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Дисертація є першою в українській правовій науці монографічною працею,

яку присвячено обґрунтуванню місця фінансового права в системі права України.

У дисертації викладаються результати дослідження проблеми місця

фінансового права в системі права України. Констатується, що розвиток системи

права, виділення галузей права, коригування предмета кожної галузі права

здійснюється відповідно до цілей і завдань галузей права, які виявляються

юридичною наукою і соціальною практикою з урахуванням динаміки суспільних

відносин і потреб їх подальшого розвитку.

Після здобуття Україною незалежності в системі суспільних відносин

відбулися кардинальні зміни. Виникли нові цілі і завдання, усвідомлення яких

обумовило розширення предмета фінансового права, до якого, крім відносин із

приводу формування, розподілу та використання державних централізованих і

децентралізованих фондів грошових коштів, сталі відносити публічні відносини

щодо забезпечення раціонального руху грошей за участю банків та інших

фінансових установ. Це закономірне розширення предмета фінансового права

ускладнило проблему розмежування фінансового права та інших галузей права.

Були здійснені невиправдані спроби розширити предмет фінансового права за

рахунок цивільних відносин щодо надання фінансових послуг, у той час як

фінансовий право регулює тільки публічні відносини.
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У нових умовах фінансове право, як і раніше, має на меті забезпечення

фінансування публічних витрат. Але ця мета тепер підпорядковується більш

віддаленим цілям – забезпеченню стабільності грошової одиниці, цінової і

фінансової стабільності, досягненню стійких темпів економічного зростання і

макроекономічної стабільності. З урахуванням цих цілей, соціальної ролі

фінансового права, однорідності предмета фінансового права і єдності методу

правового регулювання воно має бути визнано однією з фундаментальних

(профілюючих) галузей у системі права України.

Зв'язки фінансового права з іншими галузями права проявляються в

субсидіарному застосуванні положень законодавства, що встановлюють норми

однієї галузі права, до правовідносин іншої галузевої належності, у впливі

фінансового права на інші галузі права та сфери їх дії, а також у зворотному

впливі інших галузей права на фінансове право і фінансові відносини.

Зв'язки фінансового права з конституційним правом мають особливість, яка

полягає в тому, що фінансові відносини, які є предметом фінансово-правового

регулювання, також регулюються як конкретними правовими нормами,

встановленими Конституцією України і спрямованими на регулювання

фінансових відносин, так і конституційними принципами, закріпленими в розділі

І «Загальні положення» Конституції України. Приведення фінансового права у

відповідність із положеннями Конституції України актуалізується, оскільки у

фінансовому праві зберігається орієнтація на пріоритет публічних інтересів.

Адміністративне право, хоч і в неширокому спектрі, здатне регулювати

грошові відносини. Крім того, адміністративне та фінансове право

використовують єдиний владний метод правового регулювання. Тому

відмежування фінансового права від адміністративного права слід проводити з

урахуванням особливостей предмета, мети та завдань фінансового права.

Інтенсивність зв'язків фінансового і цивільного права обумовлена тим, що

обидві ці галузі права здатні регулювати майнові відносини, фінансове право –

публічні, а цивільне право – приватні. Рух грошей відбувається як у фінансових,

так і цивільних правовідносинах, а статика грошових відносин опосередковується



4
цивільним правом. Тісним зв'язком цих двох галузей права обумовлена та

обставина, що в Податковому і Бюджетному кодексах України поряд з фінансово-

правовими нормами іноді встановлюються також і норми цивільного права,

окремі положення актів фінансового законодавства одночасно встановлюють як

норми фінансового, так і норми цивільного права. Фінансове право має потужний

потенціал впливу на цивільне право та сферу його дії. Воно створює фінансові

передумови для цивільних правовідносин щодо закупівлі товарів, робіт, послуг за

бюджетні кошти, забезпечує виконання цивільних грошових зобов'язань щодо

оплати бюджетними установами товарів, робіт, послуг, впливає через

регулювання відповідних публічних відносин на нормальний розвиток відносин із

приводу надання фінансових послуг банками та іншими фінансовими установами.

Інтенсивні зв'язки фінансового і трудового права обумовили визначальний

позарегулятивний вплив фінансового права на відносини щодо виплати заробітної

плати працівникам установ і організацій, які фінансуються з державного та

місцевих бюджетів.

Наявність у фінансовому праві власних охоронних норм не виключає

потреби в юридичній охороні фінансових правовідносин нормами кримінального,

адміністративного, цивільного і трудового права. Однак зазначена охорона на цей

час є недостатньо ефективною і потребує подальшого вдосконалення.

Ключові слова: предмет фінансового права, метод фінансового права, мета

правового регулювання, система права, галузь права, зв’язки галузей права,

правове регулювання, правовий вплив, субсидіарне правозастосування, юридична

охорона фінансових правовідносин.
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SUMMARY

Ochkurenko S. V. The Place of Financial Law in the System of Law of

Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of a manuscript.

The thesis for a Scientific degree of Doctor of Law degree on specialty 12.00.07 –

Administrative Law and Legal Proceedings; Financial Law; Information Law. – Taras

Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of

Ukraine. – Kyiv, 2018.

The preparation of the dissertation was carried out at Taras Shevchenko National

University of Kyiv. The defense of the dissertation will be held at Taras Shevchenko

National University of Kyiv.

The dissertation is the first monographic work in Ukrainian legal science devoted

to the place of financial law in the legal system of Ukraine.

The thesis describes the results of research of the place of financial law in the

system of law of Ukraine and inter-branch relations of financial law. It is stated that the

development of the system of law, identification of  branches of law, updating of

subject of each branch of law  is carried out according to the goals and objectives of

branches of law that are revealed by legal science and social practice taking into account

public relations dynamics and  their further development requirements. There have been

substantial changes in public relations system after gaining state independence of

Ukraine. Awareness of new goals and objectives caused expansion of the subject of

financial law. Public relations regarding ensuring efficient money flow with

participation of banks, professional participants of stock market and insurers are also

referred to the subject of financial law in addition to the relations in formation,

distribution and use of centralized and decentralized monetary funds. This logical

expansion of the subject of financial law complicated the problem of differentiation of

financial law and other law branches. Unjustified attempts have been made to expand

the subject of financial law at the expense of civil relations regarding providing

financial services. But financial law regulates only public relations in this sphere.
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Under new conditions the goal of financial law is still to ensure financing of the

state needs. But now this goal submits to more distant targets such as ensuring of

monetary unit stability, price stability, banking system stability, achieving stable

economic growth rate and macroeconomic stability.  Taking into account these goals,

social role of financial law, uniformity of the subject of financial law and the unity of

the method, financial law should be recognized as one of the fundamental (leading)

branches in the system of law of Ukraine.

The ties of financial law with the other branches of law become apparent in

subsidiary enforcement of the legislation provisions that set rules of one branch of law

towards legal relations of the other branch belonging; in influence of financial law on

the other branches of law and their coverage, as well as in interaction of the other

branches of law with the financial law and financial relations.

The ties of financial law with constitutional law have one peculiarity. Financial

relations that comprise the subject of financial and legal control regulation are also

governed by particular legal regulations set by the Constitution and aimed at regulation

of financial relations. Moreover, they are regulated by constitutional principles fixed in

Issue “General Provisions” of the Constitution of Ukraine. Adjustment of financial law

to the provisions of the Constitution of Ukraine becomes actual because financial law is

still aimed at the priority of public interests.

Administrative law is able to regulate monetary relations, though to a slight degree.

Besides both administrative law and financial law use one and the same authoritative

method of legal regulation. That is why financial law should be distinguished from

administrative law, taking into account the goals and objectives of financial law.

The intensive ties between financial and civil law are caused by the fact that both

of these branches of law can regulate monetary relations. Financial law can regulate

public relations but civil law can regulate private relations. Financial motion occurs

sometimes in financial relations and sometimes in civil legal relations. But statics of

monetary relations is mediated only by civil law. Due to the close ties between these

two branches of law Tax Code and Fiscal Code of Ukraine quite often set legal

regulations of civil law, and in certain cases the provisions of financial legislative acts
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simultaneously set legal regulations of financial and civil law. Financial law has a huge

potential of influence on civil law and on its coverage. It creates financial prerequisites

for civil legal relations regarding Government Purchases of goods, works, services, and

ensures satisfaction of civil repaying commitments by budgetary institutions regarding

payment for goods, works and services. It also influences normal development of

relations in providing financial services by banks, insurers and stock market subjects by

regulating the appropriate public relations.

Intensive ties between financial law and labour law are caused by the fact that

wages of the budgetary sector employees are one of the main directions of use of

budgetary funds. The other reason is that financial legal acts set the powers of

supervisory authority officials, particular rights and responsibilities of employees of

other institutions connected with participation of these subjects in financial legal

relations, protection of financial relations by disciplinary measures.

Protective regulations in financial law do not exclude the necessity of legal

protection of financial legal relations by regulations of criminal, administrative, civil

and labour law. However the above mentioned protection is currently ineffective.

Key words: subject of financial law, method of financial law, goal of legal

regulation, system of law, branch of law, ties of branches of law, legal regulation, legal

impact, subsidiary law enforcement, legal protection of financial legal relations.
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ВСТУП

Актуальність теми. Визначення місця фінансового права в системі права є

проблемою, що має важливе теоретичне значення, а її вирішення в науці сприяло

б удосконаленню фінансового законодавства і практики його застосування. Існує

ціла низка чинників, які обумовлюють актуальність дослідження вказаної

проблеми.

Таким чинником є, перш за все, інтенсивність зв’язків фінансового права з

іншими галузями права, яка детермінована соціальною роллю даної галузі права.

Ця роль полягає не тільки в регулюванні суспільних відносин, що утворюють

предмет фінансового права, а й у впливі через правове регулювання фінансових

відносин на інші суспільні відносини. До останніх належать відносини, які

утворюються на статистичному рівні, і проявом яких є цінова і фінансова

стабільність (стабільність грошового обігу), стійкість темпів економічного

зростання і макроекономічна стабільність у державі. Впливу з боку фінансового

права зазнають також і суспільні відносини, що є предметом регулювання інших

галузей права, правовідносини, які виникають у сфері дії даних галузей права, і

самі ці галузі права. У свою чергу, на фінансові відносини, фінансові

правовідносини і фінансове право впливають інші галузі права. Ці зв’язки

потребують системного дослідження, яке може дати істотні наукові результати.

Актуальність проблеми місця фінансового права в системі права

загострюється недостатньою визначеністю регулятивних меж цієї галузі права.

Така невизначеність мала місце і раніше. Але вона посилилась у процесі

реформування фінансової системи України, фінансових відносин і фінансового

права, коли відбулися зміни в предметі і методі фінансового права. Було

здійснено часткове роздержавлення фінансів: фонди грошових коштів, які і за

джерелами свого походження і виконуваною функцією повинні бути визнані і,

фактично, є публічними, опинилися у приватній власності суб’єктів, що надають

фінансові послуги. Це змістило межу між фінансовим і суміжними галузями права

і поставило вимогу їх розмежування за умов змін, що відбулися. При цьому
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необхідно виключити як звуження сфери дії фінансового права, так і

невиправдану експансію фінансового права у сферу дії суміжних галузей права,

тому що система права, яка склалася в Україні, має самоцінність.

Ще однією умовою актуалізації проблеми місця фінансового права в системі

права України стали процеси, що пов’язані з інтеграцією України в Європейське

Співтовариство. Треба шукати шляхи узгодження європейського, з одного боку, і

українського національного – з іншого боку, розуміння соціальної ролі

фінансового права. А це означає, що фінансове право повинне знайти своє місце в

системі забезпечення збалансованості грошово-кредитних і бюджетно-фінансових

відносин.

Попри зазначену актуальність проблеми місця фінансового права в системі

права України вона до останнього часу досліджувалася тільки фрагментарно, а

результати таких досліджень викладалися в окремих статтях та в більш великих

наукових розробках, присвячених іншим проблемам.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію

виконано на юридичному факультеті Київського національного університету

імені Тараса Шевченка відповідно до бюджетних науково-дослідних робіт за

темами: «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та

практичний аспекти» (номер теми 11БФ042-01, номер державної реєстрації

0111U008337), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. до

31 грудня 2015 р., і «Теорія та практика адаптації законодавства України до

законодавства ЄС» (номер теми 16БФ042-01), що є предметом дослідження з

1 січня 2016 р. до 31 грудня 2018 р. Тему дисертаційного дослідження

затверджено рішенням вченої ради юридичного факультету Київського

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол від

22 квітня 2013 р. № 7).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає

у визначенні місця фінансового права в системі права України, а також у
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формулюванні на такому підґрунті нових наукових положень і пропозицій

щодо вдосконалення фінансового законодавства.

Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання:

– з’ясувати зміст і значення предмета і методу правового регулювання як

критеріїв побудови системи права та виділення галузей права в сучасний період;

– розглянути значення законодавства як чинника побудови системи права,

встановити співвідношення категорій «законодавство» і «право», а також

співвідношення первинних базових елементів системи законодавства і системи

права;

– визначити співвідношення мети та інших критеріїв побудови та галузевого

поділу системи права в період докорінного реформування суспільних відносин;

– уточнити предмет фінансового права України;

– висвітлити й охарактеризувати сучасний стан розвитку законодавства і

доктрини фінансового права України як чинників визначення місця фінансового

права в системі права України;

– охарактеризувати зв’язки фінансового права з іншими галузями права і

з’ясувати зміст категорії правового впливу;

– встановити цілі фінансового-правового регулювання в сучасний період;

– обґрунтувати статус фінансового права як фундаментальної (профілюючої)

галузі в системі права України;

– виявити зв’язки фінансового права з конституційним правом та показати

напрямки реалізації у фінансовому праві вимог Конституції України;

– відмежувати фінансове право від адміністративного і виявити зв’язки цих

галузей права;

– розмежувати фінансове і цивільне право через послідовне використання

методу правового регулювання як засобу такого розмежування;

– розкрити зміст впливу фінансового права на цивільні правовідносини і

сферу дії цивільного права;

– розкрити зміст впливу цивільного права на фінансове право і фінансові

правовідносини;
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– розмежувати фінансове й трудове право і з’ясувати їх взаємозв’язки;

– виявити особливості існуючої системи охорони фінансових правовідносин

нормами різних галузей права і шляхи її удосконалення.

Об’єктом дослідження є фінансові правовідносини, положення

фінансового законодавства і норми фінансового права, а також суспільні

відносини, що пов’язані з формуванням, функціонуванням та розвитком галузі

фінансового права як структурного елемента системи права України.

Предметом дослідження є місце фінансового права в системі права

України.

Методи дослідження. У ході дослідження були використані загальнонаукові

і спеціальні методи. Використання цих методів у комплексі уможливило

досягнення поставленої мети і забезпечення достовірності отриманих наукових

результатів. Загальнонауковими методами, що були використані при здійсненні

дослідження, були діалектичний метод, системно-структурний метод, метод

аналізу і синтезу, формально-логічний та історичний методи.

Діалектичний метод використовувався при дослідженні розвитку системи

права і виділення в ній фінансового права (підрозділи 1.1–1.3). Системно-

структурний метод використовувався при визначенні місця фінансового права в

системі права (підрозділ 1.3), а також зв’язків фінансового права з окремими

галузями права (розділи 2–4). За допомогою методу аналізу і синтезу

досліджувались окремі прояви зв’язку фінансового права з іншими галузями

права, а потім шляхом синтезу формувалась концепція зв’язку фінансового права

з кожною іншою галуззю права (розділи 2–4).

Історичний метод використовувався при дослідженні змін у системі права

(підрозділ 1.1), змін у предметі і методі фінансового права (підрозділ 1.2).

У процесі дослідження використовувались також спеціальні методи

наукового дослідження. Логіко-семантичний метод використовувався для

дослідження положень фінансового законодавства (підрозділ 1.1, розділи 2–4).

Формально-логічний метод використовувався з метою розкриття змісту

відповідних положень фінансового законодавства, формулювання на базі цих
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положень текстуально закріплених правових норм і встановлення галузевої

належності цих норм, а також виявлення правових норм, які логічно закріплені в

положеннях фінансового законодавства (розділи 3–4). Порівняльно-правовий

метод використовувався з метою пошуку можливості запозичення зарубіжного

досвіду правового регулювання фінансових відносин (підрозділи 1.2, 1.3, 3.1).

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять наукові праці

українських і зарубіжних учених у галузі теорії права, фінансового права, інших

галузей права, серед яких М. Г. Александров, С. С. Алексєєв, Є. О. Алісов,

М. В. Баглай, К. С. Бельский, Ю. П. Битяк, Д. В. Вінницький, Л. К. Воронова,

Д. О. Гетманцев, О. П. Гетьманець, О. М. Горбунова, О. Ю. Грачова,

Н. Л. Губерська, Е. С. Дмитренко, О. О. Дмитрик, М. В. Жернаков, І. Б. Заверуха,

С. В. Запольський, А. Й. Іванський, Р. ф. Ієрінг, О. С. Іоффе,

М. В. Карасьова (Сєнцова), Л. М. Касьяненко, А. Т. Ковальчук, О. М. Козирін,

І. Є. Криницький, Н. С. Кузнєцова, О. Є. Кутафін, М. П. Кучерявенко,

Т. А. Латковська, О. Е. Лейст, О. А. Лукашев, Р. А. Майданик, О. В. Макух,

Р. С. Мельник, А. О. Монаєнко, О. А. Музика-Стефанчук, О. Г. Мурашин,

А. С. Нестеренко, А. А. Нечай, С. О. Ніщимна, Ю. В. Оніщик, О. П. Орлюк,

П. С. Пацурківський, З. І. Перощук, М. І. Піскотин, Н. Ю. Пришва,

М. П. Рабінович, Ю. А. Ровинський, В. Г. Ротань, І. В. Рукавишникова,

Ф. К. Савиньї, Л. А. Савченко, І. Л. Самсін, О.Ф. Скакун, О. В. Совгиря,

Е. Д. Соколова, О. В. Солдатенко, А. О. Селіванов, С. Б. Cтичинський,

Ю. О. Тихомиров, Ю. К. Толстой, Р. О. Халфіна, Н. І. Хімічева, В. В. Хохуляк,

О. І. Худяков, С. Д. Ципкін, Г. І. Чанишева, Ю. С. Шемшученко, Л. С. Явич,

Н. Я. Якимчук, Т. М. Ямненко тощо.

Нормативну базу дослідження становлять становлять Конституція України,

закони і підзаконні нормативно-правові акти України, міжнародні нормативно-

правові акти та міжнародні угоди, учасником яких є держава Україна.

Емпіричною базою дослідження є рішення Конституційного Суду України

та матеріали судової практики Верховного Суду України, звіти органів
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державної влади та аналітичні огляди національних соціологічних установ,

офіційні статистичні дані з досліджуваної проблематики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації

вперше в науці фінансового права визначено місце фінансового права в системі

права України як фундаментальної (профілюючої) галузі права і розкриті зв’язки

фінансового права із суміжними галузями права.

Дисертаційне дослідження дало змогу розробити такі нові наукові

положення, що мають наукове і практичне значення:

уперше:

– обґрунтовано наукове положення, згідно з яким фінансове право

виділяється як окрема галузь у системі права України за критерієм його цілей. У

сучасних умовах фінансове право, як і раніше, має на меті забезпечення

фінансування публічних витрат, але ця мета переважно підпорядковується більш

віддаленим цілям забезпечення стабільності грошової одиниці, цінової

стабільності, фінансової стабільності, стійкого економічного зростання,

макроекономічної стабільності. Виділення фінансового права як окремої галузі

права детермінується також однорідністю фінансових відносин як предмета цієї

галузі, єдністю методу, який використовується для регулювання зазначених

відносин, а також іншими чинниками;

– доведено, що фінансове право здійснює позарегулятивний правовий вплив

на суспільні відносини, які регулюються іншими галузями права. Такий вплив

полягає в тому, що виконання відповідним суб’єктом своїх обов’язків та

реалізація ним своїх прав у фінансових правовідносинах істотно обумовлюють

зміст або динаміку суміжних правовідносин, які мають іншу галузеву належність,

і в яких бере участь той самий суб’єкт. Позарегулятивний правовий вплив дуже

подібний до правового регулювання, але виходить за межі останнього і широко

використовується правотворчими органами як один із виявів активної ролі права;

– аргументовано наукове положення про те, що виходячи із цілей

фінансового права, єдності його предмета та методу, а також враховуючи

здатність цієї галузі права істотно впливати на відносини, які регулюються
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іншими галузями права, місце фінансового права в системі права відповідає

статусу фундаментальної (профілюючої) галузі права;

– встановлено, що сформульоване в теорії права уявлення, згідно з яким

фундаментальні (профілюючі) галузі права не допускають у сфері їх правового

регулювання регулюючої дії інших фундаментальних (профілюючих) галузей

права, відображає лише загальне правило і не враховує виняток, що стосується

конституційного права. Конституція України, а отже, конституційне право здатне

регулювати будь-які основні суспільні відносини, зокрема фінансові відносини,

які переважно є предметом фінансового права;

– встановлено, що розмежування сфер регулювання фінансового і

адміністративного права може бути здійснене за критеріями предмета та цілей

правового регулювання. Зокрема, за цими критеріями слід визнати належними до

предмета фінансового права публічні відносини, що виникають у галузі

організації грошового обігу та у зв’язку з наданням фінансових послуг банками;

– обґрунтовано, що розмежування фінансового та цивільного права має

здійснюватися за допомогою послідовного використання критерію методу

правового регулювання. Відносини, що побудовані на засадах юридичної рівності

та вільного волевиявлення сторін, не регулюються фінансовим правом навіть у

випадках, коли фінансове право істотно впливає на ці відносини. Проте у таких

випадках безумовно має місце і фінансове-правове регулювання, але не вказаних,

а суміжних відносин, що переважно відрізняються також за суб’єктним складом;

– обґрунтовано, що норми фінансового права здійснюють визначальний

позарегулятивний правовий вплив загального та всебічного характеру на такі

майнові відносини, які регулюються іншими галузями права та пов’язані з

мобілізацією або використанням публічних фондів грошових коштів та зі

здійсненням емісії грошей. Фінансово-правові норми, що регулюють інші

відносини у сфері грошового обігу та відносини оподатковування, справляють

більш вузький спеціальний вплив на будь-які грошові правовідносини. Отже,

незважаючи на те, що значна частина грошових відносин не регулюється
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фінансовим правом, відносини щодо будь-яких фондів грошових коштів

перебувають під впливом фінансового права;

– доведено можливість та встановлено ознаки субсидіарного застосування

положень цивільного законодавства до фінансових правовідносин. Субсидіарне

правозастосування розглядається як додаткове (допоміжне) застосування до

фінансових правовідносин нормативних положень іншої галузі законодавства.

При цьому субсидіарне правозастосування не впливає на галузеву належність

фінансових правовідносин, оскільки в таких випадках права та обов’язки сторін

визначаються фінансовим законодавством, а субсидіарно (додатково)

застосовуються лише положення, а не норми цивільного права;

– аргументовано, що майнові трудові відносини щодо оплати праці

працівників установ і організацій, які фінансуються з бюджету, перебувають під

визначальним впливом фінансово-правових норм. Зокрема, норми бюджетного

права, які відносять до категорії захищених видатків загального фонду бюджету

видатки на оплату праці, забезпечують право на своєчасне отримання заробітної

плати не менш ефективно, ніж гарантії, які передбачені трудовим законодавством;

удосконалено:

– обґрунтування, що фінансове право регулює владно-майнові відносини

грошового характеру і владні немайнові відносини щодо функціонування

публічних фондів грошових коштів та організації грошового обігу. При цьому

межі фінансово-правового регулювання мають визначатися не лише виходячи з

кола суспільних відносин, які потребують фінансово-правового регулювання, а й

з урахуванням потреби відповідних суспільних відносин у впливі на них з боку

норм фінансового права;

– доведено, що досягнення цілей фінансового права виходить далеко за межі

фінансово-правового регулювання, а тому необхідно враховувати, що фінансове

право не тільки регулює фінансові відносини, а й здатне впливати на відносини,

що регулюються іншими галузями права, а також на відносини, які виникають на

масовому рівні та характеризуються загальними статистичними показниками

економічного стану країни (рівень інфляції, стан платіжного балансу тощо);
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– виявлено використання в актах фінансового законодавства формулювань,

які одночасно містять і фінансово-правові приписи, і приписи іншої галузевої

належності. Проте навіть у випадках поєднання (збігу) нормативної основи та

фактичного змісту фінансових та інших правовідносин їх юридичний зміст буде

різним. Тому на відміну від нормативного положення норма фінансового права як

первинний базовий елемент системи права завжди має виключно фінансово-

правову природу, а врегульоване нею суспільне відношення завжди є фінансовим

правовідношенням;

– висновок про те, що наявність програмної (декларативної) складової у

змісті конституційних положень, що стосуються фінансових відносин, не

виключає їх регулятивного значення. Це стосується, зокрема, ст. 95 Конституції

України, згідно з якою бюджетна система України базується на засадах

справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства;

– обґрунтовано положення про невиправданість збереження норм

фінансового права, які передбачають перерахування до бюджету частини коштів,

що стягуються з працівників в порядку притягнення їх до матеріальної

відповідальності у випадках розкрадання, нестачі або пошкодження (псування)

матеріальних цінностей;

– зроблено висновок про те, що порушення, за які встановлено

адміністративну та кримінальну відповідальність, мають ознаку довільного

добору, вони викладені в Кодексі України про адміністративні правопорушення і

в Кримінальному кодексі України безсистемно. Необхідно відібрати фінансові

відносини, що потребують захисту засобами кримінальної та адміністративної

відповідальності, і викласти відповідні законодавчі положення в спеціальній главі

Кодексу України про адміністративні правопорушення і в спеціальному розділі

Кримінального кодексу України;

дістали подальшого розвитку:

– обґрунтування самостійної цінності існування єдиної загальновизнаної

системи права і сутнісного характеру покладених в її основу критеріїв галузевого
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поділу, що обумовлює еволюційний розвиток національної системи права в

напрямку її адаптації до права Європейського Співтовариства;

– положення про те, що на етапах реформування суспільних відносин цілі

правового регулювання стають провідним чинником виділення галузей права та

визначення їх регулятивних меж, що не виключає використання таких

об’єктивних критеріїв, як предмет правового регулювання, метод правового

регулювання, якого потребують відповідні відносини, а також інших критеріїв;

– обґрунтування необхідності більш широкого розуміння ознаки публічності

фондів грошових коштів. Зміст ознаки публічності грошового фонду пов’язується

як із залученням грошових коштів для здійснення публічних витрат, так і з

використанням окремих фондів коштів з метою підтримки стабільності грошового

обігу. Публічні доходи і видатки забезпечуються не тільки мобілізацією і

розподілом коштів бюджетів і позабюджетних фондів, а і стабільністю грошової

одиниці. Цей публічний інтерес отримав правове визнання державою на

конституційному рівні (ст. 99 Конституції України) і вимагає відповідного

відображення в доктрині фінансового права;

– пропозиції з нормативного закріплення цілей, принципів, системи, ознак

відносин, що підлягають регулюванню, та інших основних засад фінансового

законодавства, що обумовлює необхідність прийняття загального закону про

фінансово-кредитну систему України та визначення в Податковому і Бюджетному

кодексах України основних ознак відносин, що регулюються податковим та

бюджетним законодавством;

– зроблено висновок про те, що поширення на фінансові відносини загальних

положень Конституції України, зокрема положень статей 1, 3, 8, 19, вимагає

коригування доктринального узагальнення про пріоритет публічних фінансових

інтересів, маючи на увазі застосування його тільки в межах, що допускаються

Конституцією України. Також необхідним є більше підпорядкування

правотворчої і правозастосовної діяльності у сфері фінансового права вказаним

конституційним положенням;
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– положення про те, що власний охоронний механізм фінансового права у

вигляді фінансово-правової відповідальності перебуває на стадії становлення.

Частково фінансово-правова відповідальність отримала законодавче закріплення.

Завершення формування інституту фінансово-правової відповідальності

передбачає як вирішення теоретичних проблем, так і прийняття закону, в якому

були б встановлені загальні положення про фінансово-правову відповідальність.

Практичне значення одержаних результатів. полягає в тому, що

сформульовані в дисертації положення, висновки, пропозиції та рекомендації

можуть бути використані у:

– науково-дослідній діяльності – при дослідженні проблем удосконалення

правового регулювання фінансових відносин і практики застосування норм

фінансового права, для подальших досліджень, спрямованих на вирішення

правових проблем у сфері фінансово-кредитної системи України

(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, акт

впровадження від 24 квітня 2018 р.);

– нормопроектній та правотворчій діяльності – під час підготовки

законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів, що регулюють

фінансові відносини, з метою вдосконалення чинного фінансового законодавства

України та його адаптації до європейських та міжнародних зразків;

– правозастосовній діяльності судів, органів виконавчої влади – в ході

вирішення питань, пов’язаних із тлумаченням і застосуванням норм фінансового

права (Верховний Суд України, акт впровадження результатів наукового

дослідження від 13 грудня 2017 р.);

– навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін

«Фінансове право», «Бюджетне право», «Податкове право», «Теорія держави та

права», «Конституційне право», «Адміністративне право», «Муніципальне право»

та інших навчальних курсів, а також при написанні підручників, навчальних

посібників, методичних рекомендацій, у процесі професійної підготовки,

перепідготовки й підвищення кваліфікації суб’єктів публічної бюджетної

діяльності – службових осіб органів публічної влади (юридичний факультет
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акт впровадження

від 29 листопада 2017 р.).

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, викладені в

ньому теоретичні висновки та практичні рекомендації були оприлюднені на

Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансове право у ХХІ сторіччі:

здобутки та перспективи» (м. Ірпінь, 4–7 жовтня 2011 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Принципи фінансового права» (м. Харків, 19–20 квітня

2012 р.), Міжнародному цивілістичному форумі «Цивільне законодавство:

система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення» (м. Київ, 25–26 квітня 2013

р.), Науково-практичному круглому столі «Проблеми теорії фінансового права в

сучасний період» (м. Київ, 13 листопада 2013 р.), Науково-практичному круглому

столі «Проблеми теорії фінансового права в сучасний період» (м. Київ, 4 грудня

2015 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правове регулювання

суспільних відносин в умовах демократизації української держави» (м. Одеса, 8–9

квітня 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні

питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів

реформування законодавства» (м. Херсон, 15–16 квітня 2016 р.), Міжнародній

науково-практичній конференції «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні

та пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 13–14 травня 2016 р.),

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції та пріоритети

реформування законодавства України» (м. Херсон, 9–10 грудня 2016 р.),

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інтеграція юридичної науки і

практики в сучасних умовах» (м. Запоріжжя, 25–26 серпня 2017 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в

індивідуальній монографії, 25-ти наукових статтях у періодичних наукових

фахових виданнях (у тому числі сім – у виданнях іноземних держав та п’ять – у

виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз), а також у десяти

тезах доповідей на національних і міжнародних науково-практичних

конференціях, круглих столах і форумах.
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Структура роботи. Дисертація складається з анотації; вступу; чотирьох

розділів, що об’єднують десять підрозділів, шість пунктів, висновків до розділів,

загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг

дисертації становить 477 сторінок, у тому числі основного тексту – 405 сторінок.

Список використаних джерел налічує 435 найменувань.
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РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

1.1. Критерії побудови системи права та виділення галузей права

Система права, яка сформувалася в Україні в цей час, є результатом

історичного розвитку. Вона відображена значною мірою в системі законодавства і

має сприйматися як об'єктивна реальність.

Питання галузевої диференціації та критеріїв побудови системи права були

та залишаються основним напрямом досліджень провідних фахівців у галузі

теорії права – М.Г. Алєксандрова, С.С. Алєксєєва, В.М. Кудрявцева,

Р.О.Халфіної, С.В. Полєніної, І.С. Самощенка, А.Ф. Шебанова, М. І. Козюбри, В.

В. Копєйчикова, Є.В Назаренко, П. Є. Недбайла, М. Ф. Орзіха, П. М. Рабіновича,

О.В. Сурілова, О. Ф. Скакун, М. В. Цвіка, Ю.С. Шемшученка та інших, як і до

проблеми критеріїв виокремлення фінансового права в системі права звертались

провідні фахівці в галузі фінансового права – Ю.А. Ровинський, Л.К. Воронова,

О.Н. Горбунова, Н.І. Хімічева, Н.Ю. Пришва, А.І. Худяков, С.В. Запольський,

П.С. Пацурківський та інші.

Дискусія, щодо системи права, критеріїв її побудови та виділення галузей

права ведеться уже 80 років. Періодично вона загострюється, а в інші періоди

вщухає. І все ж однозначного вирішення проблеми, про яку йдеться, немає.

Можливо, так і повинно бути: наука веде пошук. Але розмаїття думок не дає

правотворчим органам схилитися до якоїсь однієї думки, що обґрунтовується в

науці. Вони діють розумно: визнають задовільним існуюче становище і,

враховуючи потреби практики, приймають правотворчі рішення, що є нагально

необхідними. Тому актуальним науковим завданням стає наближення наукових

пошуків до проблем практики. Наука повинна розробляти і обґрунтовувати такі

пропозиції, які мають перспективу втілення в практику правотворчості і

правозастосування.
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У сучасний період досить часто здійснюються спроби запропонувати нові

основні ознаки побудови системи права [348, с. 41–43; 145, с. 13]. При цьому, як

правило, передбачається корінна перебудова існуючої системи права з

використанням таких нових критеріїв. На нашу думку, розвиток системи права не

може здійснюватися шляхом революційних стрибків, що часто ведуть до

безсистемності. Хоча проблеми критеріїв побудови системи права залишаються

значною мірою дискусійними, позитивна основа досліджень, що формувалася

десятиліттями, не повинна відкидатися й потребує подальшої поглибленої

розробки з урахуванням нових умов розвитку суспільних відносин та їх правового

регулювання [234, с. 74]. Слід також звернути увагу на самостійну цінність

існування визнаної системи права, яка є основою впорядкування суспільних

відносин і формування правосвідомості всіх фахівців у галузі права. Тому сучасні

дослідження необхідно орієнтувати на вдосконалення та еволюційний розвиток

існуючої системи права, на її збагачення передовим світовим досвідом правового

регулювання, в тому числі на адаптацію до права Європейського Співтовариства.

1.1.1. Предмет і метод правового регулювання.

У результаті першої дискусії про систему права, яка розвернулася в 1939-

1940 роках минулого століття, був теоретично обґрунтований розподіл права на

галузі за критерієм предмета правового регулювання. У цій дискусії взяли участь

видатні вчені того часу: М.О. Аржанов, М.М. Агарков, Д.М. Генкин, М.С.

Строгович, М.М. Полянський, Ю.А. Ровинський, С.С. Студеникин та ін. Предмет

як зазначений критерій витримав перевірку часом. Відомий правознавець

М. Г. Алєксандров писав з цього приводу: «Радянською правовою наукою давно

уже визнано, що якраз предмет правового регулювання, тобто певний вид

регульованих правом суспільних відносин, є основною (якщо не єдиною)

ознакою, що відрізняє одну галузь від іншої» [7, с. 117].

Предмет правового регулювання надає єдності змісту правових норм

відповідної галузі права, тому позиція М.Г. Алєксандрова не втратила

актуальності в сучасних соціально-економічних умовах. Неприйнятним є лише

його допущення, згідно з яким предмет, можливо, є єдиною ознакою, що відрізняє
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одну галузь від другої. Слід погодитись з тим, що ця думка сформульована

вельми вишукано. Якби М.Г. Алєксандров сказав, що предмет правового

регулювання є основним (якщо не єдиним) критерієм побудови системи права,

його думку легше було б піддати критиці, бо йдеться не тільки про ознаку, за

якою відрізняються ті галузі права, які існують і визнані, а й про визнання за

такою ознакою нових галузей права. Але ж він обмежився проблемою ознаки, за

якою галузі права відрізняються, а не ознаки, за якою система права будується.

Визнання предмета правового регулювання основним критерієм побудови

системи права і розподілу права на галузі передбачає більшу увагу науки до

виділення видів суспільних відносин як предмета правового регулювання та їх

відмежування від інших видів суспільних відносин.

Прагнення до такого виділення часто не виявляється. Так, Н. В. Разуваєв у

положеннях законодавства, що визначають державні органи, які своїми діями

можуть від імені держави придбавати і здійснювати майнові та особисті

немайнові права і обов’язки, побачив феномен одночасного регулювання

принаймні деяких майнових відносин нормами цивільного і адміністративного

права [348, с. 34]. Це варто було б кваліфікувати як непорозуміння. Можлива

дискусія про те, чи підпадає таке представництво повною мірою під дію актів

цивільного законодавства, маючи також на увазі, що державний орган, який

отримав повноваження на представництво, сам його здійснювати не може і

змушений буде визначати фізичну особу-представника, якщо ним не буде

керівник державного органу, що має право діяти від імені цього органу як

юридичної особи. У будь-якому випадку відносини щодо представництва від

імені держави в цивільних майнових і немайнових відносинах і ці останні

відносини змішувати не можна. І говорити про регулювання майнових відносин у

даному випадку нормами адміністративного і цивільного права немає будь-яких

підстав, бо адміністративне право не може регулювати цивільні відносини за

визначенням, як не може і цивільне право регулювати відносини адміністративні.

Можна було б поставити питання про регулювання адміністративним і

цивільним правом відносин щодо представництва від імені держави. Але і при
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цьому, якщо визнати, що ці відносини регулюються названими двома галузями

права, не можна говорити про одночасне регулювання зазначених відносин

нормами адміністративного і цивільного права, бо ці відносини мають бути

поділені на ті, що регулюються нормами адміністративного права (належать до

предмета регулювання цієї галузі права), і на ті, що регулюються нормами

цивільного права (належать до предмета цивільного права).

На жаль, думка Н. В. Разуваєва не може бути кваліфікована як випадкове

непорозуміння, бо подібні думки висловлюють і інші, в тому числі, видатні

науковці. Так, Г. Л. Знаменський пише про абсолютно-відносні речові

господарські правовідносини, які виникають у разі, коли суб’єкт права

господарського відання, оперативного управління, оренди отримує від власника

майно і використовує його у власній господарській діяльності [410, с. 75].

Зрозуміло, що раз в процесі правового регулювання виникають абсолютно-

відносні речові господарські правовідносини, то предметом такого регулювання є

абсолютно-відносні речові відносини. Але ж таких відносин не буває. Є

відносини між суб’єктами права господарського відання, оперативного

управління, права оренди, з одного боку, і власниками майна, отриманого

зазначеним суб’єктом, – з іншого. Вони є або предметом адміністративного права

(коли суб’єкт має право господарського відання чи оперативного управління) або

предметом цивільного права (коли суб’єкт отримав майно в оренду). Ці два види

відносин слід чітко виокремлювати, а не конструювати міжгалузеві

правовідносини і відносини.

Втім, зрозуміло, для яких цілей намагаються штучно створити подібні

міжгалузеві конструкції: щоб доказати, що «будівництво якоїсь стіни між

публічним і приватним правом є невиправданим» [410, с. 69]. А галуззю, здатною

регулювати публічно-приватні (абсолютно-відносні) відносини, на думку Г.Л.

Знаменського є господарське право. Автор цієї роботи не має нічого ні проти ідеї

господарського права, ні проти Господарського кодексу України. І якщо буде

визнано, що господарське право регулює публічні і приватні відносини у сфері

господарювання, то проти цього також заперечень немає. Заперечення є проти
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таких гібридів як публічно-приватні або абсолютно-відносні відносини і

правовідносини. Суспільні відносини, що регулюються правом, і правовідносини,

що виникають у процесі чи в результаті такого врегулювання, можуть мати тільки

одну галузеву належність стосовно основних (не комплексних) галузей права.

Виключення виникають лише в випадках встановлення конституційним правом

основних засад регулювання окремих сфер суспільних відносин, що за своєю

правовою природою належать також до предмета регулювання інших основних

галузей права і детально регулюються цими галузями права відповідно до

встановлених Конституцією загальних правил.

Р.А. Майданик пише про те, що регулювання низки відносин цивільного

права як приватного може бути підпорядковане нормам публічного права

(наприклад, державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, реєстрація

правочинів щодо нерухомого майна, антимонопольне законодавство тощо) [181,

с. 172]. Зазначений науковий висновок підтверджує положення, що є базовим для

цього дослідження, – в процесі регулювання суспільних відносин здійснюється

активна взаємодія між галузями публічного права і цивільним правом. Однак,

деякі із зазначених вченим відносин, на нашу думку, є публічно-правовими.

Наприклад, включення до Цивільного кодексу України окремих положень, що

регулюють відносини державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності,

не означає, що вказані відносини стали відносинами цивільного права. Це є

відступом від «галузевої чистоти» Цивільного кодексу України внаслідок надання

переваги не юридичній природі, а фактичному зв’язку між відносинами, що є

звичним для законодавця. І такі норми не стали цивільно-правовими тільки

внаслідок їх включення до Цивільного кодексу України, тому що сутність та

характер відносин залишилися публічно-правовими. Зокрема, орган, що здійснює

реєстрацію, діє в таких відносинах як орган владних повноважень, а не здійснює

цивільний правочин, сторони не можуть визначати або змінювати умови і

процедуру державної реєстрації навіть у випадках, коли така реєстрація є

добровільною.
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Таким чином, одночасне регулювання одних і тих же відносин нормами двох

основних галузей права – це явище, яке реально може мати місце лише тоді, коли

однією із цих галузей є конституційне право. Якщо ж існує комплекс відносин,

одні з яких регулюються нормами однієї галузі права, а інші – другої, то в цьому

комплексі потрібно розрізняти різногалузеві відносини, навіть у випадках їх

тісного взаємозв'язку, а не оголошувати цей комплекс в цілому одними й тими ж

відносинами.

В сучасних наукових роботах нерідко допускається змішування відносин, що

є предметом регулювання різних інститутів однієї й тієї ж галузі права. Особливо

вражає та обставина, що при цьому змішуються відносини, нерозрізнення яких

веде до грубих помилок в процесі правозастосування. Але ж найдосвідченіший

фахівець у галузі цивільного права Є.А. Суханов побачив абсолютні (речові)

права у змісті зобов’язання, що є відносним правовідношенням та за визначенням

не може включати до свого змісту абсолютні права. Не тільки від свого імені, а й

від імені спільноти науковців-цивілістів він пише, що в цивільному праві

володіння визнається «правоможністю низки майнових (цивільних) прав, у тому

числі зобов’язальних (наприклад, прав орендаря або зберігача речі)». [66, с. 14].

М.І. Брагинський вважає, що «ледве не більшість цивільних правовідносин є

змішаними речово-зобов’язальними» [40, с. 276], і цю свою думку аргументував в

п. 1 гл. 4 свого (разом з В.В. Вітрянським) наукового твору.

У цих двох останніх випадках йдеться про абсолютні (речові) і відносні

(зобов'язальні) цивільні відносини. Але ж проблема класифікації суспільних

відносин як предмета правового регулювання є єдиною і для відносин, що

регулюються різними галузями права, і для відносин, що регулюються різними

інститутами однієї галузі. Ми вважаємо глибокою помилкою визнання існування

абсолютно-відносних та публічно-приватних відносин і правовідносин, як і

включення до змісту зобов’язань такого речового права як володіння. А мова про

такі змішані правовідносини йде тут тому, що усі дискусії про систему права були

і залишаються сугубо теоретичними, відірваними від потреб кваліфікації відносин

в процесі правозастосування.
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Нарешті, з’явилися і наукові праці, в яких на підставі загальної теорії систем,

кібернетики, сінергетики, інформатики автор сформулював і «математично

логічно» обґрунтував загальнозначущі положення і наукову концепцію, яка

«знімає проблему галузей права» [145, с. 21]. Треба було б дещо наблизитись до

реальності, щоб передчасно не «знімати проблему галузей права».

Ще одне зауваження, яке слід зробити у зв’язку з визнанням предмета

правового регулювання основним критерієм побудови системи права і

розрізнення (розмежування) галузей права, пов’язується з недопустимістю

занадто радикального підходу, що буде передбачати необхідність докорінної

перебудови системи права. Еволюція завжди краще революції. Якщо послідовно і

безкомпромісно провести ідею про предмет правового регулювання як єдиний

критерій побудови системи права, то прийдеться перебудову почати з цивільного

права, до предмета якого наразі включаються не тільки майнові, а й особисті

немайнові відносини. Та і майнові відносини регулюються не тільки нормами

цивільного права. Воно не регулює майнові відносини, засновані на

адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, а

також бюджетні і податкові відносини (ч. 2 ст. 1 ЦК України), хоч вони і є

майновими.

Визнаючи предмет правового регулювання критерієм побудови системи

права, слід звернути увагу на ту обставину, що в структурі галузевого предмета

виокремлюються основні і допоміжні суспільні відносини. Так, О.А. Красавчиков

ще в середині 60-х років минулого століття поставив проблему організаційних

відносин у складі предмета цивільного права. При цьому він допустив розширене

розуміння терміну «організаційні відносини», відніс до них, зокрема відносини

щодо надання послуг, які самі по собі не є майновими, але мають вартісну оцінку,

бо зазвичай надаються за плату. Крім того, маючи на меті доказати наявність у

складі предмета цивільного права організаційних відносин, О.А. Красавчиков не

став визнавати їх допоміжний характер [147, с. 50–57]. Це й стало підставою для

критики концепції, висунутої і обґрунтованої цим ученим [108, с. 264]. Його уже
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50 років піддають критиці за те, що він «відсікає» організаційні елементи від

майнових відносин [377, с. 148–149].

Організаційні відносини включені до предмета цивільного права з тієї

причини, що вони є допоміжними стосовно майнових. Але цей допоміжний

характер має не юридичний, а суто соціально-економічний зміст. Юридично

відносини щодо укладення цивільних договорів, інші організаційні відносини є

самостійними, що і виправдовує їх «відсікання». Але вони у відриві від майнових

відносин, що регулюються цивільним правом, втрачають будь-яку соціально-

економічну значущість. Тому вони і увійшли до предмета цивільного права.

Подібно до цього і в структурі предмета фінансового права виокремлюються

як основні відносини, в межах яких здійснюється рух грошових коштів від

платників податків до бюджетів, від бюджетів до розпорядників бюджетних

коштів. Стосовно цих, за своїм змістом майнових відносин величезний масив

немайнових (організаційних, процедурних чи процесуальних) відносин є

допоміжними відносинами. Останні не мають власної соціальної цінності, а лише

покликані надати ознаку доцільності зазначеному руху та забезпечити реалізацію

прав та виконання обов’язків учасниками відповідних майнових

правовідносин [234, 75-76].

Немайнові відносини, що є предметом фінансового права, своїм

призначенням можуть мати сприяння доцільному функціонуванню не тільки

майнових (грошових) фінансових відносин, а й майнових (грошових) відносин

цивільного характеру. Так у предметі фінансового права з'явилися немайнові

публічні відносини за участю банків, страховиків, професійних учасників

фондового ринку та інших фінансових установ.

Згадані вище науковці, що визнавали предмет правового регулювання

критерієм побудови системи права і виділення галузей права не були вже такими

безкомпромісними у відстоюванні виключності цієї ідеї. М.Г. Алєксандрова

називають найбільш послідовним і безкомпромісним прибічником концепції

предмета правового регулювання як основного критерію побудови системи права.
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Але ж і він допускав можливість існування інших критеріїв, за якими

вирізняються галузі права [7, с. 117].

Основним результатом другої дискусії про систему права, яка розвернулася в

1956-1958 рр. минулого століття, був висновок, згідно з яким у процесі

дослідження системи права слід враховувати не тільки предмет, але й метод

(форму, спосіб) правового регулювання в якості необхідного критерію

диференціації права. Зазвичай предмет і метод вважають взаємопов’язаними і

взаємообумовленими критеріями побудови систем права та поділу права на

галузі [186, с. 298]. Іноді метод називають основним критерієм побудови системи

права, тобто висувають його на перший план [11, с. 17]. З цим погодитися не

можна, бо в першу чергу і в наукових дослідженнях, і в практиці правотворчості

помічаються суспільні відносини, що потребують врегулювання або

вдосконалення регулювання.

Метод правового регулювання як критерій виділення галузей в системі права

з’являється тому, що суспільні відносини як предмет правового регулювання

можуть виокремлюватись за різними ознаками. Наприклад, можна виділити

енергетичне право, сільськогосподарське право, страхове право, банківське право

тощо. Але правотворча практика не без підстав стала визначати як предмет

кожної основної галузі права таку групу відносин, що є однорідною за ознакою

методу, якого потребує регулювання цієї групи відносин. Як відзначав Г.К.

Толстой, «предметом основної галузі права може бути лише така сукупність

суспільних відносин, якісна визначеність якої виявляє себе в специфіці методу

правового регулювання» [394, с. 9-10].

С.В. Запольський пише: «Якщо виходити із уявлення про фінансове право як

про внутрішньо єдину, агреговану галузь права, слід визнати, що ця агрегованість

тримається на спільному, єдиному корені, в якості якого виступає єдине,

універсальне правовідношення – результат юридичного опосередкування

фінансової дійсності. Його сутністю, його предметом виступає якраз

фінансування одним суб’єктом іншого або держави. Як платник податку фінансує

державу, виконуючи податковий обов’язок, так і банк фінансує позичальника
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(активні операції), а вкладник фінансує банк (пасивні операції), один орган влади

фінансує інший орган влади у сфері міжбюджетних відносин, орган галузевого

управління фінансує підвідомчу установу при виконанні витратної частини

бюджету і т. д.» [98, с. 13]. Ці думки безперечно мають наукову цінність з позицій

пошуку загальних предметних ознак відносин, що регулюються або знаходяться

під впливом фінансового права, але, на наш погляд, не враховують належним

чином метод як критерій побудови системи права і досвід структурування права

за критерієм предмета і методу правового регулювання, що накопичений

впродовж багатьох десятиріч. Фінансове право дійсно впливає на всі зазначені

відносини, але банківські правочини регулюються нормами цивільного права на

відміну від відносин оподатковування та бюджетного фінансування, які

безпосередньо входять до предмета фінансового права.

Дослідження методу правового регулювання здійснюється уже тривалий час.

Проте єдності в розумінні цього поняття в науці немає. У цьому зв’язку

заслуговує на увагу еволюція поглядів С.С. Алексєєва. Він починав свій шлях у

дослідженні системи права з визнання критерієм побудови цієї системи методу

правового регулювання. А потім перейшов до правового режиму, який

характеризується за допомогою «особливих прийомів регулювання, специфіки

регулятивних властивостей даного утворення з вольової сторони його змісту» [11,

с. 245-246]. Практично те ж саме С.С. Алексєєв повторив через 18 років [14, с.

251]. Це усуває весь той калейдоскоп думок щодо розуміння методу правового

регулювання, який мав місце в юридичній науці. Водночас розуміння правового

режиму є вельми невизначеним. Невипадково С.С. Алексєєв найпершу задачу

галузевих наук сформулював як «точне виявлення своєрідності відповідних

режимів, від чого переважно залежить ефективність розробки інших проблем,

дієва допомога практиці» [14, с. 251]. Виникає питання про те, якою мірою ця

задача є вирішуваною, якщо мати на увазі «точне виявлення своєрідності

відповідних режимів». На цей час в жодній галузі права не встановлено таких

специфічних ознак правового режиму, що дозволяють здійснити відмежування

всіх відносин, що регулюються такою галуззю права, від відносин іншої галузевої
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належності. Тому не може йтися про те, що правовий режим стає єдиним

критерієм побудови системи права та виділення його галузей. Між тим, наукові

положення, що були сформульовані С.С. Алексєєвим [14, с. 248-254], дають

підставу для висновку про те, що в правовому режимі він побачив новий єдиний

критерій побудови системи права.

Правда, зміст поняття правового режиму С.С. Алексєєв доповнив ідеєю

єдиних принципів, загальних положень, що поширюються «на дану сукупність

норм» [14, с. 251] (а не на відповідну сукупність суспільних відносин). Це –

істотне доповнення, бо якщо ми будемо вести лінію від предмета правового

регулювання до методу, далі – до принципів і загальних положень, то

відкривається можливість подальшого пошуку критеріїв структурування права,

маючи на увазі, що ні один із цих критеріїв не може бути абсолютним, тобто не

може бути здатним сам по собі (або за його відсутності) повністю визначати

виділення певної галузі права.

Все ж, як видається, С.С. Алексєєв дещо поквапився з відмовою від методу

правового регулювання як критерію побудови системи права. Все-таки метод

правового регулювання навіть при тому, що він у науці отримав надто

невизначений зміст, може набути необхідної визначеності. Такої перспективи не

має правовий режим, бо, як вище зазначалося, завдання, яке поставив С.С.

Алексєєв перед галузевими юридичними науками, не може бути визнане

виконуваним.

Первинно С.С. Алексєєвим було сформульовано досить визначене розуміння

методу правового регулювання: «… найбільш яскраво особливості методу

правового регулювання виділяються в таких галузях права як адміністративне і

цивільне. В адміністративному праві метод правового регулювання

характеризується в основному тим, що сторони відносин виступають в якості

суб’єктів «влади і підпорядкування», тобто займають юридично неоднакове

(юридично неоднопорядкове) положення. Навпаки, в цивільному праві суб’єкти

діють на засадах юридичної рівності, займають одинакові, юридично

однопорядкові положення» [11, с. 44]. Тут чітко видно, що розуміється під
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методом правового регулювання. Виходячи із цього, Н.Д. Єгоров пише, що

цивільно-правовому методу правового регулювання притаманна єдина ознака,

якою є рівність сторін цивільних відносин [65, с. 12], а Н.Б. Писаренко

характеризує метод адміністративного права як такий, що базується на відносинах

субординації між учасниками суспільних відносин, а це є ознакою імперативного

методу регулювання або методу владних приписів [3, с. 31].

В подальшому термінологія стала ускладнюватися, визначеність відповідних

наукових положень – втрачатися. Так, В.І. Гойман виділяє директивний

(імперативний) і автономний (диспозитивний) методи і пояснює, що перший є

критерієм для адміністративного права, а другий – використовується у

цивільному і сімейному праві [57, с. 91-92]. Але ж ця термінологія не

погоджується з загальноприйнятим і таким, що увійшов до підручників, поділом

правових норм на диспозитивні і імперативні за критерієм умовності чи

безумовності змісту норм права [205, с. 399; 380, с. 281-282]. Далі імперативний

метод стали позначати також як метод субординації, авторитарності, а

диспозитивний – як метод координації, автономії.

Вказана термінологія ще має певні ознаки визначеності. Але вони повністю

втрачаються, коли роблять висновок, що метод відповідає на запитання про те, як

право регулює суспільні відносини, і дають відповідь, що це здійснюється через

заборону, припис і дозвіл [387, с. 5-6]. Раз є три таких способи регулювання

суспільних відносин, то галузеві методи являють собою набір зазначених трьох

способів, а відрізняються галузеві методи превалюванням одного чи іншого

способу, різною мірою, якою в них представлені заборона, припис і дозвіл [178, с.

209]. Так повністю була втрачена визначеність поняття методу правового

регулювання як критерію галузевого поділу правовідносин, оскільки будь-яка

галузь права використовує зазначені способи регулювання. Звертаємо увагу, що

мова йде не про загальнонаукове значення вказаних висновків, а про можливості

їх застосування для галузевої кваліфікації конкретних правових норм і

правовідносин. Констатація того факту, що норма містить заборону, дозвіл або

припис не дає достатніх підстав для визначення її галузевої належності.
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Якщо мати на увазі прагматичні цілі пошуку критеріїв галузевої

диференціації та ідентифікації правовідносин, то розумно було б повернутись до

визнання двох методів правового регулювання – владного підпорядкування і

юридичної рівності сторін суспільних відносин. Такий підхід, на нашу думку,

сприяє узгодженню розподілу права на галузі та дуалістичному поділу права на

публічне та приватне, що був обґрунтований ще за часів Стародавнього Рима.

Крім того, у такому вигляді метод правового регулювання отримує нові

можливості бути критерієм побудови системи права та її розподілу на галузі

права.

Ці можливості, зокрема, пов’язані з тим, що адміністративне право, що

використовує метод владного підпорядкування, і цивільне право, що

використовує метод юридичної рівності, є несумісними і не можуть одночасно

регулювати одні й ті самі відносини. Аналогічний висновок може бути зроблений

щодо фінансового та цивільного права. У зв'язку з цим необхідно уважно

аналізувати комплекси суспільних відносин, виокремлювати із них відносини

різної галузевої належності. Наприклад, державний орган перебуває у відносинах

«влади - підпорядкування» з фізичними і юридичними особами. Такі відносини

належать до предмета адміністративного права. Але ж будь-який вихід

державного органу за межі адміністративних правовідносин і завдання у зв’язку з

цим майнової шкоди фізичній чи юридичній особі породжує цивільне

зобов’язання щодо відшкодування шкоди. Конфіскація майна регулюється у

відповідних частинах цивільним і іншими галузями права. Цивільне право при

цьому регулює цивільні відносини – передбачає можливість припинення права

власності (п. 10 ч. 1 ст. 346 ЦК). Адміністративне право і кримінальне право

встановлюють загальні і спеціальні підстави конфіскації майна. Кримінальне

процесуальне право регулює процесуальні відносини щодо конфіскації майна.

1.1.2. Законодавство як критерій побудови системи права.

Співвідношення права та законодавства.

Існуюча система законодавства, тенденції його розвитку є важливими

критеріями структурування права і розмежування його галузей. Як вказує
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американський професор Ф. Шауер – фахівець у галузі конституційного права і

теорії права, «важливо розуміти право, яке ми маємо, але не менш важливо

розуміти, яке право ми хочемо мати» [21, с. 129]. Стосовно теми нашого

дослідження це висловлювання наштовхує на думку про те, що, ведучи пошуки

оптимальної системи права, важливо розуміти (враховувати, не ігнорувати) ту

систему права і ту систему законодавства, які існують. Зрозуміло, що існуючій

системі національного права і системі національного законодавства як критеріям

побудови майбутньої системи права також не слід надавати абсолютного

значення, бо, наприклад, у системі вітчизняного права було колгоспне право. Але

в процесі розвитку системи права воно перестало існувати: зник предмет, зникла

соціальна потреба в його існуванні. Проте не можна не помітити, що накопичення

нормативного масиву, що є однорідним за критеріями предмету, методу

правового регулювання, принципів, мети правового регулювання активізує

процес формування відповідної галузі права. Особливо слід наголосити на ролі

кодифікації як чинника, що впливає на вказаний процес. Якщо галузь права

склалась, то в ідеалі має бути і кодифікований законодавчий акт, що регулює

відносини, які складають предмет цієї галузі. Проте жорсткого зв’язку між

наявністю кодифікованого законодавчого акту і утворенням галузі права немає.

Н.А. Гущина звернула увагу на те, що галузь права може утворитись і за

відсутності кодексу (наприклад, право соціального забезпечення), як і наявність

кодексу не обов’язково означає завершення формування галузі права [76, с. 202].

В процесі розгляду законодавства як критерію побудови системи права

основним сутнісним питанням є питання про співвідношення законодавства і

права, зокрема, питання про співвідношення норми права і нормативного

положення, в якому формулюється припис цієї норми. Одним із завдань наукової

та правотворчої практики є досягнення певної відповідності між законодавством і

правом, які співвідносяться як форма і зміст. Однак повна дзеркальна

відповідність форми та змісту на практиці є недосяжною, а в окремих випадках

навіть і недоцільною.
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Перш за все було б несправедливо ототожнювати законодавство і право,

навіть якщо йдеться про позитивне право. Існує широкий спектр регуляторів, що

спираються на законодавство, але виходять за межі останнього, не виходячи при

цьому за межі позитивного права. Це – акти корпоративного управління,

індивідуальні ненормативні правові акти державних органів, органів місцевого

самоврядування, договори, усталена судова практика, особливо та, яка, за

вітчизняною традицією, виражена в роз’яснювальних постановах вищих судових

інстанцій. Таким чином, поняття законодавства за своїм обсягом є вужчим від

поняття права, хоч би останнє і розумілось як позитивне. А тому слід критично

оцінити думку про те, що «право не існує поза законодавством», як і думку про

те, що «законодавство в широкому розумінні і є право» [374, с. 236], бо сам же

автор цих висловлювань І.Н. Сенякін розрізняє право і законодавство не тільки за

критерієм обсягу.

У науці визнається, що первинним елементом системи законодавства є

нормативно-правовий акт. Це, очевидно, є правильним, оскільки для застосування

актів законодавства важливо, ким і коли було прийнято відповідний акт. За цими

двома критеріями (ким і коли) буде встановлюватися можливість застосування до

суспільних відносин окремих нормативних положень, що включені до

нормативно-правових актів, будуть вирішуватись ієрархічні (субординаційні) і

хронологічні (темпоральні) колізії в праві. Проте первинною клітиною системи

права є правова норма, що співвідносна з нормативним положенням як із своїм

безпосереднім джерелом, а не з нормативно-правовим актом. Норму права і

нормативне положення не можна ототожнювати навіть тоді, коли перша

безпосередньо (чи прямо) виражена в законі. У зв’язку з цим викликає деякі

зауваження термін «норми законів», який став загальновживаним у науковій

літературі. Цей термін використовує Б.І. Пугинський [346, c. 12]. Його вживає і

В.А. Бєлов, який добре розуміє різницю між формально визначеним «приписом»

закону і нормами права як судженнями імплікативного типу, які будуються

виходячи із змісту зазначеного припису. [32, с. 96] Він пише: «Вкрай рідко буває

так, щоб законодавець взяв на себе труд сформулювати у вичерпний спосіб
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універсальну імплікацію загального призначення, а у цивільних законах таке

явище і зовсім не зустрічається. Елементи правової норми (гіпотезу і

диспозицію)…юрист змушений розшукувати в різних нормах законодавства –

статтях (пунктах, параграфах, абзацах) нормативного акта і часто – різного рівня

юридичної сили, сформульованих в різних термінах» [32, с. 97-98]. Розуміння

норми права як норми законодавства увійшло до нормативно-правових актів і

навіть до Конституції України: «Норми Конституції є нормами прямої дії» (ст. 8).

Виходячи з широкого поширення і нормативного визнання, термін "норма

закону" може використовуватися з урахуванням того, що мається на увазі правова

норма, яка повністю або частково сформульована в положеннях відповідного

закону. Але ж допускається суто змістовне змішування нормативних положень як

первинних клітин актів законодавства і правових норм: «Юридичні норми галузі

права – це будівничий матеріал, із якого складається та або інша конкретна галузь

законодавства. Але при побудові кожної галузі законодавства цей будівничий

матеріал може використовуватись в різному наборі і в різному поєднанні певного

нормативного акта. Тому галузі законодавства не завжди співпадають з галузями

права…» [374, с. 237-238]. Таку ж думку висловлює і Н.М. Оніщенко. Первинним

елементом системи законодавства вчена визнає нормативно-правовий акт [224, 9].

То логічним було б і будівничим матеріалом системи законодавства визнати такі

акти або їх положення. Що стосується правових норм, то як правильно зазначає

Н.М. Оніщенко, їх часто буває важко відшукати у змісті нормативно-правових

актів [224, с. 15]. Близько до позиції Н.М. Оніщенко є і підхід Н.А. Гущиної, яка

пише, що «систему права і законодавства» утворює «структурована сукупність

норм» [76, с. 202]. Стосовно системи права це висловлювання є правильним. Але

ж система законодавства правовими нормами не утворюється.

Співзвучним викладеним міркуванням є думка, що була сформульована

Р.З. Лівщицем, згідно з якою система права, що передбачає виокремлення галузей

права, повинна поступитись своїм змістом ідеї системи галузей законодавства, яка

є більш рухомою, динамічною, враховує розвиток правового регулювання і

неминучу появу нових галузей [173, с. 51-58]. Система галузей законодавства не
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може замінити собою систему права і стати на місце останньої вже тому, що

право і законодавство не можна ототожнювати.

Як видається, суть проблеми співвідношення законодавства і права полягає в

тому, що право – це явище логіки і науки. Норми права є обов’язковими не самі

по собі, а тільки тому, що їх зміст взято із законодавства, а більш широко – із

позитивного права. Це – так не тільки взагалі, але й, зокрема, для вирішення

питання про субординацію правових норм і для вирішення темпоральних колізій.

Ієрархічні і темпоральні колізії між правовими нормами не можна вирішити

інакше, ніж звернувшись до актів законодавства, із положень яких побудовані

норми, з’ясувавши рівень їх юридичної сили та дату їх прийняття.

Крім того, право включає до себе не тільки приписи правових норм, а й

наукові положення (зокрема ті, за допомогою яких з’ясовується зміст правових

норм і вирішуються горизонтальні колізії між правовими нормами, зокрема, між

загальною і спеціальною правовими нормами). Законодавство – це сукупність

нормативних текстів. Більш нічого у змісті законодавства немає. Позитивне право

– це сформульовані із цих текстів правові норми (логічні судження

імпликатівного типу) разом із доктриною. Без доктрини професійне

правозастосування є неможливим. Без неї воно опускається до рівня побутової

правосвідомості. Тому ст. 127 Конституції України ставить до кандидатів на

посади суддів вимогу наявності вищої юридичної освіти.

Таким чином, норма права є продуктом логіки і її джерелом є не лише

буквальний текст нормативного положення, що формулює відповідний припис,

але й інші істотні змістовні характеристики, які вимагають професійного

юридичного аналізу та при цьому не повинні і не можуть міститися в самому

тексті положення (наприклад, відомості про юридичну силу, дату набуття

чинності, про спрямованість на регулювання конкретного виду суспільних

відносин, про способи впливу на ці відносини та засоби їх захисту тощо). Сам

текст припису також нерідко вимагає логічного аналізу. Без врахування цих

характеристик неможливо ні правозастосування, ні з'ясування змісту норми права.

Значна частина змістовних характеристик не вказана прямо (буквально) в
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законодавстві, а сформульована на основі законодавства доктриною і

професійною, зокрема, судовою практикою (наприклад, правило про пріоритет

застосування спеціальної норми).

Визнання тієї обставини, що до змісту права включаються наукові

положення, є, на нашу думку, основним напрямком подолання того позитивізму,

який, словами Б.І. Пугинського, паралізував творчі здібності декількох поколінь

юристів, зморозив у лід правову практику» [346, с. 7]. Але «подолання»

позитивізму при цьому буде полягати не в нехтуванні тим, що називають «буквою

закону», а в постановці на наукове підґрунтя нормативних положень з метою їх

застосування чи з метою з’ясування їх змісту в пізнавальних цілях. На жаль,

практики врахування доктрини при здійсненні правосуддя в Україні майже немає.

Лише до ст. 8 Закону України «Про міжнародне приватне право» [323, ст. 422]

включено положення про врахування при правозастосуванні доктрини. Але ж це

не стосується вітчизняної доктрини, бо йдеться про таке врахування при

застосуванні права іноземної держави.

Між тим, в актах міжнародного права нерідко вказується на врахування

доктрини при правозастосуванні. Таку вказівку ми находимо, зокрема, у ст. 38

Статуту Міжнародного Суду ООН [390]. Цікаво, що процес інтеграції України в

європейську спільноту не супроводжувався жодним кроком у напрямку

використання при правозастосуванні доктрини. Україна, на жаль, за цим

напрямом не йде. А починати пора було ще на початку 90-х років минулого

століття. Проте цей напрямок подолання «льодяного» позитивізму», що

ґрунтується на побутовому праворозумінні і ігнорує науку, залишився поза

належною увагою законодавця.

Для пізнання сутності єдності права і законодавства, відмінностей між ними

доцільно було б не тільки підвищувати рівень абстрагування при здійсненні

наукових досліджень у юридичній сфері, а й спускатись до рівня конкретних

явищ, до рівня того, що називають емпірією. Процес розвитку теоретичної думки

передбачає «постійну відкритість теорії у відношенні до емпіричних

даних…» [399, с. 94]. Виходячи з цього, проблему співвідношення законодавства і
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права доцільно було б розглядати не тільки на рівні системи права і системи

законодавства, а й на рівні правової норми, що знаходиться в системі права, і

співвідносного з нею нормативного положення, що включається, принаймні в

кінцевому рахунку в систему законодавства [239, с. 147-148].

Спробуємо спочатку подивитись, як ця проблема вирішувалась

С.С. Алексєєвим, який був не тільки провідним теоретиком радянського права, а

здійснив спеціальні дослідження системи радянського права [13] і структури

радянського права [16]. С.С. Алексєєв писав: «Юридична норма (норма-припис) –

втілення єдності форми і змісту в праві. Особливості юридичної норми як

первинної елементарної клітини права є такими, що вона мислима в першу чергу

у вигляді реального фрагмента правової матерії, фактичного припису (у

вказаному вище розумінні), що знаходить пряме вираження в тексті нормативного

або іншого правового акта. Проводячи суворе розрізнення між текстами акту,

словесно-документальним викладом волі законодавця, з одного боку, і самою

нормою, – з іншого, треба не випускати з поля зору і того, що конкретний

нормативний припис не існує поза визначеним, структурно виділеним

підрозділом в тексті акта» [12, с. 36]. Якраз «нормативні приписи», тобто норми-

приписи С.С. Алексєєв називає «первинним явищем розвинутої правової

системи» [12, с. 41]. Звернувши увагу на логічну норму, С.С. Алексєєв все ж

зазначає, що «в подальшому (в його роботі) термін «норма права» (якщо при

цьому є відсутнім слово «логічна») використовується для позначення якраз

первинних, елементарних часток правової системи, тобто норм-приписів» [12,

с. 43-44]. Хоча учений безумовно теоретично розрізняє поняття «норма права» та

«нормативне положення», але їх взаємозв’язок, на думку С.С. Алексєєва, дозволяє

зробити фактичне ототожнення, що використовується протягом всього

наступного дослідження.

Вважаємо, що відмінності між зазначеними категоріями вимагають значно

більшої уваги. Проблема полягає, зокрема в тому, що у нормативному положенні,

яке співпадає з відповідним фрагментом нормативного тексту, можуть одночасно

закріплюватися приписи норм двох і більше галузей права. Якщо нормативні
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положення ототожнити з нормою права, то з’являться двох та навіть

багатогалузеві норми права. Визнання багатогалузевих правових норм буде

означати руйнування системи права і заміну її системою законодавства. Приписи

двох або трьох правових норм, що закріплюються в одному й тому ж

нормативному положенні, можуть належати до різних галузей права і регулювати

суспільні відносини, що мають різну галузеву належність та різний зміст.

Так, відповідно до п. 22.2 Правил дорожнього руху, затверджених

постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 [294],

«Водій перед початком руху зобов'язаний перевірити надійність розташування і

кріплення вантажу, а під час руху – контролювати це, щоб запобігти його

падінню, волочінню, травмуванню супроводжуючих осіб чи створенню перешкод

для руху» [294]. Наведена цитата являє собою нормативне положення –

структурну частину нормативно-правового акта, а в кінцевому рахунку –

структурну частину системи законодавства. Проте для правозастосування

цитоване нормативне положення є непридатним. Для правозастосування із нього

треба побудувати три правові норми: 1) норму адміністративного права, яка

покладає на водія обов’язок відповідного змісту і порушення якого тягне

публічну – адміністративну, а можливо, – і кримінальну відповідальність водія; 2)

норму цивільного права, згідно з якою перевізник зобов’язаний здійснювати

відповідну перевірку і контроль. Покладення цитованим нормативним

положенням зазначеного обов’язку безпосередньо на водія не можна

інтерпретувати у такій спосіб, що водій як такий став суб’єктом цивільного права

і буде нести цивільно-правову відповідальність за порушення відповідного

обов’язку. У цивільних правовідносинах вказані обов’язок і відповідальність несе

перевізник, що є роботодавцем у відношенні до водія; 3) норму трудового права,

що встановлює обов’язок водія як працівника. Порушення цього обов’язку тягне

дисциплінарну і матеріальну відповідальність водія перед роботодавцем.

Отже, положення п. 22.2 Правил дорожнього руху належить до системи

законодавства. Як таке воно може бути поділене на більш дрібні положення. У

такий спосіб можна відокремити обов’язки водія – перевіряти (правильність)



53
розміщення вантажу, надійність його закріплення, контролювати (правильність)

розташування вантажу під час руху, надійність кріплення під час руху. Але для

цілей правозастосування нормативне положення, про яке йдеться,

використовується як матеріал для побудови правових норм. Таких норм три. Вони

мають різну галузеву належність. Одна із них є нормою адміністративного права.

Друга – нормою цивільного права. Третя – нормою трудового права. Ці правові

норми інтегруються у відповідні правові інститути, далі – у галузі права, у

систему права.

Наполягаючи на тому, що існує безліч положень законодавства, що

одночасно закріплюють приписи норм двох і навіть багатьох галузей права, і на

тому, що нормативні положення не можна ототожнювати з правовими нормами,

наведемо ще два приклади. Згідно з ч. 3 ст. 551 ЦК України «розмір неустойки

може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір

збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення». Це

нормативне положення закріплює право суду. Відтак в ньому закріплюється

норма цивільного процесуального права. Але навряд чи можливо довести, що суд

має таке право, якщо заперечувати ту обставину, що в ч. 3 ст. 551 ЦК України

формулюється норма матеріального (цивільного) права, яка є спеціальною у

відношенні до загальної норми, що закріплена в абзаці першому ч. 2 ст. 551 ЦК

України, згідно з якою розмір неустойки встановлюється договором або актом

цивільного законодавства. І кредитор відповідно до цього загального правила має

право (матеріальне, цивільне) на отримання суми неустойки саме в такому

розмірі. Обсяг цього матеріального права зменшується судом за умов, визначених

ч. 3 ст. 551 ЦК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 616 ЦК України «суд має право зменшити розмір

збитків та неустойки, які стягуються з боржника, якщо кредитор умисно або з

необережності сприяв збільшенню розміру збитків, завданих порушенням

зобов'язання, або не вжив заходів щодо їх зменшення». У цьому законодавчому

положенні також закріплені дві правові норми, одна із яких цивільно-

процесуального, а інша – матеріального (цивільного).
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В інших випадках в одному і тому нормативному положенні закріплюються

дві норми однієї й тієї ж галузі права, які поширюються на різні відносини, що є

предметом цієї галузі права. Так, частина перша ст. 41 Конституції України

встановлює, що «кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися

своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності».

Безумовно, тут закріплюється дві норми конституційного права, одна з яких

регулює відносини «людина-держава», а інша – абсолютні відносини між

людиною (кожним) та будь-якими іншими суб’єктами. Так, М.Ф. Орзих писав:

«Змістовна складність галузі конституційного права, різнопорядковість,

багаторівневість її нормативно-правового матеріалу, який включає поряд з власне

конституційними правоположеннями норми, принципи, що утворюють основні

засади всіх галузей права, пояснює уявлення, що зустрічаються в юридичній

літературі, про конституційні (державно-правові) норми як загальну частину

інших галузей права» [227, с. 259]. У цьому висловлюванні нашу увагу привертає

вказівка на змістовну складність галузі конституційного права. Що стосується

думки про те, що конституційні норми складають загальну частину інших галузей

права, то видається доцільним утриматися від тверджень, які розмивають межу

між конституційним правом і іншими галузями права. На нашу думку, численні

правові норми, встановлені Конституцією України, дійсно здатні регулювати не

тільки власне конституційні відносини, а й відносини, що є предметом інших

галузей права, конкурувати при цьому з нормами інших галузей права, виключати

їх застосування (у разі несумісності). Але прямо чи непрямо стверджувати, що

Конституція України, а тим більше – конституційне право встановлюють норми

різних галузей права, було б, на нашу думку, неправильним.

Для з'ясування особливостей взаємодії норм права та суспільних відносин, на

які здійснюється регулятивний правовий вплив, слід використовувати

конструкцію правовідносин. Правовідносини включають до свого складу

фактичний зміст (поведінку сторін) і юридичний зміст (право однієї сторони та

обов'язок іншої сторони, що кореспондує цьому праву).
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Фактичний зміст нерідко збігається в різних правовідносинах, що може

ускладнювати галузеве розмежування. Наприклад, якщо розпорядник бюджетних

коштів здійснив оплату за товар в межах бюджетних асигнувань та згідно з

встановленими повноваженнями, то він одночасно виконав і свій цивільно-

правовий обов'язок перед контрагентом і свій фінансово-правовий обов'язок перед

державою щодо цільового використання бюджетних коштів. Отже, незважаючи

на частковий збіг фактичного змісту, юридичний зміст зазначених цивільних і

фінансових правовідносин суттєво відрізняється. Слід зазначити, що фінансово-

правові приписи, пов'язані з цільовим призначенням та ефективним

використанням бюджетних коштів, в даному випадку істотно впливають на

цивільні відносини між розпорядником бюджетних коштів і продавцем товару і

зумовлюють як юридичний, так і фактичний зміст цих відносин (вид товару, ціну,

строки та інші умови), але вони не регулюють договірні відносини між

зазначеними сторонами, оскільки ці відносини засновані на юридичній рівності і

регламентовані нормами цивільного та господарського законодавства.

У зв’язку з цим неточними є вказівки на регулювання фінансовим правом

фінансової діяльності держави. Норми фінансового права регулюють основні

відносини, що виникають у процесі публічної фінансової діяльності, а не саму

діяльність. У межах цієї діяльності виникають і інші галузеві правовідносини, на

що, зокрема, вказував один із засновників доктрини фінансового права

Ю.А. Ровинський.

Таким чином, норми основних галузей права регулюють різні суспільні

відносини. Виключення із цього правила становлять тільки випадки регулювання

суспільних відносин загальними нормами, що встановлені Конституцією України.

Навіть в цьому випадку норма Конституції України, на нашу думку, залишається

нормою конституційного права, підпорядковує своєю юридичною силою

відповідні галузеві норми, але не включається до складу норм цих галузей права.

Тому ми приєднуємося до сформульованого відносно норм

адміністративного права наукового висновку про те, що «саме норма

адміністративного права, а не інститут чи підгалузь, є базовим елементом системи
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адміністративного права, оскільки вона становить найбільш стійке правове

утворення» [190, с. 9, 74, 124]. Вважаємо, що подібний висновок є вірним також і

щодо норм фінансового права.

Більшість сфер суспільних відносин регулюються в умовах тісного

взаємозв'язку різними галузями права, що обґрунтовує існування комплексних

утворень як у структурі законодавства, так і в структурі права. Однак до складу

таких правових утворень включається комплекс норм і врегульованих ними

суспільних відносин, а не «комплексні правові норми», кожна із яких регулює

відповідне «комплексне правовідношення». На рівні первинних елементів

системи права комплексність виключається. Ця властивість правового

регулювання може характеризувати тільки групу норм, що регулюють

взаємозалежні суспільні відносини і об'єднуються в так звані «вторинні утворення

в структурі права». Основні елементи системи права не можуть бути

комплексними, тому що це суперечить правилам системного підходу і порушує

логічну чистоту класифікації елементів системи права. Зокрема, норма

фінансового права як первинний елемент системи права має виключно фінансово-

правову природу, не може включатися до складу будь-якої іншої основної галузі

права, а тому врегульоване нею суспільне відношення має аналогічну галузеву

приналежність і є фінансовим правовідношенням.

Викладене дає підстави трактувати право як систему правових норм, що

побудовані на підставі законодавства, інших засобів, які є обов’язковими в силу

законодавства, а також наукових положень, що є теоретичною основою

правотворчості і правозастосування, і усталеної судової практики. Правові норми

є обов’язковими не самі по собі, а лише остільки, оскільки вони відповідають

змісту законодавства та інших джерел, якими згідно з законодавством

встановлюються обов’язкові приписи. Правові норми підлягають застосуванню з

урахуванням пануючої доктрини, а не на рівні побутового праворозуміння. Ця

доктрина вивчається в юридичних навчальних закладах, формує праворозуміння

фахівців-юристів, засвоюється на рівні знань, умінь і навичок і використовується

при правозастосуванні безпосередньо. Доктрина у частині, в якій вона формулює
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положення, що спрямовані на удосконалення змісту і структури законодавства, до

змісту права не включається, оскільки в цій частині вона не відповідає

законодавству. Договори (їх умови), корпоративні норми самі по собі до змісту

права не входять. Але через вказівку законодавця на можливість врегулювання

відносин договором, що укладається його сторонами, нормами корпоративних

актів, що приймаються їх учасниками, включення до змісту права умов договорів

і корпоративних норм є можливим. При цьому умови договорів і корпоративні

норми набувають тільки таких ознак права як його обов’язковість і випливаючу із

неї можливість примушення до виконання обов’язків. У той же час умови

договорів і корпоративні норми не мають ознаки загальності, не поширюються на

осіб, що не є учасниками відповідних відносин.

Що стосується моралі, традицій, звичаїв, то вони включаються до змісту

права через відповідну вказівку законодавця, а також поряд з доктриною і

судовою практикою.

Проте і чітке розрізнення права і законодавства не спростовує того факту, що

система права може розглядатись як система позитивного права, правда, уже

такого, яке інтерпретується на науково-теоретичному, а не на побутовому рівні.

1.1.3. Співвідношення мети та інших критеріїв побудови системи права

Поширена думка про наявність у кожній галузі права своїх принципів і

здатність у зв’язку з цим принципів виконувати роль критерію виділення галузей

права і побудови системи права абстрактно-теоретично є прийнятною. Але не слід

думати, що принципи можуть бути тим ключем, який відкриває двері до

досконалої системи права. Йдеться про те, що принципи, не дивлячись на те, що

вони формулюються в законах (як правило, в кодифікованих законодавчих актах)

є вкрай мало визначеними за своїм юридичним значенням. До того ж в науці і

законодавстві немає єдності стосовно того, про які ж саме принципи йдеться. У

Бюджетному кодексі України (ст. 7) йдеться про принципи бюджетної системи, у

Податковому кодексі України (ст. 4) – про «основні засади» податкового

законодавства (в заголовку), а в тексті статті вказується на «принципи», на яких

ґрунтується податкове законодавство. Зазвичай у навчальній літературі
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розглядаються принципи відповідної галузі права. Але в фінансовому праві стало

прийнятним розглядати принципи публічної фінансової діяльності чи принципи

фінансової діяльності держави. При цьому є випадки, коли ці принципи

ототожнюються з принципами права, галузі права, інститутів фінансового права.

Так, О.П. Орлюк пише: «Коли йдеться про публічну фінансову діяльність, слід

згадати принципи її здійснення. До них належать загальноправові, галузеві,

міжгалузеві та принципи окремих правових інститутів фінансового права» [232, с.

47]. М.П. Кучерявенко і Н.Ю. Пришва також пишуть, що фінансова діяльність

здійснюється за принципами, основні з яких закріплені Конституцією

України [403, с. 45-46]. Виходячи з потреб розвитку науки фінансового права і

практики правозастосування, С.О.Ніщимна провела фундаментальне наукове

дослідження саме принципів публічної фінансової діяльності [211; 213]. Отже, з

думкою про єдність принципів (основних засад) публічної фінансової діяльності і

фінансового права слід погодитися з огляду на те, що фінансова діяльність і

фінансові відносини свідомо будуються людьми так же, як і фінансове право.

Але часто із положень одного й того ж законодавчого акта зрозуміло, що

принципами чи основними засадами законодавець визнає положення, що мають

різне нормативне (регулятивне) значення. Якщо йдеться, наприклад, про принцип

цільового використання бюджетних коштів, то він розкривається у п. 8 ч. 1 ст. 7

Бюджетного кодексу України як використання бюджетних коштів «тільки на цілі,

визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями».

Використання в цьому законодавчому положенні слова «тільки» означає

категоричність вимоги цього положення і неприпустимість відступлень від нього.

Нецільове використання бюджетних коштів тягне адміністративну

відповідальність, що передбачена частинами 5 та 6 ст. 16412 Кодексу України про

адміністративні правопорушення, а якщо таке порушення здійснено стосовно

бюджетних коштів у великих розмірах, то це є підставою для притягнення до

кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 210 Кримінального кодексу

України. Отже, в п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України формулюється суто

конкретна правова норма, виконання якої забезпечується організаційними
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заходами, якими є контроль, аудит та оцінка ефективності управління

бюджетними коштами (ч. 2 ст. 19, ч. 6 ст. 20 Бюджетного кодексу України), а

також адміністративною та кримінальною відповідальністю. Ця правова норма, як

видається, названа принципом тільки в силу її соціального значення та поширення

на використання будь-яких бюджетних коштів.

Якщо ж звернутися, наприклад, до принципу справедливості і

неупередженості розподілу суспільного багатства між громадянами і

територіальними громадами (п. 9 ч. 1 ст. 7 БК України), то в змісті цього

принципу переважає декларація, хоч в ньому є і правова норма. Окреме

застосування цієї правової норми не виключається, але ж в кожному разі її

застосування викликає необхідність мотивування, що стосовно деяких

конкретних відносин зазначений принцип має значення не декларації, а правової

норми.

Аналогічно і основні засади податкового законодавства, закріплені в ст. 4

Податкового кодексу України мають різний юридичний зміст. Принцип

стабільності розкривається у підпункті 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу

України як заборона вносити зміни до будь-яких елементів податків і зборів

пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть

діяти нові правила та ставки. Це – абсолютно-визначена правова норма, що

підлягає прямому застосуванню. Навпаки, принцип нейтральності оподаткування

– установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або

зменшення конкурентоздатності платника податків, – це декларація і правова

норма, межу між якими треба встановлювати.

Невизначеність принципів досягає такого рівня, що законодавець інколи

зобов’язує додержуватись принципів, зміст яких взагалі не встановлений

законодавством. Наприклад, ч. 6 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську

діяльність» [303] зобов’язує банк при наданні кредитів додержуватись основних

принципів кредитування щодо яких чинним законодавством не встановлений

навіть перелік назв цих принципів. Ці принципи дійсно мають істотне значення,

але існують лише в теорії [246, с. 107-110].
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Така ситуація, коли під назвою «принципи», «загальні» чи «основні» засади

об’єднуються різні за юридичним змістом законодавчі положення, є поширеною.

Вона ґрунтується на існуючому рівні наукового осмислення проблеми принципів

(загальних чи основних засад).

Отже, принципи, основні чи загальні засади є вельми невизначеним

поняттям, щоб використовувати їх як основний критерій при побудові системи

права. За наявності певної єдності предмета регулювання завжди можливо

сформулювати принципи правового регулювання відносин, що утворюють цей

предмет. Так, якщо ми будемо стверджувати, що є така комплексна галузь права

як транспортне право, то зразу можна сформулювати принцип обмеженої

відповідальності перевізника, який пройшов перевірку впродовж багатьох

десятків років у національному законодавстві і підтверджується практикою

регулювання, у тому числі практикою міжнародно-правового регулювання

перевезень вантажів морським транспортом. Виходить, що принципи, причому

такі, що реально відображаються у практиці правового регулювання, можна

сформулювати і стосовно комплексних галузей права.

Що стосується принципів фінансового права, то відсутність їх нормативного

закріплення обумовлена не тим, що вони відсутні взагалі і їх неможливо

сформулювати, а тому, що відсутній законодавчий акт, в якому доречно було б

закріпити принципи фінансового права. З урахуванням цього питання,

О.М. Горбунова уже тривалий час обґрунтовує ідею прийняття закону «Про

фінанси» [61]. На нашу думку, вирішення цієї проблеми залежить також від

узгодження цілей фінансового права, що розуміються як реальні завдання, які

суспільство і держава можуть вирішувати за допомогою цієї галузі права.

Виходячи із цих цілей, можна буде сформулювати та встановити в законодавстві

принципи чи фундаментальні положення, які в певній частині будуть виконувати

роль нормативного регулятора фінансових відносин, а в іншій частині – вказувати

напрямок розвитку цих відносин та їх правового регулювання.

Наступним критерієм побудови системи права слід визнати наявність

усвідомленої соціальної потреби у виокремленні певної галузі права. Давно
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помічено, що система права і окремі його галузі є важливим і дійовим

інструментом, за допомогою якого соціально керуюча система регулює хід

суспільного розвитку [387, с. 33]. Свого часу була висловлена вельми

конструктивна думка про те, що саме цілі і задачі визначають призначення галузі

права [131, с. 52].

Яскравим прикладом впливу цього критерію на систему права було

формування трудового права. Його розвиток в усьому світі значною мірою

пов’язаний з усвідомленням необхідності захисту найманих працівників. Цей

розвиток підштовхнула більшовицька революція. Але задовго до цієї революції,

ще наприкінці XVIII століття в Англії почався процес усвідомлення соціальної

потреби в регламентації умов праці жінок і дітей. Цікавим є також історичний

досвід США. Закон штату Нью-Йорк, який обмежував тривалість робочого часу

робітників міських пекарень десятьма годинами, у 1903 р. був визнаний

Верховним Судом США неконституційним, оскільки порушував принцип

свободи договору. В середині тридцятих років той же Верховний Суд уже став

визнавати конституційним закон про обмеження робочого часу, про встановлення

законом мінімальної заробітної плати тощо. [122, с. 150-152]. Йшов процес

соціального усвідомлення необхідності захисту найманої праці, процес розвитку

трудового законодавства, процес формування трудового права.

Подібно до цього формувалось і екологічне право. В. Єрмоленко пише, що

виникнення галузей права – це не суб’єктивний процес: їх виникнення

спричинюється історичним ходом еволюційного розвитку суспільних

відносин [92, с. 148-153]. Це – правильно, але тільки частково, бо формування

екологічного права не йшло поза соціальним усвідомленням необхідності

бережливого ставлення до навколишнього середовища, поза процесом

накопичення нормативного матеріалу, поза розвитком юридичної науки, а все це

– суб’єктивні процеси.

У зв’язку з цим доцільно було б звернути увагу на роль суб’єктивних

чинників формування системи права, а перш за все – пізнання і усвідомлення в

юридичній науці закономірностей розвитку суспільних відносин, об’єктивних
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чинників, які обумовлюють прийняття відповідних законодавчих рішень.

Приймаючи такі рішення, законодавець може впливати на формування системи

права, згладжувати чи посилювати значення закономірностей і об’єктивних

чинників, що впливають на цей процес [253, с. 25]. Такі рішення безпосередньо

впливають на формування системи права. У той же час предмет, метод правового

регулювання впливають на цей процес опосередковано, через пізнання і

усвідомлення відповідних закономірностей, формулювання цілей правового

регулювання і наступну законодавчу діяльність. Слід звернути увагу, що дефініції

фінансового права як галузі права, а також дефініції предмета фінансового права

традиційно вказують на те, що регулювання та реалізація фінансових відносин

відбувається з метою виконання завдань та функцій держави.

Проблема співвідношення, словами Р. Ієринга, причинності, а як прийнято

говорити у нас, об’єктивних чинників, закономірностей, і цілей повинна

вирішуватись за тим же Р. Ієрингом: об’єктивна закономірність враховується при

виборі цілей правового регулювання, але ж цілі вибирає людина. Хай, пише Р.

Ієринг, причинність буде самою підставою, «але коли я зіштовхую осколок скали

з вершини гори, щоб він скотився в долину, хіба тут не мета спочатку викликала

дію закону причинності? Що управляє всім рухом, ціль чи причина, якщо

спочатку ціль поставила причину так, що остання, розвиваючись все далі і далі,

одне створює з іншого і нарешті досягає такого стану, який мета передбачала і

бажала?» [105, с. 574].

Якщо співставити ці висловлювання Р. Ієринга та і всю його концепцію цілі в

праві з науковими розробками вітчизняних, а в недалекому минулому – і

радянських юристів, то помітною стає явна асиметрія – величезна маса

досліджень предмета, методу і механізму правового регулювання, що були

здійсненні в тому числі провідними науковцями, з одного боку, і одиничні,

фрагментарні дослідження цілей права, правового регулювання, галузей права,

механізму впливу права на суспільні відносини, який (механізм) являє собою

ланцюг, що утворюється із таких ланок як засіб і мета (найближча, що стає

засобом для досягнення більш віддаленої мети і т.д.), – з іншого боку.
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Інтерес до цілей норм права, галузей права, права в цілому проявився в кінці

шістдесятих років і в сімдесяті роки минулого століття, коли юридична наука

звернулася до дослідження проблеми ефективності правових норм. Але, на жаль,

він швидко згас. За радянських часів також була сформульована вельми

конструктивна ідея, згідно з якою «на більш високий рівень в ієрархії правових

понять належало б помістити цілі (задачі) даної правової системи чи галузі права,

оскільки якраз цілі і завдання визначають призначення даної правової галузі чи

системи в цілому… Принципи ж вказують на те, як призначення повинно

здійснюватися» [131, c. 24-25]. Вказана ідея до цього часу не отримала належного

розвитку та була неоднозначно оцінена в сучасній науці фінансового права. Д.А.

Смірнов, з одного боку, допускає, що зазначена ідея заслуговує на схвалення. З

іншого боку, він зауважує, що «задачі як такі не несуть активного

функціонального навантаження, а тільки вказують на позитивний результат…

Задачі є пасивним елементом, а принципи – активним. До того ж у податковому

законодавстві не знайшли свого закріплення задачі і цілі оподаткування... Звідси

випливає, що принципи податкового права все ж належить розглядати як основну

правову категорію, поставлену в функціональному понятійному ряді на перше

місце» [382, с. 53].

Функціональне навантаження цілей і задач оподаткування в системі

податкового права, як і в фінансовому праві в цілому, дійсно залишається не

з’ясованим чи недостатньо з’ясованим, але це не означає, що воно взагалі

відсутнє. В юридичній науці навіть і не поставлена проблема міри віддаленості

цілей системи права, галузі права чи правових норм. Вони можуть не виходити за

межі правового регулювання, тобто полягати у підпорядкуванні поведінки

учасників відповідних відносин вимогам правових норм. Але ж може ставитись і

мета, настільки віддалена від самого нормативного регулятора, що її реалізація

досить визначено взагалі не може бути зафіксована. Так, мета кримінального

покарання і мета відповідних норм кримінального права – виправлення

засуджених. Вона є занадто віддаленою від правових норм, перед якими ця мета
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ставиться, щоб можливо було точно зафіксувати її досягнення чи недосягнення.

Проте зазначена мета відображає сутнісні характеристики цієї галузі права.

Цілком зрозумілою є та обставина, що при прийнятті законодавчих актів

правотворчі органи не можуть діяти недоцільно, тобто діяти, не визначивши мету,

яку вони бажають досягти через прийняття і подальшу регулятивну дію

відповідного законодавчого акта. Тільки після того, як будуть сформульовані цілі

і задачі, можна вести мову про принципи – основоположні ідеї, які мають бути

втілені у конкретних правових нормах, що будуть закріплюватись у

законодавчому акті. З урахуванням цього слід було більше уваги приділяти думці

С.Г. Келіної і В.М. Кудрявцева про співвідношення цілей (задач) і принципів, яка

вище цитувалась. У новітніх наукових дослідженнях ця думка непрямо була

підтримана О.В. Макух, яка наголошує «на суб’єктивній природі визнання змісту

фінансів і, як наслідок, предмета фінансового права, коли держава, застосовуючи

механізм правотворчості, визначає сукупність тих економічних (фінансових

відносин), що підпадають під режим виключно фінансово-правового

регулювання» [183, с. 10].

При розгляді мети правового регулювання слід враховувати, що соціально-

економічні наслідки дії правових норм, є предметом дослідження не тільки

юриспруденції, а й інших наук. Так способи досягнення найбільш сприятливих

економічних наслідків переважно досліджуються економічними науками

(наприклад, вибір оптимальних податкових ставок, монетарних інструментів

тощо). Але питання про те, для чого галузь права регулює суспільні відносини,

якими мають бути найближчі і віддалені наслідки соціально-економічної дії норм

права та яким основним завданням підпорядкований галузевий правовий вплив на

суспільні відносини є сутнісними юридичними питаннями, що мають визначальне

теоретичне та практичне значення.

Важливість мети правового регулювання як критерію побудови системи

права полягає також в визначеності вказаного критерію. На відміну від методу

правового регулювання цілі правового регулювання різних галузей права істотно

відрізняються. Тому зазначений критерій можна використовувати для
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розмежування предметів регулювання таких споріднених галузей права як,

наприклад, адміністративне та фінансове право. Крім того, цільову спрямованість,

як правило, можна виявити стосовно кожної окремої норми права, що відкриває

широкі можливості для галузевої кваліфікації конкретних правових норм і

правовідносин та особливо важливо в практиці правозастосування.

Метод та цілі правового регулювання безпосередньо пов'язані з наявністю

або відсутністю ознаки публічності в суспільних відносинах та праві. Ця ознака

знаходиться в центрі уваги учених-юристів усього світу з часів Стародавнього Риму

і є підставою найбільш фундаментального поділу права на приватне і публічне.

Врахування в радянської юриспруденції ленінської тези про “невизнання нічого

приватного”, коли “все у сфері господарювання є публічно-правове, а не

приватне» [171, с. 398] спричинило значні недоліки в процесі наукового

дослідження системи права. Тому зараз вітчизняна наука вирішує завдання

узгодження галузевого поділу, що здійснювався в радянський період за умов

декларування повного витіснення “публічним” усього “приватного”, та

дуалістичного поділу права на публічне та приватне, що є основою побудови

системи права в усіх провідних країнах світу та одним із основних надбань

світової юридичної думки.

Класики світової юриспруденції Ф.К. Савіньї і Ф.Ю. Шталь, який підтримав

класифікацію Ф.К. Савіньї, запропонували взяти за основу розмежування

“публічного” та “приватного” у суспільних відносинах мету виникнення відносин.

Вони звернули увагу на те, що одні юридичні відносини мають на меті та

визначають своїм завданням задоволення потреб однієї окремої людини. А метою

та завданням інших є поєднання людей в одне ціле та регулювання їх життя в

цьому єдиному цілому [208, с. 88-89].

Давньоримським юристам Ульпіану і Папініану приписуються формули

розмежування права на публічне (jus publicum) та приватне (jus privatum) на

підставі відповідного поділу інтересів: “Publicum lus est quod ad statum rel
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Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem”1, “Lus publicum privatorum

mutari non potest”2.

В цьому дослідженні ознака публічності в суспільних відносинах та праві

буде використовуватися з метою встановлення сфери суспільних відносин, що

утворюють предмет фінансового права, а також для розмежування фінансових та

цивільних правовідносин. Тому особливу увагу слід звернути на результати

досліджень А.А. Нечай, яка обґрунтовує доцільність використання п’яти ознак

“публічності” в суспільних відносинах для подальшого визначення публічних

видатків як частини публічних фінансів: 1) форма власності на матеріальний

носій (об’єкт) правовідносин: державна власність; комунальна власність;

приватна власність (спільна власність учасників певного об’єднання громадян та

власність юридичних осіб, уповноважених законом здійснювати обов’язкові

соціальні програми); 2) публічний характер інтересу, який виявляється у

правовідносинах; 3) мета виникнення відповідних суспільних відносин:

задоволення потреб суспільства або держави; 4) метод правового регулювання

відповідних суспільних відносин: встановлення владних приписів; 5) форма

розподілу та форма пристосування матеріального носія (об’єкта) відповідних

суспільних відносин до використання: пристосування об’єкта для спільного

задоволення відокремлюваних інтересів осіб – суб’єктів правовідносин, коли

держава регулює не лише розподіл, а й використання (споживання) об’єкта, з

приводу якого виникають суспільні правовідносини [208, с. 102-103].

При цьому А.А. Нечай вказує що, не всі суспільні інтереси набувають ознак

публічності і стають різновидом публічного інтересу, що регулюється публічними

галузями права, а лише ті з них, які отримали визнання держави або органів

місцевого самоврядування [208, с. 106].

В цілому погоджуючись з викладеними висновками, вважаємо необхідним

додати, що зміст ознаки публічності грошового фонду може бути пов'язаний не

лише із залученням грошових коштів для здійснення публічних видатків, а також

1 “Публічне право є те, що належить до положення римської держави; приватне – те, що належить до інтересів приватних осіб”. – Ulpianus в fr. 2. D. 1.1.
2 2 “Публічне право не може бути змінено (замінено) приватною угодою”. – D. 2.14. 38.
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і з використанням окремих фондів коштів для вирішення інших завдань

фінансового права, а саме, – з метою підтримки стабільності грошового обігу.

Будь-які суспільно-значущі видатки забезпечуються не лише мобілізацією і

використанням публічних фондів грошових коштів, а також стабільністю

грошової одиниці. За відсутності такої стабільності зібраних грошей просто не

вистачить для фінансування передбачених заходів. Цей публічний інтерес

отримав правове визнання державою на конституційному рівні (ст. 99 Конституції

України) і вимагає відповідного відображення в доктрині фінансового права.

Викладене розуміння критеріїв побудови системи права та розмежування

його галузей не виключає і інших критеріїв. Але при дослідженні таких критеріїв

все-таки більшою мірою належало б враховувати результати раніше здійснених

досліджень. Так, Д.М. Азмі запропонував 13 чинників, за якими виокремлюються

галузі права, не згадавши при цьому про предмет і метод правового

регулювання [5, с. 7]. Проте більшість названих Д.М. Азмі чинників співзвучні

розглянутим вище критеріям побудови системи права і не заперечують їх.

Отже, критеріями побудови системи права є чинники, які є об’єктивними і

закономірно впливають на цю систему. Але закономірності у соціальній, у тому

числі і правовій, сфері не мають жорсткої дії. Тому залишаються широкі

можливості для впливу суб’єктивних чинників на побудову системи права. При

цьому, провідне значення має мета правового регулювання [240, с. 53-61]. Слід

також зазначити, що усі ці чинники не можуть бути названі або суто

об’єктивними або суто суб’єктивними. Якщо предмет правового регулювання

визнати об’єктивним критерієм структурування права, то це буде правильним

лише в певній частині. Існування, поява чи зникнення певних суспільних відносин

може залежати від суб’єктивних чинників. Якщо мета правового регулювання при

першому наближенні видається суб’єктивним критерієм побудови системи права,

то більш уважний підхід дає змогу побачити об’єктивну обумовленість свідомо

вибраної і поставленої мети.

Утвердження фінансового права у статусі основної, фундаментальної галузі

права, а також вирішення прикладних проблем правотворчості і
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правозастосування, значною мірою буде залежати від активізації наукового

дослідження критеріїв виділення фінансового права в системі права з метою

відмежування фінансового права від суміжних галузей права та поглибленого

наукового аналізу зв’язків фінансового права із суміжними галузями права.

1.2. Суспільні відносини, що утворюють предмет фінансового права

України

Як і будь-яка інша галузь права, фінансове право виділяється в системі права

перш за все за критерієм предмета правового регулювання. У міру того, як

формується група однорідних суспільних відносин, що позначаються як

фінансові, формується і фінансове право. Логічно буде визнати, що предметом

фінансового права є фінансові відносини, маючи на увазі, що в подальшому цей

останній термін буде уточнюватися. З урахуванням цього, М.П. Кучерявенко

пише: «При аналізі предмета фінансового регулювання необхідно враховувати

фундаментальне положення Ю. Ровинського про зміст фінансових правовідносин

як владно-майнових, котре використовується у працях майже усіх фахівців у

даній галузі і найчастіше через загальновідомість, навіть, без посилань» [158,

с. 33]. Це наукове положення вказує напрямок пошуків: предмет фінансового

права слід шукати там, де є владно-майнові відносини.

Уже поверхневе знайомство з фінансовим правом дає підстави стверджувати,

що ця галузь права регулює також і інші відносини – управлінські, організаційні,

процедурні (процесуальні), а менш визначено – немайнові. Тож треба

визначитись, майнові чи немайнові відносини складають серцевину (стрижень,

ядро), навколо якої формується весь предмет фінансового права. «Грошові…

фонди, – пишуть М.П. Кучерявенко і Н.Ю. Пришва, – становлять матеріальний

зміст фінансів…» [403, с. 40]. Відтак серцевиною (стрижнем, ядром) фінансового

права слід визнати відносини майнові, точніше грошові.

Проте «a priopi» таке твердження не сприймається, і в цьому зв’язку

ставиться питання про те, чи складають грошові відносини серцевину (стрижень,

ядро) предмета фінансово-правового регулювання або ці відносини регулюються
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фінансовим правом унаслідок їх подібності відносинам, що складають ядро

предмета вказаної галузі права, а можливо, вони включаються в орбіту

фінансового права випадково, під впливом побічних обставин.

Ще на початку 70-х років минулого століття В.Ф. Яковлєв звернув увагу на

такий різновид «майнових управлінських зв’язків» як «владно-організаційні

відносини, які мають майновий характер за об’єктом» [434, с. 47]. До таких

науковець відносить, зокрема, податкові відносини. За основу такого розуміння

зазначених відносин В.Ф. Яковлєв взяв визначення майнових відносин як

конкретних суспільно-економічних зв’язків щодо володіння, користування і

розпорядження матеріальними благами, що виникають на підставі економічних

актів учасників даних соціальних зв’язків [148, с. 16]. Це визначення майнових

відносин було зорієнтовано на предмет цивільного права і до фінансових відносин

не завжди може бути застосоване, оскільки вони можуть виникати і не на підставі

«економічних актів учасників» відповідних соціальних зв’язків. При цьому

мається на увазі, що акти як підстава виникнення правовідносин мають бути

спрямовані на настання юридичних наслідків, що складають зміст правовідносин,

які виникають на підставі відповідно акта [12, с. 169-170]. Зазвичай ніхто не

здійснює дії, спрямовані на виникнення податкових правовідносин. Платники

податків здійснюють господарську чи іншу діяльність, керуючись своїми

власними інтересами, а в результаті діяльності виникають юридичні факти, які

породжують податкові відносини і визначають їх зміст та відповідні параметри.

Неприйнятність позиції В.Ф. Яковлєва за змістом підкреслюється формою, в

якій вона виражена. Дійсно, трудно уявити собі «владно-організаційні відносини,

які мають майновий характер за об’єктом»: раз за об’єктом відносини мають

майновий характер, то їх і належить визнати майновими, бо і зміст правовідносин,

що виникають у результаті врегулювання названих відносин, буде майновим, а

організаційний чи управлінський зв’язок у податкових (а більш широко – у

фінансових) відносинах буде допоміжним. Лише у випадках, коли ми розглядаємо

податкові відносини у цілому, ми повинні будемо визнати наявність в них

майнової частини і немайнової.
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Якщо ми виключимо майнові відносини чи майнові елементи із податкових

відносин, то в суто організаційних (владно-організаційних) елементах чи

відносинах, що залишаються у складі податкових відносин, не буде будь-якого

сенсу, бо об’єктивно організаційні податкові відносини лише обслуговують

потреби податкових майнових відносин. Якщо ж виключити організаційні

елементи чи відносини із податкових відносин, то майнові елементи чи відносини

у податкових відносинах, хоч і погано організовані, будуть залишатись, тому що

вони зберігають і при цьому своє соціальне призначення.

Подібно до цього майнові відносини є серцевиною і бюджетних відносин,

оскільки всі процесуальні (організаційні чи процедурні) бюджетні відносини

покликані надати ознаки доцільності руху бюджетних коштів. А без відповідних

процесуальних (організаційних чи процедурних) відносин бюджетні кошти

будуть рухатись, хоча і хаотично, недоцільно, неорганізовано. Отже, і тут ми

чітко помічаємо, які відносини є серцевиною (ядром) бюджетних відносин, а які –

мають допоміжний характер. Тому слід погодитись з думкою А.Є. Самсонової,

яка стверджує, що «немайновим відносинам у фінансовому праві відведена роль

допоміжна стосовно майнових відносин, оскільки в центрі фінансового права,

його ядром є бюджет, тобто грошові кошти держави» [371, с. 8]. Протилежну

думку висловлює І.С. Кобєлєва: «В якості основи існування майнових податкових

правовідносин виступають немайнові правовідносини щодо встановлення

податків, оскільки без встановлення податків неможливим є виникнення

правовідносин щодо їх сплати, стягнення, повернення і інших майнових

податкових правовідносин» [135, с. 8]. Помилка І.С. Кобєлєвої полягає в тому, що

податки встановлюються не в правовій формі податкових (фінансових)

правовідносин, які досліджує вчена у своїй дисертації, а в формі конституційних

(у разі встановлення податку законом) чи адміністративних (у разі встановлення

місцевих податків і зборів) правовідносин. Тому суть проблеми полягає не в

немайновому характері цих правовідносин, а в іншій їх галузевій належності.

Отже, думка І.С. Кобєлєвої не спростовує визначальної ролі у предметі
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фінансового права майнових фінансових відносин і допоміжного характеру

організаційних (процедурних, немайнових) фінансових відносин.

За змістом в понятті фінансів є суто майновий аспект: фінанси – це фонди

грошових коштів, а гроші – одна із представницьких форм реального

національного багатства, форма, що не має споживної вартості, але в системі

суспільних відносин отримує здатність обмінюватися на будь-які товари, що

належать до реального національного багатства і мають споживну цінність. Із

аналізу майнових відносин і почнемо аналіз предмета фінансового права.

Спроби визначити майнові відносини як «ядро» предмета фінансового права

не завжди є вдалими. Так, поставивши завдання визначити майнові відносини,

А.Є. Самсонова вказує на наступні їх ознаки: 1) це – перш за все виробничі

відносини. Проте, визнає вона, частина майнових відносин має невиробничий

характер. Тож виходить, що характеристика як виробничих стосується не всіх

майнових відносин. Слід було б пам’ятати, що виробничі відносини, як їх розумів

Маркс, є об’єктивними, тобто такими, що утворюються на масовому рівні. Право

такі відносини не регулює. Воно здатне на них тільки впливати. Тому вони не

можуть бути предметом правового регулювання (на відміну від майнових, які

Маркс називає вольовими, тобто відносинами зазвичай між двома особами, що

наділені свідомістю і волею. Такі відносини правом регулюються); 2) вартісний

характер. Майнові відносини можуть не передбачати будь-якої, у тому числі

вартісної оцінки; 3) еквівалентність. Відсутність ознаки еквівалентності не

позбавляє відносини характеру майнових, а характерною рисою майнових

фінансових відносин є як раз відсутність цієї ознаки; 4) це – відносини статики і

динаміки. Багато суспільних відносин, що не є майновими, можуть перебувати у

стані статики і динаміки; 5) майнові відносини – це відносини з приводу

речей [371, с. 6]. Якщо мати на увазі ч. 2 ст. 190 ЦК України, що визнає майнові

права неспоживними речами, то майнові відносини дійсно є відносинами з

приводу речей. Але ж це – вельми спірне визначення.

Майнові відносини доцільно було б визначити, взявши за основу визначення

майна як окремої речі, сукупності речей, а також як майнових прав то обов’язків у
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ч. 1 ст. 190 ЦК України. Що стосується майна як об’єкта майнових фінансових

відносин, то таким можуть бути переважно тільки гроші – гривня, що є грошовою

одиницею України, або інші валютні цінності.

Оскільки фінансові відносини є майновими (грошовими), логічною слід

визнати думку про те, що аналіз фінансових відносин слід почати з тієї діяльності

держави, яка наповнює грошима усі грошові відносини, у тому числі фінансові. І

здається, що таке наповнення здійснюється через емісію. Але, не вдаючись до

дослідження історичної проблематики, слід визнати, що емісія не наповнює

грошові відносини грошима, а тільки поповнює їх, якщо з’являється потреба у

додатковій грошовій масі. Правда, потреба у такому поповненні не є разовим

явищем. Вона виникає періодично, оскільки збільшення обсягів виробництва і

товарообігу, а також інфляція об’єктивно вимагають збільшення обсягу грошової

маси, що перебуває в обігу або складає резервний фонд банкнот і монет (п. 2 ст.

33 Закону України «Про Національний банк України») [327, ст. 33].

З урахуваннями викладеного наука фінансового права визнає належними до

предмета цієї галузі відносини щодо грошової емісії і грошового обігу. І.А.

Ціндаліані вказує, що уже в першому підручнику фінансового права 1940 р.

викладався матеріал, присвячений грошовому обігу, грошовій емісії, а пізніше ця

проблематика для навчальної літератури стала звичайною [419, с. 17]. На цей час

констатується, що в теорії поки що належно не оцінена цементуюча роль

інститутів емісійного права для системи фінансового права. Емісія і регулювання

руху грошової маси в кінцевому рахунку виконують роль центральної несучої

конструкції для всього фінансового механізму, а отже, є основним елементом

системи фінансового права» [101, с. 15]. Існування фінансово-правового інституту

основ грошового обігу визнавав А.І. Худяков [415, с. 189]. К.С. Бєльський до

комплексу проблем фінансового права відносить емісійне право [33, с. 17].

Грошова емісія визнається предметом фінансової діяльності, а відповідні

відносини – належними до предмета фінансового права і в Україні. Л.К. Воронова

ще в 2006 р. не лише визнавала відносини щодо грошової емісії належними до

предмета фінансового права, а також визначала емісію одним із основних завдань
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фінансової діяльності, що здійснюється виключно державою. [51, с. 16, 33]. Т.А.

Латковська пише про визнання українськими науковцями інституту емісійного

права, що входить до структури фінансового права [168, с. 13]. Є.О. Алісов, хоч і

зосередився над іншими фінансово-правовими питаннями грошового обігу, також

логічно визнає відносини щодо грошової емісії належними до предмета

фінансового права [18, с. 9, 51, 172-193].

Повноваження Національного банку України на здійснення грошової емісії в

Конституції України текстуально не закріплено. Воно прямо встановлено пунктом

2 ст. 7 Закону України «Про Національний банк України». Але без повноваження

монопольно здійснювати емісію національної валюти Національний банк не зміг

би виконувати свою основну функцію, що передбачена частиною другою ст. 99

Конституції України, а саме, – забезпечення стабільності грошової одиниці

України. Тому є підстави стверджувати, що повноваження Національного банку

на монопольне здійснення грошової емісії випливає із частини другої ст. 99

Конституції України, в якій воно закріплено логічно (в контексті). Грошові кошти

(готівкові і безготівкові) в національній валюті України, як і золотовалютні

резерви, що зберігаються в Національному банку (п. 15 ст. 7 Закону України «Про

Національний банк України») та інше майно, перебувають у державній власності і

належать Національному банку як юридичній особі на праві господарського

відання (частина друга ст. 4 названого закону). Емісія національної валюти – це

фактичні і юридичні дії, які мають певний майновий зміст, але цей зміст за своїм

обсягом і значенням не може бути порівняний з результатами емісії:

Національний банк здійснює певні майнові затрати на емісію, але ж номінальна

вартість випущених в обіг грошових знаків значно перевищує ці затрати. Тому

слід визнати, що в результаті емісії збільшується обсяг майна, що перебуває у

власності держави. Але цей результат перебуває у сфері дії цивільного, а не

фінансового права. Також в сфері дії цивільного права знаходяться правочини, що

укладає Національний банк з метою випуску додаткового обсягу переважно

безготівкових коштів в обіг (рефінансування інших банків, купівля цінних

паперів, іноземної валюти тощо). Сама ж діяльність щодо визначення обсягів та
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параметрів емісії, починаючи від розроблення основних засад грошово-кредитної

політики, прийняття рішень про здійснення емісії і до закінчення цієї процедури

може бути визнана належною до фінансової діяльності держави, а відносини, у

яких вона здійснюється, переважно належать до предмета фінансового права.

Проте ці відносини не можуть бути віднесені до майнових фінансових відносин

поряд з податковими і бюджетними. Тому вони повинні досліджуватись не поряд

з податковими і бюджетними відносинами, а поряд з немайновими фінансовими

відносинами, що впливають на майнові відносини, а також в контексті

взаємозв’язку конституційного і фінансового права.

Оскільки грошова емісія не тягне виникнення майнових фінансових відносин

(хоч в кінцевому рахунку ці відносини мають майновий зміст), як перший блок

майнових фінансових відносин слід розглянути майнові податкові відносини і

майнові відносини щодо здійснення інших обов’язкових платежів публічного

характеру до бюджетів. До цього ж блоку належать і публічні майнові відносини

щодо сплати інших передбачених законом платежів, що служать джерелами

формування публічних фондів грошових коштів.

Види податків і зборів визначаються в ст. 8 Податкового кодексу України.

Ст. 9 Податкового кодексу України встановлює загальнодержавні податки і збори,

а ст. 10 Податкового кодексу України – місцеві податки і збори.

Сторонами майнових податкових відносин є юридичні і фізичні особи –

платники податків, з одного боку, і власники бюджетів (держава, територіальні

громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи

місцевого самоврядування). Районні і обласні бюджети формуються з коштів

державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними

громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на

договірних засадах з місцевих бюджетів (частина друга ст. 143 Конституції

України). Подібне правило встановлено і в ст. 61 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні» [324]. Дещо інакше визначається порядок формування

обласних і районних бюджетів у ст.ст. 64, 66 БК України. Цими статтями

встановлюються склад доходів, зокрема, види податків і зборів, що належать до
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доходів обласних і районних бюджетів і враховуються при визначенні

міжбюджетних трансфертів. Оскільки в кінцевому рахунку обласні і районні

бюджети формуються за рахунок міжбюджетних трансфертів, визначення видів

податків і зборів, що прямо зараховуються до обласних і районних бюджетів, не

суперечить ст. 143 Конституції України і ст. 61 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні».

Інтереси держави і територіальних громад, у власність яких поступають

кошти, сплачені в податкових правовідносинах, представляють контролюючі

органи (органи доходів і зборів), що входять до складу Державної фіскальної

служби, в тому числі митні органи (оскільки мито відповідно до підпункту 9.1.16

п. 9.1. ст. 9 Податкового кодексу України і ч. 1 ст. 281 Митного кодексу України

належить до загальнодержавних податків).

Майнові фінансові відносини, що виникають з приводу сплати єдиного

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є доволі

складними. У цих відносинах беруть участь страхувальники (особи, зобов’язані в

силу закону чи договору сплачувати єдині внески на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування), органи доходів та зборів і відповідні фонди

(Пенсійний фонд і Фонди загальнообов'язкового державного соціального

страхування). Фонди не визнаються власниками відповідних коштів соціального

страхування. Але встановлено, що ці кошти не включаються до Державного

бюджету, а в п. 4 розділу ІІІ Положення про рух коштів єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [284] зазначені фонди

називаються власниками рахунків, відкритих у Казначействі для зарахування і

обліку коштів соціального страхування. Проте єдиний внесок на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування перераховується

платниками внесків не безпосередньо на рахунки фондів у Казначействі, а на

небюджетні рахунки, які відкриваються в Казначействі та його територіальних

органах відповідним органом Державної фіскальної служби. З цих рахунків кошти

єдиного внеску перераховуються на рахунки фондів у Казначействі.
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Майнові фінансові відносини виникають з приводу сплати судового збору.

Його сплата передбачена Законом України «Про судовий збір» [342]. Він

справляється за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також

за ухвалення окремих судових рішень, передбачених названим Законом. Судовий

збір включається до складу судових витрат і зараховується до спеціального фонду

Державного бюджету України.

У формі майнових фінансових правовідносин здійснюється сплата

державного мита у випадках, передбачених Декретом Кабінету Міністрів України

«Про державне мито» [311]. Державне мито зараховується до бюджетів місцевого

самоврядування за місцем вчинення відповідних дій або видачі документів (п. 202

ч. 1 ст. 69 БК України).

У формі майнових фінансових правовідносин Національний банк України

перераховує прибуток до розподілу до Державного бюджету України (ч. 7 ст. 51

Закону України «Про Національний банк України»). Майнові фінансові відносини

охоплюють також інші обов’язкові платежі, що не мають товарного еквіваленту.

У той же час кошти до бюджетів можуть надходити в іншій правовій формі,

ніж фінансова. У таких випадках немає підстав говорити про виникнення

фінансових відносин, що регулюються фінансовим правом. У цивільно-правовій

формі поступають до бюджетів орендна плата у разі передання в оренду об’єктів

державної і комунальної власності, кошти від продажу земель

несільськогосподарського призначення, кошти від продажу об’єктів приватизації.

На нашу думку, за межами фінансових правовідносин здійснюється сплата

адміністративних штрафів, штрафів, передбачених кримінальним і процесуальним

законодавством тощо. У зв’язку з цим викликає сумніви думка С.В. Запольського,

згідно з якою «будь-який штраф, що сплачується в дохід держави в сенсі

виконання стає фінансовим зобов’язанням правопорушника» [99, с. 120].

До майнових фінансових правовідносин належать також відносини щодо

сплати учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зборів до цього

Фонду відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів
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фізичних осіб» [338], оскільки відповідний грошовий фонд має всі ознаки

публічного фонду грошових коштів.

Майнові бюджетні відносини утворюються між власниками бюджетів,

головними розпорядниками бюджетних коштів, розпорядниками і одержувачами

бюджетних коштів. При цьому слід враховувати, що суб’єкти господарювання і

фізичні особи, що отримують кошти бюджетів у межах цивільних, трудових

відносин, відносин щодо грошового забезпечення відповідно до закону, відносин

щодо соціального забезпечення не є учасниками майнових фінансових

правовідносин.

Міжбюджетні відносини також є майновими фінансовими відносинами у

випадках, коли здійснюються міжбюджетні трансферти. Урегульовані нормами

фінансового права, вони набувають форми бюджетних правовідносин, які Д.О.

Гетманцев пропонує називати зобов’язаннями [56, с. 141] або фінансово-

правовими зобов’язаннями [56, с. 150]. Науковець також стверджує, що «водночас

зводити міжбюджетні відносини лише до міжбюджетних трансфертів не є вірним

ані з позиції фінансового права, ані з положень фінансового законодавства» [24, с.

144]. З цією тезою слід погодитися, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 81 БК України

«міжбюджетні відносини – відносини між державою, Автономною Республікою

Крим та територіальними громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів

фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених

Конституцією України та законами України». Крім того, «метою регулювання

міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності повноважень на здійснення

видатків, закріплених законодавчими актами за бюджетами, та фінансових

ресурсів, які мають забезпечувати виконання цих повноважень» (ч. 2 ст. 81 БК

України). Зазначені формулювання є надто широкими і включають до себе не

лише відносини щодо міжбюджетних трансфертів. Але навіть такі широкі

формулювання не дозволяють включати до інституту міжбюджетних відносин усі

відносини, що пов’язані з фінансовою забезпеченістю бюджетів. Так, асигнування

на оборону, якщо вони великі чи малі, неминуче впливають на потенційну

можливість місцевих бюджетів отримати трансферти із Державного бюджету.
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Відтак з’являється можливість стверджувати, що в цьому випадку йдеться про

міжбюджетні відносини. Але ці відносини не є предметом регулювання

зазначеного правового інституту. Вони регулюються іншим інститутом

бюджетного права, а на міжбюджетні відносини можуть тільки впливати.

Як майнові фінансові відносини слід кваліфікувати відносини між банками та

державою (територіальною громадою) щодо перерахування (зарахування)

податків до бюджетів. Про публічний (фінансовий) характер цих відносин

свідчить встановлення фінансової відповідальності і пені за допущені банком

порушення у цих відносинах (п. 129.6 ст. 129 ПК України). Також майновими

фінансовими є і відносини між банками і фондами соціального страхування щодо

перерахування (зарахування) на рахунки органів державної фіскальної служби,

відкриті в органах Казначейства, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування. Ці відносини забезпечуються пенею і штрафами, що

встановлені п. 1 ч. 12 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [320]. Ці відносини

привертають увагу з того приводу, що первинно вони були врегульовані

цивільно-правовими нормами, встановленими положеннями Цивільного кодексу

України і Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в

Україні» [332]. І це регулювання відповідає сутності відносин між платником,

банками і одержувачем коштів, бо всі названі суб’єкти у відносинах щодо

переказу грошей є рівними. Проте законодавець дійшов висновку про

недоцільність використання цивільно-правових форм для регулювання

розрахункових відносин між банками, що здійснюють розрахункове

обслуговування платників внесків на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування, і одержувачами таких внесків. При прийнятті Закону України «Про

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [316] було встановлено, що

днем сплати страхових внесків до Пенсійного фонду є день їх списання з

банківського рахунку платника (абз. 2 ч. 9 ст. 20 Закону). Пізніше таке правило

було закріплено в п. 1 ч. 10 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [320]. Це
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означало, що подальші дії банку після списання сум єдиного внеску, сплачених

його платниками, виводяться за межі цивільних зобов’язальних відносин,

визнаються фінансовими і виключається фінансово-правова відповідальність

платника перед відповідними фондами в особі контролюючого органу за дії банку

щодо перерахування (зарахування) страхових внесків на рахунок органу

Державної фіскальної служби у відповідному органі Казначейства.

Визначення сторін фінансових відносин виявляється у науці фінансового

права проблематичним. Намагання уникнути такого визначення призводить до

помилкової галузевої кваліфікацій відповідних відносин, як це сталося з

віднесенням до предмета фінансового права відносин щодо здійснення

правотворчості у сфері цієї галузі права, відносин щодо створення і реорганізації

державних органів і органів самоврядування, що наділяються відповідними

функціями у сфері дії фінансового права.

Управненою особою у майнових податкових відносинах визнається держава

(територіальна громада), а зобов’язаною – платник податків (податковий агент).

Проте в інших випадках пошук учасників фінансових відносинах ускладнюється.

А беззастережне твердження про те, що обов’язковим учасником відносин, що є

предметом фінансово-правового регулювання, і стороною, що впливає на іншу

сторону, є держава або муніципальне утворення в особі компетентних

органів [154, с. 5], не відповідає реальності. Суб’єкт відносин, що регулюються

правом, зокрема фінансовим, має якось себе проявити. У випадку з майновими

податковими відносинами чітко видно, хто є учасником відповідного податкового

відношення. Це ж стосується і інших відносин щодо здійснення публічних

платежів до бюджетів.

Проте проблеми з’являються, коли ставиться питання про сторони майнових

бюджетних відносин. На цей час законодавець не готовий до того, щоб

послідовно визнати державу і територіальні громади сторонами майнових

бюджетних відносин, хоча як з теоретичних поглядів, так і виходячи з

конституційних засад, таке визнання є обґрунтованим.
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Д.О. Гетманцев правильно помітив, що відповідно до визначення

бюджетного зобов’язання статтею 2 Бюджетного кодексу України бюджетного

зобов’язання не може бути там, де немає «розміщення замовлення, укладення

договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних

операцій» [56, с. 141]. Проте вчений вважає, що уже за чинного законодавства

можливо пред’явлення органом місцевого самоврядування позову в суді про

примусове виконання зобов’язання державного бюджету [56, 142]. Але це, на

нашу думку, є неможливим із-за того, що не існує правової підстави такого

зобов’язання. Посилання Д.О. Гетманцева на визначення платежу в п. 41 ст. 2 БК

України на підтвердження існування зазначеного зобов’язання, на нашу думку, не

зовсім відповідає змісту цього законодавчого положення. Пунктом 41 ст. 2

Бюджетного кодексу України платіж ставиться під умову існування зобов’язання,

а не існування зобов’язання пов’язується з платежем (платіж, тобто

перерахування коштів з Державного бюджету до місцевого бюджету може бути,

хоч би бюджетного зобов’язання, як воно розуміється в Бюджетному кодексі

України і не було). При цьому, вважаємо, що думка Д.О. Гетманцева є

обґрунтованою «de lege ferende».

Коротко охарактеризувавши фінансові майнові відносини як предмет

фінансового права, звернемось до немайнових відносин, що також належать до

цього предмета. Мимохідь зазначимо на зручність терміну «немайнові

відносини», оскільки він охоплює собою усі відносини, що складають предмет

фінансового права, крім майнових. З цього погляду терміни «організаційно-

управлінські», «організаційні», «процедурні», «процесуальні» (відносини) є менш

зручними.

Ю.А. Крохіна визначає предмет фінансового права як «сукупність

однорідних майнових і пов’язаних з ними немайнових суспільних відносин» [154,

с. 4]. Але таке твердження є правильним лише частково, оскільки до предмета

фінансового права належать і немайнові відносини, покликані підпорядкувати

інтересам суспільства функціонування деяких майнових відносин, які не належать

до предмета фінансового права.
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А.Є. Самсонова вказує: «Важливу роль відіграє поділ … фінансових відносин

на дві групи: майнові фінансові правовідносини і немайнові правовідносини. При

цьому, якщо майнові відносини своїм об’єктом мають певні матеріальні блага, то

немайнові відносини в якості об’єкта мають дії або поведінку сторін» [371, с. 8].

Це твердження не стільки розмежовує майнові і немайнові відносини і

правовідносини, скільки спонукає задуматись над тим, як же їх розмежувати.

Ф.К. Савіньї зазначав, що сутність власності полягає в пануванні особи над річчю,

а сутність зобов’язання (відносного правовідношення) полягає в підпорядкуванні

дії боржника вимогам кредитора при тому. що ці дії мають майнову цінність чи

можуть бути оцінені в грошовій сумі [363, с. 6-8]. Отже, дії (поведінка) сторони є

об’єктом цивільного зобов’язання, тобто майнового відносного правовідношення

і відношення. Не вдаючись до дискусії стосовно існування цивільних немайнових

зобов’язань, звернемо увагу на фінансові немайнові відносини і зробимо висновок

про існування як немайнових, так і майнових фінансових відносин, об’єктом яких

є поведінка зобов’язаної сторони. Фінансове правовідношення може бути

ототожнене із цивільним зобов’язанням в тій частині, що у випадку, коли

фінансове правовідношення є майновим, воно також полягає у підпорядкуванні

дій зобов’язаної особи вимогам іншої (управненої) сторони, і зазначені дії не

можуть не мати майнової цінності, бо передбачають передання грошових коштів.

Об’єктом правовідношення у таких випадках є дія зобов’язаної сторони. Проте

само правовідношення залишається майновим. Ще в 1949 р. О.С. Іоффе

переконливо показав, що дії боржника у зобов’язанні є об’єктом зобов’язання як у

випадку з дорученням, коли речі взагалі немає, так і в випадку з купівлею-

продажем, коли, здається, що об’єктом зобов’язання є річ, що має бути передана у

правовій формі зобов’язання [109, с. 127-128]. Причому в обох випадках

зобов’язання мають майновий характер. Пізніше О.С. Іоффе сформулював

концепцію, згідно з якою поведінка (дії) боржника є юридичним об’єктом

зобов’язання, а речі, що передаються в правовій формі зобов’язання, є

матеріальним об’єктом відповідного зобов’язання [109, с. 62-63]. За цією схемою,

податкові чи бюджетні правовідносини, у формі яких сплачується податок чи
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перераховуються кошти з бюджету на рахунок розпорядника бюджетних коштів,

також мають визнаватися майновими.

У науці не без підстав звертається увага «саме на нерозривність відносин

влади і специфічних майнових відносин та регулювання їх як єдиного

цілого» [403, с. 55]. При цьому ознаку владності мають і майнові фінансові

відносини і немайнові фінансові правовідносини. Усупереч цьому

С.В. Запольський вважає, що до фінансових відносин не належать організаційно-

управлінські і процедурні відносини (наприклад, щодо складання проекту

бюджету, щодо фінансового контролю і т.д.) [98, с. 6]. Суть проблеми полягає в

тому, що владно-майнові (грошові) відносини є лише серцевиною фінансових

відносин. Їх нормальний розвиток вимагає необхідності існування великого

масиву допоміжних відносин, які повинні визнаватись саме фінансовими

немайновими відносинами. Їх виведення за межі поняття фінансових відносин і за

межі предмета фінансового права може призвести до руйнації цієї галузі права.

Подібно до цього, у науці цивільного права обґрунтовується ідея організаційних

відносин і правовідносин. Тут теж ведеться жорстка дискусія щодо існування

таких відносин і правовідносин. Але ця дискусія не носить руйнівного характеру:

одні науковці настоюють на необхідності виокремлення організаційних відносин

у складі предмета цивільного права, а інші вважають, що відсікати організаційні

відносини від майнових відносин, що регулюються цивільним правом, не можна,

оскільки майнові і організаційні відносини існують тільки в єдності [377, с. 150-

151]. В обох випадках організаційні відносини не виводяться за межі цивільного

права. Наведене ж висловлювання С.В. Запольського спрямовується на виведення

принаймні деяких немайнових відносин за межі предмета фінансового права.

Разом з тим існує потреба в уточненні змісту понять немайнових і майнових

фінансових відносин. Майнові фінансові відносини – це саме відносини, а не

грошові суми. Визначення податкового зобов’язання у підпункті 14.1.156 п. 14.1

ст. 14 ПК України через зазначення на суму коштів як родове поняття є

помилковим, бо грошова сума – це лише один із параметрів, що характеризує

податкове зобов’язання, правовідношення, відношення. До таких параметрів
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належать і інші елементи податку, зокрема, податковий період, строки та порядок

сплати податку. Відокремлення періоду, за який сплачується податок, строку і

порядку його сплати від майнового податкового відношення і визнання цих

параметрів належними до змісту немайнових податкових відносин зруйнувало б

майнове податкове відношення.

Фінансові немайнові відносини – це величезний масив відносин. Вони

потребують дослідження з метою і удосконалення їх правового регулювання, і

належного застосування правових норм, які ці відносини регулюють, і їх вивчення

в курсі фінансового права. Першим кроком на цьому шляху є класифікація

немайнових відносин, виділення певних їх груп. У першу чергу таке виділення

слід здійснити за критерієм тих майнових відносин, доцільному розвитку яких

мають служити фінансові немайнові відносини. Вище ми уже зауважили, що такі

майнові відносини можуть належати, а можуть не належати до предмета

фінансового права.

Логічним буде, якщо в першу чергу ми звернемося до фінансових

немайнових відносин, що обслуговують потреби фінансових майнових відносин.

Почнемо з фінансових немайнових відносин, що обслуговують потреби

податкових майнових відносин. Але перш за все необхідно визначитись з

терміном, який буде використовуватись у цій роботі для позначення відносин, про

які тут йдеться. Термін «фінансові немайнові відносини» є дуже зручним у тому

сенсі, що він охоплює собою усі фінансові відносини, що не є майновими.

Від соціалістичної традиції йде позначення немайнових фінансових відносин

як організаційних і управлінських. Л.М. Касьяненко позначила їх як

процесуальні [130, с. 13-58]. І в цьому є сенс, бо цей термін вказує на надання

характеру процесу діяльності, що здійснюється в межах відповідних фінансових

правовідносин. Ця діяльність лише частково здійснюється підвладною стороною

фінансових немайнових відносин. Переважно ж вона здійснюється владною

стороною таких відносин. Відтак регулювання цих відносин повинне

здійснюватись відповідно до загальної тенденції до уніфікування владної

діяльності. В адміністративному праві ця тенденція проявляється в понятті
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адміністративного процесу у широкому розумінні як встановленого законом

порядку «розгляду індивідуально-конкретних справ, що виникають у сфері

державного управління; і адміністративного процесу у вузькому як провадження у

справах про адміністративні правопорушення» [3, с. 204-205]. У зв’язку з цим

пропонується прийняти Адміністративно-процедурний кодекс України, що не

вплине на чинність Кодексу адміністративного судочинства України [233, с. 174].

Орієнтиром при розробці Адміністративно-процедурного кодексу, очевидно, має

бути Федеральний закон ФРН «Про адміністративну процедуру» [427, с. 411]. З

огляду на необхідність використання чіткої термінології пропозиція прийняти

Адміністративно-процедурний кодекс України є більш прийнятною. Відтак і в

Фінансовому праві доцільно було б вести мову про процедурні (а не

процесуальні) правові норми, відносини і правовідносини. Ця думка щодо

терміну, якої слід використовувати, не спростовує і не позбавляє наукового

значення дослідження фінансових процесуальних правових норм, відносин і

правовідносин, що здійснене Л.М. Касьяненко [130].

Фінансові немайнові (процесуальні) відносини за їх змістом можна поділити

на організаційні, інформаційні, контрольні і процедурні.

В межах організаційних відносин здійснюється ведення обліку платників-

фізичних осіб в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (ст. 70 ПК

України). Платники податків – юридичні особи беруться на облік в органах

Державної фіскальної служби на підставі відомостей, поданих державним

реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». [315]. Взяття на

облік платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування здійснюється органами Державної фіскальної служби в порядку, що

визначається центральним органом Державної фіскальної служби за погодженням

з Пенсійним фондом і фондами загальнообов’язкового державного соціального

страхування, а у відповідних випадках – і з іншими державними органами (ч. 1 ст.

5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування» [320]). Є численні інші організаційні відносини,
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що обслуговують потреби майнових податкових відносин. Це, наприклад,

відносини щодо представництва платників податків в контролюючих органах,

маркування алкогольних напоїв і алкогольних виробів, створення і

функціонування акцизних складів тощо.

Центральне місце серед немайнових податкових відносин посідають

інформаційні відносини. З метою визначення наявності об’єктів оподаткування та

бази оподаткування платники податків ведуть облік відповідних господарських

операцій і показників на підставі первинних документів, регістрів

бухгалтерського обліку, фінансової звітності та подають до контролюючих

органів податкові декларації (розрахунки). Слід погодитись із думкою О.Н.

Горбунової про те, що бухгалтерський облік є початком всеохоплюючого

фінансового контролю [60, с. 4]. Ведення бухгалтерського обліку з метою

підтвердження даних про наявність і обсяги об’єктів оподаткування передбачено

правовими нормами, що встановлені ст. 44 Податкового кодексу України, а з

метою забезпечення можливості контролю ефективності та результативності

використання бюджетних коштів – ст. 26 Бюджетного кодексу України. М.В.

Карасьова норми бухгалтерського обліку називає засобами фінансової діяльності

держави «поряд з правовими нормами» [125, с. 31]. Проте вчена визнає, що

правові норми, які регулюють фінансові відносини, і норми бухгалтерського

обліку встановлюються одними й тими ж актами. У зв’язку з цим вона

приєднується до думки про те, що норми бухгалтерського обліку є техніко-

юридичними нормами [125, с. 31]. Але зауваження М.В. Карасьової про те, що

норми бухгалтерського обліку регулюють не поведінку людей, що має суспільний

характер, а встановлює техніку грошових операцій, викликає заперечення. По-

перше, норми бухгалтерського обліку, що встановлюються в фінансово-правових

цілях, передбачають облік не тільки грошових, а й товарних операцій. По-друге,

не можна заперечувати ту обставину, що норми бухгалтерського обліку

регулюють поведінку людей, бо вони встановлюють, як саме відповідні грошові і

товарні операції повинні відображати відповідні службові особи в документах

бухгалтерського обліку. По-третє, заперечувати суспільний характер і суспільне
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значення ведення бухгалтерського обліку, тобто поведінки службових осіб, що

здійснюють його ведення, неможливо. Разом з тим варто було б враховувати, що

сама постановка проблеми технічних норм як відмінних від норм юридичних є

неконструктивною. Витоком цієї проблеми є не відмінність соціального значення

технічних норм від юридичних, а межі професійних знань фахівців-юристів. Те,

чим юристи як фахівці володіють, оголошується нормами юридичними, а те, чим

вони не володіють, називається нормами технічними, а в кращому випадку –

техніко-юридичними. Тому недоцільно було б вдаватись до актуалізації проблеми

технічних норм у зв’язку з дослідженням відносин, правових норм і

правовідносин щодо ведення бухгалтерського обліку в фінансово-правових цілях.

Істотне значення для платників податків мають інформаційні відносини, в

яких їм надаються контролюючими органами податкові консультації. Ці

відносини, в яких управненими є платники податків, не спростовують в цілому

владний характер податкових відносин. Вони просто надають податковим

відносинам «людського обличчя». В інформаційні податкові відносини

втягуються і суб’єкти, які не є ні платниками податків, ні контролюючими

органами. Зокрема, це – банки, що несуть обов’язок надіслати до відповідного

контролюючого органу повідомлення про відкриття чи закриття рахунка платника

податків-юридичної особи (ст. 69 ПК України), реєстратори, що зобов’язані

надати відповідному контролюючому органу відомості про реєстрацію

юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (ст. 68 ПК України). Відповідну

інформацію контролюючим органам зобов’язані надавати органи виконавчої

влади, органи місцевого самоврядування, Національний банк України (підпункт

72.1.2 п. 72.1 ст. 72 ПК України).

Відносини щодо контролю є неодмінним супутником майнових податкових

відносин. Відчуження людей від держави досягло максимуму і звільнило людей

від будь-яких моральних обов’язків перед державою. За таких умов тільки загроза

юридичної відповідальності може стримувати платників податків від дій,

спрямованих на ухилення від сплати податків. А відповідальність передбачає

необхідність встановлення фактів ухилення. Для цього і є необхідним податковий
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контроль. Проте належність відносин, що виникають у зв’язку із здійсненням

фінансового контролю, до фінансових відносин інколи заперечується [136, с. 11].

Більш того, С.В. Запольський рекомендує не тільки віднести їх до інформаційних

відносин, а й очистити їх від будь-якого управлінського або юрисдикційного

змісту [136, с. 11]. Але ж очищені від такого змісту відносини щодо фінансового

контролю втратять свою здатність нормального функціонування. В науці

фінансового права України відносини фінансового контролю є одним з основних

об'єктів дослідження. При цьому слід відзначити важливу роль наукових робіт

проф. Л. А. Савченко [364; 365; 366; 367; 368]. Л.А. Савченко обґрунтувала, що

інститут фінансового контролю є самостійним інститутом фінансового права як

галузі права, який відноситься до її загальної частини, хоча має складну

структуру, оскільки складається з фінансово-правових норм, що включені як в

загальну, так і в особливу частину. При цьому свої специфічні цілі, завдання,

об’єкти має фінансовий контроль у бюджетній, банківській, податковій та

валютній сферах. Також була сформульована пропозиція щодо об’єднання

загальних фінансово-контрольних норм у єдиному нормативному акті, яка, на

жаль, до теперішнього часу повністю не реалізована законодавцем [364; с. 13].

Виокремлення процедурних відносин, що обслуговують потреби майнових

податкових відносин, є необхідним з огляду на їх існування як явища, відмінного

від відносин адміністративних процесуальних, які регулюються Кодексом

адміністративного судочинства України і щодо яких у Податковому кодексі

України встановлені численні правові норми, які є не фінансовими, а

адміністративно-процесуальними. У процедурних відносинах здійснюється,

зокрема адміністративне оскарження рішень контролюючих органів (ст. 56 ПК

України).

Немайнові відносини щодо сплати до Державного бюджету судового збору

викликають інтерес тим, що до них долучаються суди. Відповідно до ч. 2 ст. 9

Закону України «Про судовий збір» [342] суд перед відкриттям (порушенням)

провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування

судового збору до спеціального фонду Державного бюджету, а несплата судового
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збору є підставою для залишення позовної заяви без руху (ч. 1 ст. 121 ЦПК

України), а також для повернення позовної заяви позивачеві (ч. 2 ст. 121 ЦПК

України, п. 4 ч. 1 ст. 63 ГПК України).

В немайнових відносинах щодо сплати державного мита беруть участь

державні нотаріуси, органи реєстрації актів громадянського стану, органи

внутрішніх справ, консульства і інші установи, уповноважені на справляння

державного мита [311].

Складний комплекс немайнових фінансових відносин виникає з приводу

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У

цих відносинах беруть участь державні реєстратори, які здійснюють державну

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і надають та отримують

при цьому відповідну інформацію, органи Державної фіскальної служби, органи

Пенсійного фонду, фондів загальнообов’язкового державного соціального

страхування, органи Казначейства. До немайнових фінансових відносин щодо

контролю сплати єдиного внеску залучаються банки, що обслуговують платників

єдиного внеску. При видачі коштів на виплату заробітної плати вони перевіряють

фактичну сплату сум єдиного внеску, нарахованих на таку заробітну плату.

Невиконання банками цього обов’язку тягне за собою сплату банком за рахунок

власних коштів відповідному територіальному органу доходів і зборів суму, що

дорівнює сумі несплаченого єдиного внеску (ч. 2 ст. 24 Закону України «Про збір

та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування» [320]).

Інша група немайнових фінансових відносин обслуговує потреби

нормального функціонування і розвитку майнових відносин, які самі по собі не є

фінансовими і регулюються нормами інших галузей права, перш за все

цивільного. У науці виявились три підходи до визначення галузевої належності

таких відносин. Від традиційного розуміння предмета фінансового права йде

заперечення належності таких відносин до предмета фінансового права. Другий

підхід можна було б назвати ультра-реформістським. Найбільш рішучим

прибічником такого підходу став А.Т. Ковальчук. Він не стільки обґрунтовує
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належність до предмета фінансового права немайнових публічних відносин, що

забезпечують нормальний розвиток відносин щодо обігу представницьких форм

національного багатства, скільки пропонує відносити до цього предмета майнові

відносини щодо їх обігу, відносини, що є предметом цивільного права. Позиція

А.Т. Ковальчука полягає в тому, що «ринкові відносини, принципи і правила

об’єктивно вимагають визнати «розширену», тобто ринкову модель фінансового

права…» [136, с. 47]. Це «розширення» моделі фінансового права вчений

здійснює перш за все за рахунок предмета цивільного права. Проте він переважно

уникає того, щоб говорити про це прямо, викладаючи свої думки значною мірою

за допомогою понятійного апарату економічної науки. На підтвердження цієї

думки наведемо і проаналізуємо наступну цитату із твору А.Т. Ковальчука:

«Утворення (накопичення), розподіл і використання фінансових ресурсів і

фінансового капіталу, звичайно ж, повинно регулюватись фінансовим правом. У

тій ж мірі сферою фінансово-правового регулювання, на наше переконання, є (так

повинно бути) фінансові ресурси і золотовалютні ресурси Національного банку,

грошові-кредитні ресурси комерційних банків, фінанси підприємств, сфери

фінансових послуг тощо. Безсумнівно, в орбіту фінансового права попадають

грошові ресурси і високоліквідні активи фінансового ринку (у тому числі

фондового ринку) і ринків фінансових послуг (страхова справа, недержавні

пенсійні фонди, інститути посередницького інвестування, кредитні союзи,

ломбарди). Також ігорний і лотерейний бізнес, страхові резервні фонди, різного

роду децентралізовані фонди, - усе це повинно регулюватись фінансовим

правом» [136, с. 28].

Думка А.Т. Ковальчука про розширення предмета фінансового права, в

принципі, ясна. Але ж вона викладена за допомогою такої термінології, яка не

піддається однозначній інтерпретації. Кожен науковець відчуває труднощі при

формулюванні нових наукових положень, узгодженні з ними раніше

сформульованих теоретичних положень, в яких використовується

загальноприйнята термінологія. Але ж не варто було б ставити поряд з банками

«ринки фінансових послуг», які «фінансово-правова система включає до себе як
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суб’єктів правовідносин» [136, с. 30]. З твердженням про те, що банки є

суб’єктами правовідносин не можна не погодитись. Але ж думка про те, що

«ринки фінансових послуг» є суб’єктами правовідносин вражає. Це –

революційне оновлення наукової термінології, а може, навіть і повалення

термінологічних основ юридичної науки.

Думки А.Т. Ковальчука про розширення предмета фінансового права перш за

все за рахунок цивільних відносин, що виникають на ринку фінансових послуг,

частково підтримуються і іншими науковцями. У зв’язку з цим виникає питання

про те, задля якої мети пропонується таке розширення. Якщо мова йде про

узгодження цивільно-правового регулювання відносин щодо фінансових послуг з

фінансово-правовим регулюванням публічних відносин за участю суб’єктів

підприємництва, що надають фінансові послуги, то для цього треба досліджувати

відповідні цивільно-правові і фінансово-правові проблеми, а також взаємозв’язок

цивільно-правового і фінансово-правового регулювання. Тільки за допомогою

глибоких і всебічних досліджень цих проблем, можна буде виявити ті проблеми,

які не можна вирішити без перегляду межі між цивільним і фінансовим правом.

Без таких досліджень ідея розширення предмета фінансового права втрачає

науковий характер і перетворюється в лозунг.

Тому увагу привертає третій підхід щодо визнання предметом фінансового

права не всіх відносин щодо обігу представницьких форм національного

багатства, а тільки відносин, що є публічними (владними). На нашу думку, майже

всі зазначені відносини поєднує не лише владний, але і немайновий характер,

хоча ці відносини тісно пов’язані з майновими. Такі публічні відносини покликані

служити цілям нормального розвитку тих майнових (переважно цивільних)

відносин, які не є предметом фінансового права, але об’єктивно потребують

публічної підтримки і без надбудови у вигляді публічних немайнових відносин,

що регулюються фінансовим правом, нормально функціонувати не можуть.

Значення публічної надбудови є настільки істотним, що законодавець забезпечує

виконання обов’язків, які встановлені для підвладної сторони вельми суворими

санкціями. При цьому фінансові обов'язки встановлюються, як правило, тільки
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для однієї сторони цивільних відносин, що одночасно перебуває у фінансово-

правових відносинах з державою в особі уповноваженого органа (наприклад, для

банку, для розпорядника бюджетних коштів, для резидента, який здійснює

валютну операцію з нерезидентом). Ця сторона вступає у цивільні майнові

відносини з контрагентами в стані, коли вона зв’язана фінансово-правовими

обов’язками, що значною мірою зумовлюють як матеріальний, так і юридичний

зміст цивільних правовідносин, але не змінюють їх юридичну природу. Таким

чином фінансове право здійснює визначальний вплив на майнові відносини.

Такий вплив дуже подібний до правового регулювання, але виходить за межі

останнього і широко використовується правотворчими органами як одне з проявів

активної ролі права.

Виникає, однак питання про те, які ж відносини потребують публічної

підтримки. Видається, що цього потребують перш за все відносини щодо

здійснення грошового обігу з огляду на важливість стабільності національної

грошової одиниці – гривні. Але стабільність гривні забезпечується непрямим

методами (а не через пряме правове регулювання грошових, грошово-товарних

відносин чи якихось публічних немайнових відносин, запроваджених спеціально

для цих цілей).

Переважна більшість майнових відносин щодо операцій з готівковими

коштами перебувають в сфері регулювання цивільного права. Навіть емісійно-

касові операції щодо забезпечення банків готівкою структурними підрозділами

Національного банку, в тому числі в умовах особливого періоду, здійснюються на

підставі договору про касове обслуговування [115; 281]. Але держава як у власних

(в тому числі, – фіскальних) інтересах, так і в інтересах розвитку банківської

системи, поширення безготівкових розрахунків, забезпечення нормального обігу

готівки в цілому організує і контролює обіг готівкових грошових коштів. При

цьому виникають немайнові відносини, які доцільно було б відносити до

предмета фінансового права. Зокрема, Законом України «Про застосування

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування

та послуг» [317] суб’єктам господарювання приписується проводити розрахункові
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операції з використанням реєстраторів розрахункових операцій. Порушення

вимог Закону тягне застосування фінансових санкцій, встановлених цим Законом,

тобто виникнення майнових фінансових охоронних відносин.

Для забезпечення нормального грошового обігу, що здійснюється переважно

в цивільно-правовій формі і в формі правовідносин щодо заробітної плати і

соціального забезпечення, служать правила ведення касових операцій суб’єктами

господарювання [278], порядок ведення касових операцій банками в

Україні [115], а також окремі обмеження щодо розрахунків готівкою [309], які

останнім часом мають тенденцію до розширення, в тому числі, стосовно

громадян. Відносини, що регулюються цими правилами, переважно належать до

предмета фінансового права. Встановлені також спеціальні фінансові санкції, що

застосовуються за порушення цих правил [318].

До предмета фінансового права слід віднести публічні відносини, що

запроваджені з метою забезпечення ефективного функціонування відносин щодо

надання фінансових послуг. У той же час слід зауважити, що і визначення

фінансової послуги в п. 5 ч. 1 ст. 1, і перелік фінансових послуг, що наводиться у

ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг» [345], недостатньо враховують специфіку  тих послуг, які

дійсно повинні визнаватись фінансовими. Очевидно, це відчувалося при

підготовці названого Закону до прийняття. Тому частиною четвертою ст. 5

згаданого Закону було встановлено, що «можливість та порядок надання окремих

фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є

фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими

актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових

установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг скористалась наданими повноваженнями і 31 березня 2006 р.

видала розпорядження № 5555 «Про можливість надання юридичними особами -

суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими

установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання
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поручительств» [325]. Але ж цим розпорядженням усі проблеми невиправданого

розширення кола фінансових послуг не були вирішені. Цивільний кодекс України

було прийнято пізніше, ніж Закон України «Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг». І цей Кодекс допускає надання

поручительств будь-якою особою (в тому числі, – фізичною особою) і отримання

поручителем плати за надану послугу (ст.ст. 553-559 ЦК України). Положення

Цивільного кодексу України також допускають надання грошових коштів у

позику будь-якими учасниками цивільних відносин і отримання позикодавцем за

таким договором процентів (ст.ст. 1046-1053 ЦК України). Ці правові норми

підлягають переважному застосуванню перед правовими нормами, які

встановлені названим вище Законом і які не допускають надання поручительств і

надання грошових коштів у позику фізичними особами. Очевидно, не було

доцільним поставлення під публічний контроль і цивільних відносин щодо

фінансового лізингу та факторингу, якщо тільки послуги такого роду не

надаються банками або іншими кредитними установами, що використовують

залучені від юридичних і фізичних осіб грошові кошти. Якщо суб’єкт

підприємницької діяльності не використовує у цій діяльності грошові кошти,

залучені від юридичних і фізичних осіб, то немає підстав для фінансово-

правового регулювання відносин щодо надання такими суб’єктами майна в

лізинг. Те ж саме стосується факторингу.

Зовсім інша ситуація виникає, коли такі операції здійснює банк. Досвід років

незалежності України підтвердив добре відомий раніше та набутий і іншими

країнами досвід про те, що тільки найжорсткіший державний контроль і нагляд,

тільки організаційні заходи держави здатні утримати банки від ризикових

активних операцій, результатом яких стає втрата ними можливості

розраховуватись з кредиторами і власне банкрутство. Регулювання публічних

відносин, які при цьому виникають, здійснюється фінансовим правом. Це не

означає, що банківська діяльність в цілому стає предметом фінансово-правового

регулювання. Діяльність узагалі не може розглядатись як предмет правового

регулювання. Діяльність для того, щоб вона могла бути розглянута в аспекті
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предмета правового регулювання, повинна бути «розщеплена» на дії, а дії повинні

бути віднесені, як у даному випадку, до змісту цивільних або фінансових

відносин. Відносини банків з клієнтами щодо надання банківських та інших

фінансових послуг є цивільними. Водночас, надаючи послуги клієнтам, банк

перебуває у фінансових відносинах з Національним банком. Вступаючи у

цивільні відносини з клієнтами, банк залишається «зв’язаним» фінансово-

правовими нормами.

Більш того, слід виходити із того, що законодавець, приймаючи законодавчі

акти, діє розумно. Надаючи Національному банку України повноваження на

встановлення економічних нормативів для банків (ст. 58 Закону України «Про

Національний банк України» [327]), він не міг допустити, щоб порушення цих

нормативів у випадках, коли нормативи встановлюють певні вимоги до окремих

договорів з контрагентами банку, не було підставою недійсності таких

правочинів, вчинених з порушенням цих нормативів, тільки тому, що названий

Закон і Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні [117] не є

актами цивільного законодавства, а згідно з ч. 1 ст. 203 ЦК України зміст

правочину не може суперечити саме актам цивільного законодавства. Виходячи із

розумності законодавчої діяльності, слід визнати, що при порушенні при вчиненні

правочину вимог названої Інструкції правочин суперечить саме акту цивільного

законодавства. А саме таке твердження буде правильним, якщо визнати, що у

відповідних положеннях згаданої Інструкції є не тільки публічно-правовий

(фінансово-правовий), а й цивільно-правовий зміст. Проте це не може бути

перешкодою для розмежування відповідних фінансових і цивільних відносин,

фінансово-правових і цивільно-правових норм, які ці відносини регулюють, і

фінансових та цивільних правовідносин, які виникають у результаті такого

врегулювання.

До предмета фінансового права повинні бути віднесені і публічні немайнові

відносини, пов’язані із страхуванням, що здійснюється в цивільно-правових

формах [259, с. 6-7]. В економічно розвинених країнах страхові компанії

акумулюють величезні фінансові ресурси. Ці ресурси формуються для
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забезпечення здатності страхових компаній виконати свої зобов’язання перед

страхувальниками у разі настання страхових випадків. Держава і суспільство не

можуть залишити страхувальників наодинці перед страховими компаніями, які

отримують істотні можливості зловживати своїм становищем володільців

фінансових ресурсів, утворених за рахунок страхових платежів (премій),

отриманих від страхувальників, і покластися на високі моральні якості власників і

посадових осіб страхових компаній.

Слід зазначити, що грошові фонди страхових компаній формуються

переважно за рахунок коштів, залучених від широкого кола клієнтів, які не мають

ніяких юридичних повноважень впливати на напрямки подальшого використання

грошей страховою компанією. Вже цей факт наділяє грошові фонди страхових

компаній ознаками публічності. Крім того, якщо масштаби страхового бізнесу в

країні стають співмірними з масштабами банківського бізнесу (така ситуація

характерна для держав з розвиненою ринковою економікою), то і його вплив на

стабільність грошової одиниці, а також на нормальне функціонування грошового

обігу і грошово-кредитної системи стає порівнянним з впливом банківської

діяльності. Отже, публічно-правова регламентація страхування направлена не

тільки на захист контрагентів страхових компаній, але і на захист

макроекономічних інтересів держави в цілому.

Тому існує нагальна потреба у ліцензуванні страхового бізнесу, контролю за

дотриманням ліцензійних умов, інших публічних вимог, які ставляться до

страхових компаній. Невиконання страховиками публічно-правових вимог тягне

за собою виникнення, зокрема, майнових охоронних публічних правовідносин, в

формі яких на страховиків покладається обов’язок сплати фінансових (штрафних)

санкцій.

Надбудови у вигляді фінансових (публічних) правовідносин потребує і ринок

цінних паперів, діяльність емітентів цінних паперів і учасників фондового

ринку [237, с. 88-89]. Немайнові публічні відносини між Національною комісією з

цінних паперів та фондового ринку, з одного боку, і емітентами цінних паперів,

професійними учасниками фондового ринку, у тому числі, професійними
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учасниками депозитарної системи, кліринговими установами, Розрахунковим

центром з обслуговування договорів на фінансових ринках, – з іншого,

підлягають фінансово-правовому регулюванню. Причини та обґрунтування такого

регулювання аналогічні причинам та обґрунтуванню фінансово-правового

регулювання відносин, що виникають в процесі страхової та банківської

діяльності.

Слід зазначити, що інтенсивність фінансового-правового впливу на

комерційну діяльність щодо надання фінансових послуг залежить від масштабів і

рівня розвитку відповідного ринку фінансових послуг. Оскільки відносини в

сфері обігу цінних паперів та страхових послуг ще недостатньо розвинені в

Україні, то і публічно-правова надбудова для їх регулювання також перебуває в

стадії формування. Проте вже зараз у цих сферах можна констатувати наявність

більшості форм публічно-правової регламентації, характерних для банківського

регулювання (встановлення мінімального розміру власного капіталу,

ліцензування, спеціальні вимоги до органів управління та акціонерів,

встановлення економічних нормативів та резервних вимог тощо). Провідна роль

банківської системи в системі фінансових установ об'єктивно зумовлена для будь-

якої держави з ринковою економікою, а в Україні банківська система займає

практично монопольне становище на ринках фінансових послуг. Тому і система

фінансово-правового регулювання в цій сфері є найбільш розвиненою.

Фінансове право, як правило, регулює тільки немайнові організаційно-владні

відносини, що виникають в процесі діяльності банків та інших фінансових

установ. Майнові відносини повністю залишаються у сфері цивільно-правового

регулювання і фінансове право на них лише впливає. Це стосується і випадків,

коли йдеться про дотримання банками вимог щодо розміру резервів за активними

банківськими операціями, сформованих відповідно до міжнародних стандартів

фінансової звітності, а також вимог щодо формування та зберігання банками

обов’язкових резервів. У першому із названих випадків Інструкція про порядок

регулювання діяльності банків в Україні [117] не вимагає розміщення резервів за

активними банківськими операціями на кореспондентських рахунках банків у
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Національному банку. І наявність таких резервів за своїм юридичним значенням

нічим не відрізняється від виконання будь-якою юридичною особою публічної

вимоги щодо розміру статутного, власного або регулятивного капіталу. Така

вимога, що встановлена законом, не передбачає виникнення будь-яких публічних

майнових відносин.

Дещо складнішими є фінансові відносини щодо формування і зберігання

обов’язкових резервів відповідно до Положення про порядок формування та

зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в

Україні [283]. Норматив обов’язкового резервування встановлюється

Національним банком у процентах від загальної суми зобов’язань банків перед

кредиторами, кошти яких були залучені банком. Кошти обов’язкового

резервування зберігаються на кореспондентському рахунку банку в

Національному банку. У випадках, що встановлені п. 1 розділу III зазначеного

Положення, Національний банк може прийняти рішення щодо формування і

зберігання банками обов’язкових резервів або їх частини на окремому рахунку.

При зберіганні коштів обов’язкового резервування на кореспондентському

рахунку банка в Національному банку будь-які особливі відносини, відмінні від

звичайного зберігання коштів на кореспондентських рахунках, не виникають. Ці

відносини є цивільними. У випадках формування і зберігання коштів

обов’язкового резервування на окремих рахунках відносини щодо формування і

зберігання також є цивільними. І це підкреслюється пунктом 9 розділу І названого

Положення, яким передбачається нарахування процентів на залишок коштів

обов’язкових резервів, що зберігаються на окремому рахунку, на користь

володільців таких рахунків.

Обов'язок зберігати кошти на кореспондентському або окремому рахунку в

Національному банку України в розмірі не меншому, ніж встановлений норматив

обов'язкового резервування, безумовно є публічно-правовим, але це не змінює

цивільно-правову природу договору банківського рахунку, в межах якого

здійснюються майнові відносини щодо перерахування коштів та їх зберігання на

рахунках в Національному банку України. Подібним чином, відносини щодо
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звернення стягнення контролюючим органом на майно платника податків

регулюються податковим та процесуальним правом і здійснюються в рамках

виконавчого провадження, але це не змінює цивільно-правову природу договору

купівлі-продажу майна боржника на прилюдних торгах (аукціонах).

Яскраво виражений інтерес держави викликав до життя немайнові фінансові

відносини, що мають впливати на цивільні відносини, в формі яких здійснюється

обіг іноземної валюти. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про

систему валютного регулювання і валютного контролю» [337] валютні операції

були визнані такими, що потребують одержання ліцензій, які видаються

Національним банком. З цього приводу виникають організаційні фінансові

відносини. Про наявність валютних цінностей за кордоном їх власники повинні

подавати декларації до Національного банку. Встановлені також вимоги щодо

подання звітності про валютні операції. При цьому виникають інформаційні

фінансові відносини. Широкий спектр немайнових фінансових відносин виникає з

приводу валютного контролю. Валютний контроль здійснюється Національним

банком, Державною фіскальною службою. Зокрема, органи Державної фіскальної

служби здійснюють контроль за дотриманням порядку здійснення розрахунків в

іноземній валюті. Владні повноваження щодо здійснення контролю за валютними

операціями резидентів і нерезидентів делегуються банкам, фінансовим установам

і національному оператору поштового зв’язку, які отримали генеральні ліцензії на

здійснення валютних операцій, якщо валютні операції здійснюються через ці

установи.

Ще один блок суспільних відносин, що утворюють предмет фінансового

права – це охоронні відносини, що покликані забезпечувати нормальний розвиток

фінансових відносин. Охоронну функцію щодо фінансових відносин виконують

кримінальне право, адміністративне право (в частині адміністративної

відповідальності), процесуальні галузі права. Захист фінансових відносин може

здійснюватися також заходами цивільно-правової і дисциплінарної

відповідальності. У той же час у фінансовому праві формується власний інститут,

що регулює відповідні охоронні відносини. У рамках таких відносин
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застосовуються фінансові (штрафні) санкції за порушення обов’язків щодо сплати

податків і зборів, сплачується пеня. При цьому пеня сплачується не тільки

платниками податків, а й владним суб’єктом (у разі виникнення заборгованості

бюджету з відшкодування податку на додану вартість, як це передбачено п. 200.23

ст. 200 Податкового кодексу України). Пеня у структурі Податкового кодексу

України виведена за межі відповідальності. Підставою для такого твердження є та

обставина, що у Податковому кодексі України поряд з главою 11

«Відповідальність» виокремлюється глава 12 «Пеня». У той же час п. 111.2 ст. 111

Податкового кодексу України встановлює, що «фінансово-правова

відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій

(штрафів) та /або пені». Це свідчить про відсутність у законодавця чіткої позиції

щодо співвідношення понять фінансової відповідальності і пені. В перспективі

було б доцільно послідовно провести у Податковому кодексі України лінію на

визнання пені видом фінансової відповідальності.

До заходів фінансово-правової відповідальності слід віднести застосування

органами Державної фіскальної служби України до суб’єктів господарювання

фінансових санкцій, передбачених Законом України «Про державне регулювання

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних

напоїв та тютюнових виробів» [312], Законом України «Про порядок здійснення

розрахунків в іноземній валюті» [333], Законом України «Про застосування

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування

та послуг» [317], Указом Президента України «Про застосування штрафних

санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» [318] та іншими актами

законодавства України.

У рамках фінансових відносин здійснюються так звані заходи впливу, які в

більшості мають немайновий характер, але можуть мати і майновий характер.

Майновий характер мають такі види заходів впливу як повернення бюджетних

коштів до відповідного бюджету, безспірне вилучення коштів з місцевих

бюджетів (п. 5, 7 ст. 117 Бюджетного кодексу України). Види заходів впливу,

зокрема, встановлюються ст. 117 Бюджетного кодексу України, ст. 73 Закону
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України «Про банки та банківську діяльність» [303]. До заходів впливу слід

віднести адміністративний арешт активів (ст. 94 Податкового кодексу України),

зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборону

відчуження майна, покладення на платника податків обов’язку допустити

податкового керуючого до опису майна у податкову заставу (ст. 89 Податкового

кодексу України). Такі заходи застосовуються за рішенням контролюючого

органу, а в окремих випадках, – лише за рішенням суду.

І.А. Самсін услід за І.В. Рукавішніковою небезпідставно звертає увагу на

неможливість однозначного віднесення інституту відповідальності за порушення

законодавства про податки і збори до фінансового права, оскільки при

притягненні до відповідальності застосовуються податкові норми, норми

інституту виконання судових рішень, адміністративного, кримінального,

кримінально-процесуального права [370, с. 23]. Але ж не варто формувати

комплексний суперінститут фінансової, зокрема податкової відповідальності.

Відповідні відносини, норми, що їх регулюють, правовідносини, що виникають у

результаті такого врегулювання, слід розподіляти за належними галузями права,

що і дасть можливість сформулювати такий інститут відповідальності, який не

буде виходити за межі фінансового права. Тому І.В. Рукавішнікова після

детального аналізу дійшла висновку про те, що «інститут відповідальності за

вчинення податкових правопорушень входить складовою частиною в галузь

фінансового права, оскільки відповідає всім ознакам фінансово-правових

відносин і вписується в предмет регулювання фінансового права» [359, с. 40].

На запитання про те, що ж є спільного у майнових і немайнових відносинах,

які тут розглянуті, можна дати таку відповідь, що усі розглянуті тут майнові і

немайнові відносини є публічними у тому розумінні, що вони вимагають

регулювання методом владних приписів. Так розкривають зміст методу

фінансового права О.П. Орлюк [232, с. 94], В.К. Шкарупа [404, с. 3].

Характеристика методу фінансового права як методу владних приписів іноді

ототожнюється з позначенням методу цієї галузі права як імперативного. Так,

Т.А. Латковська пише, що «основний метод фінансово-правового регулювання –
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імперативний, тобто метод владних приписів з боку уповноважених осіб…» [168,

с. 13]. Проте Т.В. Мазур протиставляє метод владних приписів імперативному

методу і констатує, що «на сьогодні в науці фінансового права фактично

сформувалося два підходи: 1) методом фінансового права є імперативний метод;

2) методом фінансового права є метод владних приписів» [179, с. 9]. М.П.

Кучерявенко і М.В. Жернаков метод владних приписів не ототожнюють з

імперативним методом, а перший із цих методів називають основним, а широке

застосування імперативних норм називають іншою (поряд з методом владних

приписів) особливістю методу фінансового права [403, с. 56]. Цей компромісний

підхід видається найбільш прийнятним. Тому і І.В. Рукавішнікова, яка здійснила

спеціальне дослідження методу фінансового права, характеризує цей метод як: 1)

імперативний (авторитарний, метод централізації або субординації); 2) такий, що

ставить сторони відповідних відносин у нерівне становище; 3) наявність у однієї

із сторін владних повноважень у відношенні до іншої; 4) жорсткість правової

регламентації – неприпустимість встановлення сторонами за домовленістю їх

прав та обов’язків [359, с. 80].

Використання терміну «імперативний» видається менш прийнятним із-за

його невизначеності. Так, у цивільному праві визнається існування імперативних і

диспозитивних норм, хоч про будь-яку владність цивільних відносин говорити

немає підстав. Тому зручніше позначати метод фінансового права як владний, а

при його більш конкретній характеристиці вказувати на те, що цей метод

передбачає, як правило, використання для регулювання фінансових відносин

імперативних норм, тобто норм, від яких сторони не можуть відступити,

домовившись про це.

Спільною ознакою розглянутих відносин є також їх спрямованість на

акумуляцію, розподіл і використання централізованих і децентралізованих фондів

грошових коштів або на забезпечення стабільності грошової одиниці,

нормального, такого, що відповідає інтересам держави та суспільства, обігу

національної і іноземної валюти, і нормального функціонування ринків

фінансових послуг.
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Таким чином, фінансове право регулює майнові (грошові) і немайнові

відносини. У межах майнових фінансових відносин гроші надходять в бюджети та

в інші публічні фонди коштів і розподіляються за цільовим призначенням для

фінансування публічних видатків. Впорядкування руху грошей до публічних

фондів грошових коштів, їх наступного розподілу та цільового використання

об'єктивно вимагає фінансово-правової регламентації супутніх немайнових

відносин, що мають організаційний характер, у новітніх фінансово-правових

наукових дослідженнях позначаються як процесуальні відносини та можуть бути

поділені на процедурні, організаційні, інформаційні та контрольні відносини.

Зазначені немайнові відносини настільки тісно пов'язані з майновими

фінансовими відносинами, що без них втрачають своє соціальне призначення.

Об'єктивний взаємозв'язок різних форм грошового обігу та способів

мобілізації і використання публічних фондів грошових коштів, а також цілі та

завдання фінансового права обґрунтовують включення в його предмет також

немайнових публічних відносин, за допомогою яких держава імперативно

впливає на майнові відносини, що регулюються іншими галузями права та

пов'язані з організацією грошового обігу і функціонуванням публічних фондів

коштів. У цих сферах фінансове право пряме не регулює майнові відносини, але

здійснює на них визначальний вплив. До таких відносин належать немайнові

фінансові відносини, що впливають на приватно-правові форми залучення та на

витрачання коштів бюджетів, позабюджетних фондів, а також публічних фондів

грошових коштів банків і інших фінансових установ, що професійно залучають

гроші від заздалегідь невизначеного кола осіб та розпоряджаються цими коштами.

Зазначеним ознакам відповідають також публічні відносини щодо грошової емісії

та інші публічні відносини у галузі організації грошового обігу, а саме, відносини

у галузі валютного регулювання та валютного контролю, фінансового

моніторингу, публічні відносини у галузі переказу коштів, виконання правил

ведення касових операцій та інших обмежень готівкових розрахунків.

Фінансове право регулює також охоронні відносини щодо застосування

заходів фінансово-правової відповідальності за порушення вимог фінансового
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законодавства. Це не виключає охорони фінансових відносин і іншими галузями

права.

Виходячи з вищевикладеного, слід зробити висновок, що фінансове право

регулює владно-майнові відносини грошового характеру і владні немайнові

відносини щодо функціонування публічних фондів грошових коштів та

організації грошового обігу. Зазначене розуміння предмета фінансового права

відповідає характеру об'єктивних суспільних відносин, враховує як теорію

вітчизняного фінансового права, так і тенденції його розвитку в напрямку

гармонізації з системами права провідних європейських держав.

1.3. Фінансове право як фундаментальна галузь в системі права України

1.3.1. Фінансове законодавство та доктрина фінансового права України

Проблема визначення місця фінансового права в системі права є особливо

значимою з урахуванням корінного перетворення фінансового права в

пострадянський період, інтенсивних зв'язків зазначеної галузі права з іншими

галузями та наявності підстав для твердження про незавершеність формування

фінансового права.

Одним з основних факторів, що характеризують статус фінансового права в

системі права України, є наявність розвиненої системи джерел фінансового права,

зокрема, розвиненого фінансового законодавства як основного джерела будь-якої

галузі права. У науці фінансового права виділяють загальні і відмітні ознаки

джерел фінансового права. Серед визначальних рис, що відрізняють їх від джерел

інших галузей права, вказується на: предметну ознаку, множинність, відсутність

єдиного кодифікованого акта, спрямованість на реалізацію інтересів держави,

забезпечення за їх допомогою досягнення публічного інтересу, а також на чіткість

та ясність (або категоричність) формулювання прав та обов’язків учасників

фінансових правовідносин [84, с. 39; 81, с. 6] .

Центральне місце серед джерел будь-якої галузі права посідають

кодифіковані законодавчі акти. Не є винятком у цьому відношенні і фінансове

право. При цьому норми фінансового права встановлюються не одним, а двома
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кодифікованими законодавчими актами – Податковим кодексом України і

Бюджетним кодексом України. Крім того, у частині регулювання відносин, що

виникають у зв'язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів

через митний кордон України, стаття 3 Податкового кодексу України до

податкового (отже, – і до фінансового) законодавства відносить Митний кодекс

України. Відтак джерелом фінансового права слід визнати і Митний кодекс

України (у відповідній частині). Але ці кодекси не охоплюють сферою свого

регулювання усі відносини, що належать до предмета фінансового права, а також

не встановлюють загальних положень для цієї галузі права.

Тому кодифіковані законодавчі акти не надають такої єдності фінансовому

законодавству і праву, якої надають цивільному праву і законодавству Цивільний

кодекс України, трудовому праву і законодавству, – Кодекс законів про працю

України, земельному праву і законодавству, – Земельний кодекс України і т.д.

На жаль, у чинному законодавстві України відсутні не тільки загальні

положення, що визначають предмет фінансового права, але і положення, що

визначають предмет кодифікованих підгалузей фінансового права. Законодавець

надає перевагу визначенню предмета регулювання Податкового (п. 1.1 ст. 1) чи

Бюджетного (ст. 1) кодексів України, веде мову про положення та правила,

встановлені актами податкового та бюджетного законодавства, а термінів

«податкове право», «бюджетне право», «норми податкового права», «норми

бюджетного права» уникає взагалі. За таких умов фінансове право та фінансово-

правові норми існують в основному як явища науки, навчального процесу у

вищих юридичних навчальних закладах, а не як визнані і визначені законом

поняття [247, 105-107 ]. Тому фінансовому праву як галузі права необхідна

законодавча опора у вигляді закону про фінансово-кредитну систему. Подібні

пропозиції неодноразово висловлювалися вченими, але так і не були

реалізовані [84, с. 52-55; 60, с. 2-7]. При цьому важливо, щоб у цьому законі

визначався предмет фінансового права. Від визначення предмета фінансового

права було б легко перейти до норм фінансового права і до фінансових

правовідносин.
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Є ще одна причина відсутності єдності фінансового законодавства і права.

Такою причиною є велика кількість норм інших (ніж фінансове право) галузей

права, закріплених не тільки у Митному кодексі України, а й у Податковому і

Бюджетному кодексах України. Слід зауважити, що взагалі не існує кодексу, який

встановлював би виключно норми однієї галузі права. Але ж такої великої

кількості норм іншої галузевої належності, як у Податковому і Бюджетному

кодексах України, немає в будь-якому іншому кодексі. Це потребує галузевої

кваліфікації правових норм закріплених у кодексах, що є джерелами фінансового

права, та відокремлення норм фінансового права. Є навіть така думка, що

Податковий і Бюджетний кодекс України могли б бути використані як

методичний матеріал для оволодіння навичками галузевої кваліфікації правових

норм, закріплених у законодавчих актах. Раз є труднощі в галузевій кваліфікації

правових норм, закріплених в Податковому і Бюджетному кодексах України,

труднощі у відокремленні норм фінансового права, неминучими є і труднощі у

виділенні фінансового права як галузі права та у визначенні його місця у системі

права.

Жоден кодифікований законодавчий акт відносини, які регулюються ним чи

відповідною галуззю законодавства, точно не описує. Це стосується навіть

чинного Цивільного кодексу України, що є найбільш детально опрацьованим як з

позицій того процесу його підготовки в Україні, який мав місце впродовж 10

років до його прийняття, так і з поглядів історичного процесу удосконалення

цивільного законодавства. Але ситуація з нормативним визначенням предмета

фінансового права є набагато гіршою. Тут немає визначення предмета не тільки

фінансового права, а й предмета фінансового законодавства. Як видається,

максимум, на що можна було б не розраховувати, а надіятися, – це визначення в

майбутньому, яке можна було б оглянути, предмета фінансового законодавства.

Це стало б можливим у разі прийняття закону про фінанси України чи про

фінансово-кредитну систему України. Але поки що вагомих аргументів на

користь прийняття такого закону, які переконали б суспільство і законодавця у

необхідності його прийняття, наука не сформулювала. У зв’язку з цим доцільно
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було б врахувати наступне. На цей час жодна з основних, а тим більше –

профілюючих (фундаментальних) галузей права не перебуває в такому

невизначеному стані як фінансове право. Сьогодні не можна визначити з опорою

на закон коло правових норм, що є фінансовими, коло фінансових правовідносин.

Звичайно, галузеве законодавство не є єдиним чинником, що обумовлює

формування галузі права. Але в умовах, коли за іншими критеріями фінансове

право уже сформувалось як окрема галузь права, своє слово пора сказати і

законодавцю.

За відсутності законодавчого акта, який би визначав предмет фінансового

права і був основою для розмежування фінансового і, зокрема цивільного права

доцільно було б звернутись до Бюджетного та Податкового кодексів України та

проаналізувати встановлені ними положення про предмет правового регулювання.

Ст. 1 Бюджетного кодексу України визначає тільки предмет регулювання

цього Кодексу, а не бюджетного законодавства в цілому – відносини, які ним

регулюються встановлені наступним положенням: «Бюджетним кодексом

України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду,

затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за

дотриманням бюджетного законодавства і питання відповідальності за порушення

бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та

погашення державного і місцевого боргу». Зауважимо, що в ст. 1 ЦК України

законодавець взявся визначити «відносини, що регулюються цивільним

законодавством» (а не Цивільним кодексом України).

Проте навіть і визначення відносин, що регулюються Бюджетним кодексом

України, не дозволяє нам встановити хоча б певну частину відносин, що е

виключно бюджетно-правовими та не підлягають регулюванню іншими галузями

права крім фінансового права. Із наведеного визначення немає також можливості

встановити ту частину відносин, що підлягають регулюванню лише Бюджетним

кодексом України та іншими актами бюджетного законодавства і не регулюються

іншими галузями законодавства.
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Зокрема, відповідно до ст. 1 БК України до кола відносин, що регулюються

Бюджетним кодексом України входять відносини, що виникають у процесі

виконання бюджетів. Ст. 46 БК України визначає стадії виконання бюджету за

видатками та кредитуванням як окрему частину процесу виконання бюджету.

Суто бюджетно-правовий характер мають відносини, що виникають на таких

стадіях, як встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних

коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету; затвердження

кошторисів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-

цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання

бюджетних коштів (пункти 1, 2 ч. 1 ст. 46 БК України). Однак ця стаття відносить

до стадій виконання бюджету за видатками і кредитуванням також взяття

бюджетних зобов’язань, отримання товарів, робіт і послуг, здійснення платежів

відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, використання товарів, робіт і послуг

для виконання заходів бюджетних програм, повернення кредитів до бюджету

(щодо кредитування бюджету) (пункти 3-7 ч. 1 ст. 46 БК України).

Основним фактичним змістом правовідносин щодо взяття бюджетних

зобов’язань є укладення цивільно-правових договорів щодо придбання товарів,

виконання робіт, отримання послуг, які будуть оплачуватись за рахунок

бюджетних коштів. Це прямо випливає із положень самого Бюджетного кодексу

України, зокрема, згідно з п. 7 ч. 1 ст. 2 БК України бюджетне зобов'язання –

«будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення

замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших

аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно

здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому». Отже в частині

укладення цивільно-правових договорів відносини щодо взяття бюджетних

зобов’язань не можуть регулюватися фінансовим (бюджетним) правом. Немає

також ніякої доцільності в регулюванні цих цивільних відносин Бюджетним

кодексом України та іншими актами бюджетного законодавства. Основним

нормативним актом що регулює відносини щодо укладення цивільних договорів
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навіть, якщо вони передбачають оплату товарів (робіт, послуг) за рахунок

бюджетних коштів, був, є та має бути Цивільний кодекс України.

Проте бюджетно-правові відносини в процесі взяття бюджетних зобов’язань

безперечно виникають. Розпорядник бюджетних коштів або одержувач

бюджетних коштів при взятті бюджетних зобов’язань (при укладанні цивільних

договорів) одночасно перебуває у фінансових (бюджетних) правовідносинах з

власником бюджетних коштів, від імені якого діє головний розпорядник

бюджетних коштів (чи інший суб’єкт, уповноважений на здійснення контролю за

використанням бюджетних коштів) і у цивільних правовідносинах з

контрагентом, з яким укладається цивільно-правовий договір. На одні та інші

названі тут відносини поширюються різні правові норми. Але вони іноді можуть

встановлюватись одними й тими ж положеннями законодавства. Так, згідно з ч. 1

ст. 48 БК України розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні

зобов’язання тільки в межах бюджетних асигнувань. Тут текстуально

закріплюється норма фінансового (бюджетного) права, що обмежує права

учасника бюджетного процесу (розпорядника бюджетних коштів) щодо

управління бюджетними коштами. Але ж не можна не помітити, що бюджетна

установа-юридична особа, що є розпорядником бюджетних коштів в особі її

керівника (п. 47 ст. 2 БК України), частиною першою ст. 48 БК України

обмежується в праві здійснювати цивільно-правові дії (укладати цивільні

договори). Отже, в ч. 1 ст. 48 БК України логічно закріплюється не тільки норма

фінансового (бюджетного) права, а й норма цивільного права.

Подібно до цього слід кваліфікувати і відносини та правовідносини, що

виникають на такій стадії виконання бюджету за видатками як отримання товарів,

робіт і послуг. Оскільки за отриманням товарів, робіт, послуг здійснюється

контроль з боку уповноважених державних органів, на цій стадії виконання

бюджету за видатками виникають відповідні бюджетні (фінансові)

правовідносини. Але за своїм фактичним змістом отримання товарів, робіт,

послуг є діями на виконання відповідних цивільних зобов’язань, тобто вони

здійснюються в межах цивільних відносин, на які поширюється дія Цивільного
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кодексу України. Особливості цих цивільних відносин, що пов’язані з їх

публічно-правовими обтяженнями, можуть регулюватися і іншими актами

законодавства, зокрема, Господарським кодексом України. При цьому, оскільки

мова йде про стадії виконання бюджету, то пов’язані з цим особливості цивільних

відносин регулюються окремими положеннями Бюджетного кодексу України, що

встановлюють норми цивільного права. Але таки цивільно-правові особливості

(навіть ті, що встановлені Бюджетним кодексом України) потрібно відрізняти від

бюджетно-правових відносин, що е результатом регулювання бюджетних

відносин нормами бюджетного права. Норми бюджетного права складають

основний зміст положень Бюджетного кодексу України та не можуть регулювати

цивільні відносини.

При здійсненні платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань також

виникають і бюджетні (фінансові) правовідносини і цивільні правовідносини. В

положенні ч. 4 ст. 48 БК України, яка забороняє оплату за рахунок бюджетних

коштів зобов’язань, взятих учасником бюджетного процесу без відповідних

бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених

Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України,

безумовно, міститься норма бюджетного (фінансового) права, що визначає зміст

відповідного бюджетного (фінансового) правовідношення. При цьому виникає

питання про юридичну долю цивільного зобов’язання. Якби це питання не було

вирішено, то можна було б зробити висновок, що бюджетне законодавство

приписує діяти незаконно в цивільних відносинах (не виконувати цивільний

обов'язок щодо здійснення платежу). Однак ч. 3 ст. 48 БК України передбачає, що

укладення договору, за яким розпорядником бюджетних коштів взято

зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням

повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет

України (рішенням про місцевий бюджет), є недійсним. За такими операціями не

виникають бюджетні зобов'язання та не утворюється бюджетна заборгованість. Є

деякі зауваження до формулювання та змісту цього положення, але поставлене

питання воно вирішує – договір, укладений розпорядником бюджетних коштів без
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відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень,

встановлених бюджетним законодавством, є нікчемним відповідно до ч. 2 ст. 215

Цивільного кодексу України. При цьому необхідно визнати регулювання

зазначеним положенням ч. 3 ст. 48 БК України цивільних відносин між

розпорядником бюджетних коштів та його контрагентом, що в цьому випадку

прямо випливає з тексту самого положення і не вимагає здійснення логічних

операцій, як у випадку з вищерозглянутим положенням ч. 1 ст. 48 БК України.

Оскільки договір є нікчемним, то здійснення платежів по ньому є не тільки

порушенням норми бюджетного права, сформульованої в абз. 1 п. 4 ст. 48, але й

суперечить нормам цивільного права, зокрема, правилам, встановленим ч. 3 ст. 48

БК України, ч. 2 ст. 215 ЦК України та абз. 1 ч. 1 ст. 216 ЦК України.

Наступною стадією виконання бюджету за видатками та кредитуванням у

п. 6 ч. 1 ст. 46 БК України називається використання товарів, робіт (очевидно,

результатів робіт) і послуг для виконання заходів бюджетних програм. У цьому

законодавчому положенні дуже мало бюджетного фінансово-правового змісту. І

все ж він є, бо на всіх стадіях бюджетного процесу, включаючи виконання

бюджету (п. 3 ч. 1 ст. 19 БК України), а отже, – і на всіх стадіях виконання

бюджету за видатками та кредитуванням (ст. 46 БК України) здійснюється

контроль і аудит, зокрема проводяться аналіз та оцінка стану господарської

діяльності розпорядників бюджетних коштів (п. 4 ч. 1 ст. 26 БК України). Але в

основному зміст п. 6 ст. 46 БК України є цивільно-правовим, бо використання

товарів і результатів робіт – це ніщо інше, як здійснення правомочностей

власника (суб’єкта права оперативного управління). Отже, і правовідносини, що

виникають на такій стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням як

використання товарів, результатів робіт, послуг для виконання заходів

бюджетних програм, є цивільними (речовими).

Бюджетно (фінансово) - правовий зміст є і в такої стадії виконання бюджету

за видатками та кредитуванням як повернення кредитів до бюджету (п. 7 ч. 1 ст.

46 БК України). Цей зміст доповнюється положеннями ч. 9 ст. 17 БК України,

якими органам доходів і зборів приписується стягувати прострочену
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заборгованість за кредитом з бюджету в порядку, передбаченому Податковим

кодексом України або іншим законом, включаючи погашення такої

заборгованості за рахунок майна боржника-суб’єкта господарювання. Але в

багатьох випадках зміст цієї стадії є переважно цивільно-правовим, бо він

передбачає виконання цивільного зобов’язання щодо повернення кредиту,

отриманого за рахунок бюджетних коштів.

Викладене дає підстави підтвердити, що Бюджетний кодекс України дійсно

регулює відносини, що виникають на стадії виконання бюджетів. Але ж це не

означає, що усі ці відносини стали предметом бюджетного (фінансового) права,

бо значна їх частина регулюється нормами цивільного права. Проте п. 4 ч. 1 ст. 4

БК України («бюджетне законодавство складається з…інших законів, що

регулюють бюджетні відносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу») дає

підстави для висновку про те, що всі описані в ст. 1 БК України відносини

законодавець вважає бюджетними. Цей висновок відповідає згаданим

законодавчим положенням, але неправильність посилок, із яких він зроблений,

обумовила і його неправильність. Прикро, що у законодавчому акті допускається

така некоректність. Але ж законодавець не мав у цьому випадку опори на науку і

здійснював правотворчі повноваження керуючись здоровим глуздом.

Невизначеність до положень Бюджетного кодексу України щодо предмета

регулювання цього Кодексу і бюджетного права вносить і використання терміну

«бюджетна система». Із контексту ч. 2 ст. 4 БК України («бюджетна система

України і Державний бюджет України встановлюються виключно цим Кодексом

та законом про Державний бюджет України. Якщо іншим нормативно-правовим

актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі,

застосовуються відповідні норми цього Кодексу») можна було б зробити

висновок про те, що система бюджетних відносин утворює бюджетну систему

України. Але у п. 5 ст. 2 БК України бюджетна система визначається інакше – як

сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів. В науковій літературі

бюджетну систему також визначають як фінансово-правовий інститут бюджетного

устрою і як «внутрішньо організовану цілісність (сукупність) елементів (бюджетів),
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пов’язаних між собою та об’єднаних на підставі фінансово-правових норм

(бюджетно-правових норм)» [269, с. 5; 268, с. 330].

Подібна ситуація виникає і в податковому законодавстві. У п. 1.1 ст. 1 ПК

України визначаються відносини, які регулюються цим Кодексом (а не

податковим законодавством, а тим більше – не податковим правом). Ці відносини

визначаються як такі, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Але ж

зміст Податкового кодексу України свідчить про те, що ним регулюються і

цивільні, трудові та інші відносини.

Якщо порівняти положення Бюджетного і Податкового кодексів України, про

які (положення) вище йшлося, з відповідними положеннями Цивільного кодексу

України, то помічається, що в ст. 1 ЦК України: 1) також визначається не предмет

цивільного права, а предмет регулювання цивільного законодавства; 2) відносини,

що регулюються цивільним законодавством окреслюються більш визначено,

вказується на те, що такими є особисті немайнові та майнові відносини, що мають

ознаки юридичної рівності їх сторін, вільного волевиявлення і майнової

самостійності їх учасників. Зміст Цивільного кодексу України свідчить про те, що

він регулює також обмежене коло адміністративних і процесуальних відносин.

Але таких відносин незрівнянно менше, ніж цивільних і трудових відносин, що

регулюються Бюджетним і Податковим кодексами України.

За таких умов виникає думка уточнити предмет бюджетного і податкового

права (а у відповідній частині – і фінансового права) на підставі законодавчих

положень про склад бюджетного і податкового законодавства. Але і це не

вдається, бо при визначенні складу бюджетного законодавства у ст. 4 БК України

дається посилання на ст. 1 цього Кодексу (вона вище аналізувалась), а при

визначенні податкового законодавства у ст. 3 ПК України зазначається на

нормативно-правові акти, «прийняті на основі та на виконання цього Кодексу...».

Тож виходить, що коли підпункт 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 ПК України встановлює,

що «порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального

одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
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влади з нагляду за охороною праці за участю професійних спілок і Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України», то згідно із ст. 3 ПК України такий Порядок належить до

податкового законодавства (оскільки він має бути прийнятий на основі та

виконання припису Податкового кодексу України). Те ж саме слід сказати і про

норми забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або

рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, мийними

та знешкоджувальними засобами, що розробляються центральним органом

виконавчої влади у галузі охорони здоров’я, та про Порядок видачі спеціального

(форменого) одягу та взуття, його переліки та граничні строки використання, що

затверджуються Кабінетом Міністрів України, про розробку і затвердження яких

йдеться у підпункті 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 ПК України.

Видається за доцільне у Бюджетному і Податковому кодексах України

визначити не предмет регулювання цих кодексів, а предмет бюджетного і

податкового права як підгалузей фінансового права. А якщо буде прийнято закон

про фінанси чи про фінансову систему, доцільно було б визначити в ньому

предмет фінансового права. Це було б значним кроком вперед у розвитку

фінансового права, дозволило б з опорою на закон відмежувати фінансові

відносини, норми фінансового права, фінансові правовідносини від суміжних,

перш за все – від цивільних відносин, правових норм і правовідносин.

Проте визначення предмета фінансового права в законодавстві є можливим

за умови наявності єдиної позиції щодо зазначеної дефініції в науці фінансового

права. Тому більш реальним є формулювання пропозиції про поступове

підвищення рівня галузевої чистоти фінансового законодавства, в результаті чого

можна було б на належному рівні сформулювати положення, що визначають

предмет та склад фінансового законодавства. Як попередні етапи можна

розглядати визначення в законодавстві предмета і складу податкового і

бюджетного законодавства, а також систематизацію публічного законодавства в

сфері банківського та грошово-кредитного регулювання, зокрема, з метою

належного нормативного визначення його складу.
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Наука, здійснювані науковцями дослідження істотно впливають на розвиток

системи права. Один із аспектів такого впливу пов’язаний з тим, що наука

включається до змісту позитивного права. Якщо створена галузева правова

доктрина і якщо вона розвивається, а не перебуває в стані замирання, марно

заперечувати існування галузі права. Стан та рівень розвитку галузевої доктрини

впливає також на визначення місця відповідної галузі у системі права України.

В Україні слід констатувати досить високий рівень розвитку національної

доктрини фінансового права та наявність перспектив для її подальшого розвитку,

що обумовлено як наявністю досвідчених вчених та створеної ними науково-

теоретичної бази, так і соціальними потребами у розвитку цієї галузі юридичної

науки.

Фундатором науки фінансового права у сучасній Україні справедливо

вважають проф. Л.К. Воронову [50]. Під її прямим керівництвом було

підготовлено близько 20 докторів та понад 100 кандидатів юридичних наук.

Переважна більшість інших вчених, що працюють у галузі фінансового

права, також є вихованцями національної школи фінансового права, яка була

створена проф. Л. К. Вороновою. На цей час в Україні проведені фундаментальні

наукові дослідження за основними напрямами теоретичних проблем як загальної,

так і особливої частини фінансового права.

У 90-х роках минулого століття найбільш широкі дослідження предметно-

методологічних засад сучасного фінансового права здійснювалися проф. П. С.

Пацурківським [263; 266; 264; 265].

В подальшому комплексний підхід до наукового дослідження проблем

загальної теорії фінансового права реалізовувався, як правило, в колективних

роботах [6; 376], а окремі вчені акцентували свою увагу на більш вузьких

конкретних питаннях загальної теорії фінансового права.

Зокрема, проведені фундаментальні наукові дослідження проблем публічної

фінансової діяльності [77] і принципів публічної фінансової діяльності в

бюджетній сфері [211; 212], правових характеристик фінансової системи

України [207; 206], системи фінансового права [174; 175; 176], джерел
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фінансового права [84; 82; 83], фінансових правовідносин [183; 182],

процесуальної фінансово-правової теорії [130; 127; 128], відносин фінансового

контролю [365; 364; 367, 368, 366], охоронних правовідносин і конструкції

фінансово-правової відповідальності [114; 113; 79].

Окрему увагу в науці фінансового права приділено теоретичному аналізу

ознаки публічності фінансів [210; 300], питанням трансформації фінансового

права в сучасних економічних умовах [138; 136; 137], категорії фінансово-

правового зобов'язання [56; 53; 54], проблемам фінансово-правового

примусу [358], історії та перспективам розвитку галузевої доктрини [411; 412].

Центральне місце у розробці теорії публічних доходів і обов'язкових

платежів займають роботи проф. Н.Ю. Пришви, яка є одним з авторів концепції

заміни категорії «державні доходи» на категорію «публічні доходи»,

сформулювала сутнісні характеристики і зробила теоретичне обґрунтування

основних напрямів розвитку системи обов'язкових платежів в Україні [298; 296;

297, 300, 295].

Засновником школи податкового права в Україні є проф., академік

Національної академії правових наук України М.П. Кучерявенко. Вчений став

першим доктором юридичних наук в історії розвитку національної науки

фінансового права України [162] і є автором понад 200 наукових праць, в тому

числі академічних курсів податкового права та монографічних досліджень

податкової доктрини [160; 161; 165; 166; 159].

У сфері податкового права на цей час проведено значну кількість наукових

досліджень, серед яких фундаментальні дослідження податкових

зобов'язань [369], процесуальних та процедурних податкових відносин [151; 152;

192; 193], механізмів вирішення податкових спорів [94], особливостей

оподаткування малого і середнього бізнесу [19; 20], фінансово-правових аспектів

митних відносин [225; 74], напрямів реформування податкової системи [349] та

ін.

Особливу увагу у вітчизняній науці фінансового права приділяється теорії

публічних видатків і теорії бюджетного права. У роботах проф. А. А. Нечай
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здійснено наукове обґрунтування категорії публічних фінансів, досліджено

основні правові проблеми та особливості регулювання публічних видатків [208;

209; 210]. З урахуванням зазначеної наукової бази були проведені поглиблені

дослідження правового регулювання окремих видів публічних витрат, зокрема,

видатків на охорону здоров'я [386], на освіту і науку [194; 73]. В теорії

бюджетного права основоположними також є наукові праці, що присвячені

проблемам бюджетних правовідносин [423], бюджетного контролю [52],

правового статусу органів публічної влади [195; 196; 197] і розпорядників

бюджетних коштів [431; 432; 433; 424]. Окреме місце займають наукові

дослідження проблем правового регулювання державного боргу України [95].

Важливим напрямом пострадянської вітчизняної науки фінансового права

стало дослідження проблем правового регулювання грошово-кредитних та

банківських відносин. Становлення цього напряму фінансово-правових

досліджень зумовлено формуванням системи ринкових відносин, відмовою

держави від монополії на банківську справу.

Проблеми правового регулювання грошового обігу одним з перших на

всьому пострадянському просторі досліджував проф. Є. О. Алісов [17; 18]. На цей

час проведені також спеціальні наукові дослідження валютних

правовідносин [388; 389]. У сфері теоретичних питань банківського права і

банківського законодавства провідними є наукові праці проф., члена-

кореспондента Національної академії правових наук України О. П. Орлюк [229;

230] і проф. Т. А. Латковської [169]. Слід зазначити, що в наукових працях

вчених-фінансистів неодноразово зверталася увага на фінансово-правову природу

значної частини відносин, що виникають у процесі діяльності не тільки банків,

але й інших фінансових установ. Окремим об'єктом досліджень у цій сфері є

відносини, що виникають у процесі діяльності банків та інших фінансових

установ по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом [375]. Оскільки банківська система України була побудована

на основі використання досвіду Європейських країн, у процесі дослідження
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банківських відносин широко використовується порівняльно-правовий

метод [169; 378].

Викладені основні напрями наукових досліджень відповідають структурі

предмета фінансового права, що запропонована у попередньому підрозділі цієї

роботи. Проте у науці фінансового права залишається багато невирішених

проблем, серед яких основною є невизначеність і дискусійність меж фінансово-

правового регулювання.

В наукових обґрунтуваннях і навіть в навчальній літературі предмет

фінансового права то невиправдано звужується лише до податкових та

бюджетних відносин [398, с. 22], то штучно розширюється за межі публічних

відносин за рахунок широкого кола цивільних відносин [136; 137; 138]. Є

об’єктивна можливість визнання наявності єдиного методу фінансово-правового

регулювання і подолання будь-яких спроб надати фінансовому праву характеру

комплексної галузі права. Але в науці фінансового права існує прагнення

розширити предмет фінансового права, хоч би у зв’язку з цим і стало неминучим

визнання фінансового права комплексною галуззю права, тобто підрозділом

системи права, що виокремлюється при вторинному структуруванні права. Такі

посягання з боку фінансового права на сферу цивільного права вносять

невизначеність у систему права в цілому і до того ж шкодять самому фінансовому

праву, на що, зокрема, неодноразово вказувала засновник сучасної української

школи фінансового права – проф. Л.К. Воронова. Цей підхід є неприйнятним з тієї

причини, що принижує фінансове право до рівня таких комплексних утворень як

інвестиційне, транспортне, страхове, банківське, інформаційне право тощо.

Навряд чи доцільно було б погодитись із думкою С.В. Поленіної [277, c. 7-8],

а також М.Й. Байтіна, Д.Є. Петрова [24, c. 37] про те, що комплексні галузі права

– це термінологічне непорозуміння, а ознака комплексності не може бути

притаманна галузі права з погляду самої природи цього явища. С.С. Алексєєв

пише, що «комплексні утворення» (С.С. Алексєєв уникає того, щоб застосовувати

термін «комплексні галузі права» і вживає або термін «комплексні утворення» або

термін «комплексні галузі законодавства») не тільки об’єднують у собі норми
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інших основних галузей права, а й мають власний зміст [11, с. 255]. Виділення

«комплексних утворень» іноді доходить навіть до стадії прийняття

кодифікованого законодавчого акту. Так сталося з господарським правом, яке і

після прийняття Господарського кодексу України зберегло всі ознаки

комплексної галузі права.

Поява комплексних галузей права зазвичай пов’язується із запровадженням

відповідного курсу в навчальних планах вищих навчальних закладів, тягне за

собою появу груп науковців, які формулюють наукові положення доктрини,

необхідної і для розвитку таких утворень в процесі правотворчості і для розробки

проблем застосування норм, що входять до змісту таких утворень. Це теж

свідчить на користь визнання комплексних галузей саме права, а не

законодавства.

Отже, зводити «комплексні утворення» до рівня комплексних галузей

законодавства, відмовляти їм у статусі комплексних галузей права було б

неправильним. Тому доцільно було б визнати існування комплексних галузей

права. Але ж не можна заперечувати і ту обставину, що комплексні галузі права –

це вторинні утворення в структурі права. І готувати підґрунтя для віднесення

фінансового права до вторинних утворень у структурі права науковці фахівці у

галузі фінансового права, за логікою речей, не повинні.

Характеризуючи в цілому розвиток вітчизняної фінансово-правової науки на

сучасному етапі, В.В. Хохуляк вказує на одностайність у розумінні і твердженні

того факту, що фінансове право як галузь права зазнало змін, зумовлених

насамперед об’єктивними факторами. У зв’язку з цим в науці фінансового права

властива наявність різних підходів до визначення предмету та структури

фінансового права, його окремих складових (підгалузей та інститутів), а також

щодо можливих шляхів та варіантів подальшого становлення [411, с. 432]. Тому

одним з основних напрямів розвитку доктрини фінансового права є вироблення

єдиних підходів до визначення регулятивних меж фінансового права. При цьому

не можна не звернути уваги на те, що Україна в останні роки остаточно визначила

вектор свого геополітичного розвитку та уклала Угоду про асоціацію між
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Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

[301]. Отже розвиток науки фінансового права має враховувати завдання адаптації

національного права з правом ЄС. У зв'язку з цим треба звернути увагу на один з

найважливіших напрямів адаптації в фінансово-правовій сфері, а саме, – на

створення узгодженого грошово-кредитного та податково-бюджетного

регулювання. Цей напрямок задовільно відображений в законодавстві України,

оскільки без перебудови банківської системи за європейськими зразками

функціонування ринкової економіки в Україні було б взагалі неможливим. Проте

у доктрині фінансового права досі спостерігається тенденція відокремлення

традиційних цілей фінансового права щодо забезпечення фінансування публічних

видатків та правового забезпечення цілей досягнення стабільності грошової

одиниці, фінансової і цінової стабільності. При цьому ігнорується не тільки

визнання зазначеного взаємозв'язку в законодавстві, але і явний логічний

взаємозв'язок. Для того щоб забезпечити належну мобілізацію грошей та

подальше фінансування публічних видатків необхідно ці гроші спочатку

випустити в обіг і забезпечити цей обіг належним чином.

1.3.2. Загальна характеристика зв’язків фінансового права з іншими

галузями права.

С.С. Алексєєв розробив схему, згідно з якою виділяються профілюючі

(фундаментальні) галузі права, інші основні галузі права і комплексні галузі права

(комплексні галузі законодавства, комплексні утворення). Вище уже йшлося про

те, що таке розширення предмета фінансового права, яке призведе до

перетворення його в комплексну галузь права є неприйнятним, перш за все тому,

що суперечить сутності речей. Отже, місце фінансового права у системі права

слід шукати серед інших основних, а ще краще – серед профілюючих

(фундаментальних) галузей права.

Розглянемо варіант визнання фінансового права таким, що належить до

групи галузей права, які С.С. Алексєєв назвав іншими основними. До цієї групи
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С.С. Алексєєв відніс, крім фінансового, трудове, сімейне, земельне право і право

соціального забезпечення [11, с. 249]. До цих же галузей права він включив і

колгоспне право. Але колгоспне право наглядно підтвердило нам тезу про те, що

галузі права зникають тоді, коли зникають суспільні відносини, що є предметом їх

регулювання.

Завдання полягає в тому, щоб виявити ті спільні риси, які об’єднують

фінансове право з трудовим, сімейним, земельним правом і правом соціального

забезпечення, і для початку визнати фінансове право однією із основних галузей

права.

Трудове право утверджується принаймні уже більше двох століть. Воно не

може претендувати і ніколи не претендувало на роль профілюючої

(фундаментальної) галузі права. Лише А.С. Пашков і В.Г. Ротань висловили

думку про провідну роль трудового права у системі права [267, с. 31-47]. Але ця

думка не знайшла підтримки серед науковців.

Трудове право набуло ознак основних галузей права з урахуванням його

найближчої мети – захистити найманих працівників в інтересах не тільки їх

самих, а й в інтересах тих же роботодавців, які об’єктивно зацікавлені не у

деградації робочої сили, а в її розвитку, розвитку її здатності приносити додану

вартість, а суб’єктивно зацікавлені в протилежному, бо є надія на те, що про

розвиток робочої сили буде дбати хтось інший. Трудове право має також

соціальну цінність, яка полягає у виконанні ним засобу пом’якшення соціальної

напруженості в суспільстві, а також засобу упорядкування трудових відносин з

метою підвищення ефективності праці. Міжгалузеві зв’язки більшості інститутів

трудового права з іншими галузями права є неістотними. Лише окремі його

інститути здійснюють значний вплив на відносини, що регулюються іншими

галузями права (зокрема, дисциплінарна відповідальність, інститут державної

служби в частині відносин, що регулюються трудовим правом). Найбільш

суттєвим міг би стати вплив на сферу дії інших галузей права віддалених

наслідків дії трудового права, якими є формування високої культури праці.

Запровадження в трудовому праві ефективних механізмів досягнення цієї мети, на
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нашу думку, може призвести до того, що трудове право стане обґрунтовано

претендувати на роль профілюючої (фундаментальної) галузі права. Але ця

проблема не поставлена на цей час навіть у науці трудового права. Якщо вона

буде поставлена в науці, то до втілення в життя відповідної ідеї пройде багато

часу.

До того ж трудове право набуло ознаки комплексної галузі права унаслідок

того, що його основна мета передбачає необхідність жорсткого державного

контролю і нагляду за дотриманням законодавства про працю, а особливо – про

охорону праці. Це потягло за собою включення до Кодексу законів про працю

України низки положень про нагляд і контроль за охороною праці. Відповідно ці

проблеми стали вивчатись у вищих юридичних навчальних закладах в курсі

трудового права, досліджуватись у науці трудового права. З урахуванням цієї

тенденції трудове право стало набувати ознак комплексної галузі права. Тому

немає підстав стверджувати, що в перспективі, яку можна оглянути, трудове

право може набути ознаки профілюючої (фундаментальної) галузі права.

Сфера сімейного права для людини є дуже важливою, але в нормальній

ситуації для сімейних відносин достатньо буває морального регулювання. Тому,

хоч сімейні відносини і можуть бути визнані епіцентром людського життя, цього

не можна сказати про сімейне право, до якого люди частіше вдаються тоді, коли у

сімейному житті виникають проблеми. З огляду на це, соціальне значення

сімейного права навряд чи дасть цій галузі права підстави претендувати на більш

високий статус, ніж відведений йому провідним радянським дослідником системи

і структури права С.С. Алексєєвим.

Право соціального забезпечення виокремилось в першу чергу під впливом

робітничого і профспілкового руху, а потім – в силу усвідомлення суспільством

ідей гуманізму, людської гідності, що і знайшло своє юридичне відображення у

статті 3 Конституції України, згідно з якою людина, її життя і здоров’я, честь і

гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Ця галузь права регулює суттєві, життєво необхідні для кожного

громадянина відносини. Однак сфера регулювання права соціального
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забезпечення є специфічною і відносно відокремленою від предметів інших

галузей права. Простежується спрямованість цієї галузі права на реалізацію

окремих прав громадян, встановлених Конституцією України, та її

функціональний взаємозв'язок з відносинами, що регулюються фінансовим і

трудовим правом. При цьому взаємозв'язки з іншими галузями права є

спеціальними і не мають системоутворюючого і всеосяжного значення для

побудови системи права. Тому право соціального забезпечення займає вагоме

місце основної, але не профілюючої галузі права.

Що стосується земельного права, то його виділення в системі права

пов’язано із специфікою матеріального об’єкта регулювання, а також певною

мірою із специфікою земельних відносин, що існувала при соціалізмі. У міру

виключення соціалістичних аспектів регулювання, частина відносин повертається

в інші галузі права, передусім, в сферу регулювання цивільного права. В інших

аспектах, специфіка земельних відносин є об’єктивною. Тому висновки С.С.

Алексєєва щодо віднесення земельного права до кола основних галузей права

залишаються актуальними.

Порівнюючи галузі права, ми не маємо на меті принизити значення будь-якої

з галузей права і відносин, що регулюються цими галузями. В системі

особистісних цінностей багатьох людей сім'я, робота, соціальне забезпечення і

земля займають набагато більш високе положення, ніж державний бюджет,

податки і емісія грошей. Автор також належить до цієї категорії громадян. Разом з

тим, значущість суспільних відносин є важливим, але не винятковим фактором

для побудови системи права. Визначальне значення в системі права, як і в будь-

якій іншій системі, відіграє роль галузі права як елемента системи у

внутрісистемних взаємозв'язках і відповідність цього елемента формальним

ознакам того чи іншого структурного підрозділу системи. Наприклад, якщо

опонентами автора буде доведена комплексна правова природа фінансового

права, то це не зменшить значущості відносин, що регулюються фінансовим

правом. Навпаки, як вказує А.Т. Ковальчук, в орбіту фінансового права тоді буде

залучене набагато більш широке коло суспільних відносин. Однак у цьому
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випадку фінансове право об'єктивне займе місце вторинного утворення в існуючій

системі права.

Але навіть не це спонукує нас відстоювати статус фінансового права як

основної, самостійної галузі права. Комплексність правового регулювання

неминуче знизить його ефективність, позбавить можливості використовувати в

практиці правозастосування як юридичний інструментарій, що десятиліттями

розроблявся, виходячи з розподілу права на галузі, так і напрацьовані сторіччями

фундаментальні положення, які створені на основі поділу права на приватне і

публічне.

Крім того, комплексний характер фінансового права означатиме, що його

основний регулятивний зміст має бути розподілений між первинними елементами

системи права, тобто між іншими галузями, які визнаються фундаментальними

(профілюючими) або, як мінімум, основними. Такі визначальні сфери правового

регулювання як податково-бюджетне та грошово-кредитне регулювання, такі

основоположні цілі і завдання держави як організація грошового обігу та

фінансове забезпечення самого існування держави і виконання всіх її функцій не

можуть перебувати у вузькому міжгалузевому просторі самостійного змісту

комплексної галузі права. Основна галузева прописка приватно-правової частини

зазначених правовідносин ясна – це цивільне право. Що ж стосується публічно-

правової частини, то жодна галузь публічного права крім фінансового права не

може вирішувати ці завдання. Фінансово-правова приналежність окремих

публічно-правових інститутів оспорюється вченими, які проводять дослідження у

сфері адміністративного та господарського права. Однак навіть гіпотетичної

готовності прийняти на себе всю відповідальність за весь комплекс фінансових

правовідносин представники науки адміністративного права не висловлюють.

Відсутня така готовність і в науці господарського права, хоча в цьому випадку

відповідальність все одно була б часткової, оскільки господарське право не є в

чистому вигляді публічною галуззю права і має ознаки комплексної галузі. Ні

адміністративісти, ні господарники, ні представники інших галузевих юридичних

наук не претендують на регулювання їх галузями всього комплексу публічно-
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правових фінансових відносин, оскільки ці галузі не призначені для їх

регулювання. Таким чином, слід констатувати самостійність і винятковість

предмета фінансового права, юридичну чистоту державно-владного методу

правового регулювання та функціональну спрямованість фінансово-правового

регулювання на виконання основних завдань і функцій держави.

Виходячи із цілей фінансового права, його предмета і методу, враховуючи

здатність цієї галузі права істотно впливати на суспільні відносини, що

регулюються іншими галузями права, на відносини, що виникають на

статистичному рівні, слід визнати, що його місце в системі права слід підняти до

рівня фундаментальної (профілюючої) галузі [235, c. 83-86].

Виокремлюючи конституційне (державне), цивільне, адміністративне,

кримінальне і залежні від них процесуальні галузі права як профілюючі

(фундаментальні) галузі права, С.С. Алексєєв допускав набуття ознак

профілюючих (фундаментальних) галузей іншими основними галузями права. Він

писав: «…Назріло до ретельного обговорення питання про те, чи не набувають

властивостей фундаментальних галузей такі важливі підрозділи радянської

правової системи як трудове і земельне право» [11, с. 250]. Погоджуючись з

можливістю розширення кола профілюючих (фундаментальних) галузей права,

зауважимо, що С.С. Алексєєв невдало вибрав ті галузі права, які здатні зайняти

місце в ряду профілюючих (фундаментальних) галузей. Частково це пов’язано з

суто ідеологічним підходом автора, обумовленим політичним режимом, що

існував на той час, і з розрахунком на подальший розвиток «розвиненого

соціалізму», за якого земельні відносини в основному не могли регулюватись

цивільним правом. Цей прогноз не виправдався. На земельні відносини тепер

поширюються не тільки загальні положення Цивільного кодексу України, а й

положення глави 27 ЦК України («Право власності на землю (земельну

ділянку)»), глави 33 ЦК України («Право користування чужою земельною

ділянкою для сільськогосподарських потреб»), глави 34 ЦК України («Право

користування чужою земельною ділянкою для забудови»). Параграф 3 глави 58

ЦК України, який, правда, складається з однієї статті, присвячується найму
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(оренді) земельної ділянки. Земельний кодекс України (ст. 90) передбачає

можливість вчинення правочинів щодо продажу або відчуження в інший спосіб

земельних ділянок, здачі їх в оренду, передання в заставу, спадщину. Перспектива

набуття властивостей профілюючої (фундаментальної) галузі права трудовим

правом також мала ідеологічний окрас, оскільки трудові колективи залучались до

виборчого процесу (висували кандидатів у депутати рад всіх рівнів), а трудове

право ставало засобом побудови соціально однорідного (без поділу на класи)

суспільства.

У той же час помітити в шістдесяті – сімдесяті і навіть у першій половині

вісімдесятих років перспективи висунення на перший план фінансового права у

зв’язку з розширенням його предмета і роллю як засобу макроекономічної

стабілізації було просто неможливо.

Крім того, слід зробити і загальне зауваження на адресу теоретико-правових

досліджень проблем системи права. Віддаючи належне таланту науковців, які

досліджували цю проблематику в межах теорії права, все ж не можна не помітити,

що вони здійснювали свої дослідження за відсутності добротної емпіричної бази.

Таку базу для теоретико-правових досліджень мали створити фахівці у галузях

права. Але вони майже не звертались до дослідження зв’язків окремих галузей

права.

Визнання фінансового права профілюючою (фундаментальною) галуззю

права з формально-юридичного погляду є можливим з урахуванням використання

цією галуззю права єдиного методу правового регулювання, яким є метод «влади

– підпорядкування». Це є можливим також з огляду на виключність та важливість

тих суспільних відносин, що регулюються цією галуззю права, а саме, публічних

відносин щодо формування, розподілу і використання централізованих фондів

грошових коштів (зокрема, Державного бюджету, Пенсійного фонду, фондів

соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) і

децентралізованих фондів грошових коштів, а також відносин щодо організації

грошового обігу та публічних відносин, що виникають в процесі діяльності

фінансових установ [254, с. 68].
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Соціальне значення і місце фінансового права в системі права як

профілюючої (фундаментальної) галузі права проявляється у зв’язках з іншими

галузями права. У науці фінансового права було помічено, що місце фінансового

права в системі національного права визначають зв’язки між нормами

фінансового права та інших галузей права [373, с. 12]. Цю думку слід оцінити як

таку, що правильно відображає роль зв’язків між вказаними правовими нормами і

є конструктивною, оскільки націлює на пошуки цих зв’язків і місця фінансового

права в системі права. Разом с тим слід зауважити, що місце фінансового права

визначається зв’язками більш широкого кола правових і інших явищ, а не тільки

зв’язками між нормами відповідних галузей права.

Наявність зв’язків між правовими нормами різних галузей права

детермінується здатністю цих норм проявляти свою активність зовні. Їх

активність проявляється так же, як і активність права в цілому. Тому слід

звернутись до характеристики в науці проявів соціальної активності права. Як

родове поняття, що охоплює собою усі прояви соціальної активності права, слід

визнати поняття правового впливу. «Під правовим регулюванням суспільних

відносин, пише С.А. Комаров, ми розуміємо лише одну із форм впливу права на

суспільні відносини – вплив за допомогою специфічних правових засобів: норм

права, правовідносин, актів реалізації» [143, с. 436]. О.Ф. Скакун також визнає

поняття правового впливу родовим поняттям, що охоплює собою чотири видових

поняття – інформаційний вплив, ціннісно-орієнтаційний вплив, виховний вплив і

правове регулювання [379, с. 308-309; 380, с. 250-251]. Таке розуміння правового

впливу і правового регулювання відповідає підходам С.С. Алексєєва:

«Визначаючи правове регулювання через поняття правового впливу, необхідно

враховувати, що останнє є широким поняттям, що характеризує усі напрямки і

форми впливу права на суспільне життя, у тому числі і функціонування права як

ідеологічного, виховного чинника» [11, с. 290].

Отже, родове поняття правового впливу охоплює собою два видові поняття –

правове регулювання і інші види правового впливу. Цими іншими видами

юридична наука нехтувала і нехтує. Тому відсутній навіть термін, який би більш
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конкретно пояснював, у чому ж полягають ці «інші» види правового впливу.

Виокремлюється із цих «інших» видів правового впливу ідеологічний, виховний

та інформаційний вплив. Виділення цих видів правового впливу слід оцінити

позитивно. Але ж таке виділення має і негативні наслідки, бо створює враження,

що є лише наступні види впливу права – правове регулювання, ідеологічний,

виховний та інформаційний вплив, а більше ніяких видів такого впливу не існує.

Між тим, є і інші наслідки соціальної дії права, які настають в процесі або після

правового врегулювання суспільних відносин. Вони в науці не позначаються, бо

їм присвячується лише окремі висловлювання науковців, а їх системне

дослідження ніким і ніколи не здійснювалось. Утворюється парадоксальна

ситуація: механізму правового регулювання, його окремим елементам (нормам

права, правовідносинам, актам правозастосування) присвячується величезна

кількість досліджень, що здійснені як теоретиками права, так і фахівцями у сфері

окремих галузей права. І це не визнається достатнім. А правовий вплив на

суспільні відносини, який проявляється у наслідках, у тому числі віддалених,

правового регулювання, наслідках, які настають в інших відносинах, ніж ті, які

регулюються, у тому числі у відносинах, що взагалі не піддаються правовому

регулюванню або майже не піддаються, не досліджується. Для фінансового права

це має особливо негативне значення, тому що саме формування предмета цієї

галузі права вирішальною мірою обумовлюється здатністю фінансового права

впливати на суспільні відносини, які є предметом регулювання інших галузей

права, та на відносини, що виникають на статистичному рівні.

До завдання цього наукового дослідження не входить детальний аналіз

викладеного розуміння понять правового впливу і правового регулювання. Інакше

прийшлось би змінити тему дослідження. Для нас важлива схема: правове

регулювання характеризує лише один із проявів соціальної активності права, а

правовий вплив – усі такі прояви, у тому числі і правове регулювання. Досягнення

цілей даного наукового дослідження на методологічній базі, яку можуть складати

твори авторів, думки яких вище наводилися, неможливо. Тому у автора цього
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дослідження немає іншого вибору, ніж спробувати розширити його методологічну

базу.

С.А. Комаров дослідження понять правового регулювання і правового

впливу починає з розкриття значення латинського слова «regulo» та вказівки на

те, що вплив здійснюється за допомогою системи дій [143, с. 435].

І.В. Рукавішнікова також вказує на те, до якого розуміння понять правового

регулювання і правового впливу прийшла більшість науковців «у результаті

здійснених досліджень юридичного і етимологічного значень зазначених

понять» [359, с. 55]. Конструктивне наукове дослідження у сфері права повинне

йти від виявлення потреб суспільних відносин до пошуку можливостей права

сприяти вирішенню проблем задоволення цих потреб. Виявлені при цьому і

виділені явища, зрозуміло, потребують позначення певними словами, що

набувають характеру наукових термінів. При виборі слів у таких випадках досвід

людства, що проявився у мові, не може ігноруватись, але його значення не може

ставитись на перше місце. Тому і говорять, що значення термінів є умовним, або,

як висловлюється В.А Бєлов, конвенційним [30, с. 109]. Отже, справа не в словах,

не в їх етимологічному значенні і не в латинській термінології, а в наукових

поняттях, що є єдністю правового явища і терміну, яким це явище позначається.

Явища правового регулювання і правового впливу реально існують. Вони

потребують виділення і дослідження як феномени соціально-правового буття, а

відповідні категорії також потребують дослідження як феномени епістемології чи,

за марксистсько– ленінською термінологією, – гносеології.

А.Т. Ковальчук оцінює як надмірно деталізовану дискусію про

взаємовідношення понять правового регулювання і правового впливу і з цього

приводу зауважує: «…Перш за все важливо розібратись у загальних питаннях, бо,

аналізуючи деталі, прийдеться неминуче і постійно натикатись на загальні

проблеми, які наука неспроможна пояснити» [136, с. 18]. Але ж ми не помітили

надмірної деталізованості у дискусії стосовно співвідношення понять правового

регулювання і правового впливу. Навпаки, невирішеними залишаються і загальні

питання, про які пише А.Т. Ковальчук, і питання більш конкретні. Навіть і
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категорія регулювання, що досліджена в юридичній науці фундаментально,

використовується часто не як наукова категорія, а як слово, взяте із

повсякденного спілкування. На підтвердження цього вкажемо на висловлювання

одного із провідних науковців-фінансистів С.В. Запольського, який пише про

законодавчі положення, «що регулюють ставки ПДВ», і про цей же податок, що є

«регулятором виробництва та обміну» [99, с. 150]. Законодавчі положення

регулюють все-таки не ставки податку на додану вартість, а фінансові (податкові)

відносини, зокрема шляхом встановлення ставок названого податку. З точки зору

фахівця (науковця) – економіста, податок на додану вартість, можливо, і є

«регулятором… виробництва і споживання». Юрист же мав би говорити про

правове регулювання податкових відносин щодо податку на додану вартість і про

подальший (після закінчення правового регулювання) вплив норм, що

здійснюють таке регулювання, на виробництво і споживання.

Що стосується А.Т. Ковальчука, то він використовує термін «правове

регулювання» для позначення впливу фінансового права на «утворення

(накопичення), розподіл і використання фінансових ресурсів і фінансового

капіталу», «фінансові ресурси і золотовалютні резерви Національного банку,

грошово-кредитні ресурси комерційних банків, фінанси підприємств сфери

фінансових послуг», «гральний і лотерейний бізнес, страхові резервні фонди,

різного роду децентралізовані фонди» [136, с. 28]. Цілком зрозуміло, що право

здатне регулювати  відносини між певними суб’єктами. Ці відносини можуть бути

пов’язаними і з фінансовими ресурсами, і з фінансовим капіталом, і з

золотовалютними резервами, і з грошово-кредитними ресурсами і з фінансами

певних суб’єктів тощо. І для цілей фінансово-правового дослідження виділення

названих видів суспільних відносин, що регулюються цією галуззю, дуже

важливо. Натомість А.Т. Ковальчук використовує категорії правового

регулювання, фінансово-правового регулювання стосовно явищ, які не можуть

бути предметом правового регулювання.

Треба було б у науковому середовищі дійти консенсусу, перш за все, щодо

моменту, з якого починається правове регулювання. Таким є з точки зору
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проблеми, про яку тут йдеться, момент набуття нормативно-правовим актом

чинності. До цього моменту недоречно було б говорити про правове регулювання,

здійснюване правовими нормами, що встановлені таким актом. Та і після

настання цього моменту правове регулювання стосовно конкретних суспільних

відносин починається з моменту виникнення відповідного юридичного факту, а

стосовно відносин, які виникли раніше (до набуття чинності відповідним

нормативно-правовим актом), – згідно правил про дію актів законодавства у часі.

Таке уявлення про момент, з якого правові норми починають регулювати

суспільні відносини, ґрунтується на наукових положеннях, що розроблені в теорії

права. Так, Л.С. Явіч писав про прагнення усі проблеми юридичної форми

розглядати з точки зору регулятивної функції права, прагнення до включення до

механізму правового регулювання і процесу правоутворення, який практично є

передумовою і нормативною основою впливу права на суспільні відносини. Це –

так же нелогічно, як і включення законів у поняття законності [429, с. 204]. З цим

погоджувався і С.С. Алексєєв, який хоч і підкреслював глибоку єдність

правотворчості і правового регулювання в силу самої їх природи і характеру,

правотворчість називав передумовою і формуючим чинником правового

регулювання [11, с. 306]. Викладене є особливо істотним для фінансового права,

предмет якого загальноприйнято пов’язувати з фінансовою діяльністю держави,

яку часто інтерпретують як діяльність держави, що полягає у прийнятті законів і

інших нормативно-правових актів, що регулюють фінансові відносини. Між тим,

правотворча діяльність здійснюється в формі конституційних і адміністративних

правовідносин. Винятком, очевидно, є лише процес прийняття закону про

Державний бюджет і рішень органів місцевого самоврядування про місцеві

бюджети.

Далі варто було б погодитись з тим, що поняття правового регулювання

охоплює лише такий вплив права на суспільні відносини, при якому права та (або)

обов’язки, що встановлені законодавством і існують у правовідносинах,

підпорядковують своїм вимогам поведінку сторін (всіх учасників) регульованих

суспільних відносин. Навіть стосовно абсолютних правовідносин можна
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встановити зміст не тільки суб’єктивного права (абсолютного юридичного

обов’язку), але й кореспондуючого йому обов’язку (суб’єктивного права) [406, с.

242-257].

На жаль, конструктивна дискусія стосовно існування / неіснування

абсолютних правовідносин відходить у минуле. Натомість з’явились

самовпевнені і зухвалі оцінки ідеї абсолютних правовідносин як однієї із

«юридичних химер» [71, с. 5, 10-13]. Якщо нормою права прямо або

опосередковано встановлюються суб’єктивні права та (чи) юридичні обов’язки

одного суб’єкта (суб’єктів) і кореспондуючі їм суб’єктивні права та (чи) юридичні

обов’язки іншого суб’єкта (суб’єктів) цих суспільних відносин, значить ця норма

права таке відношення регулює. Якщо ж норма права встановлює суб’єктивні

права і (або) юридичні обов’язки лише однієї сторони даних суспільних відносин,

яким не кореспондують суб’єктивні права і (або) юридичні обов’язки іншої

сторони такого відношення, не можна говорити про регулювання даних

суспільних відносин. Ця норма, звичайно ж, якісь суспільні відносини регулює,

але не вказані. На вказані відносини вона лише впливає [245, с. 210].

Отже, дослідження міжгалузевих зв’язків фінансового права слід вести в

рамках явищ, що охоплюються поняттями і правового регулювання, і правового

впливу [238, с. 1-5].

Розглянемо зв’язки фінансового права з іншими галузями права, що

проявляються в процесі правового регулювання. С.С. Алексєєв свого часу

жорстко розмежовував правове регулювання, що здійснюється певною

профілюючою (фундаментальною) галуззю права, і правове регулювання, що

здійснюється іншими такими ж галузями права. Це стало входити в традицію.

Зокрема, Є.А. Киримова пише, що «особливістю системи права є те, що галузі, які

входять до неї, будучи взаємопов’язаними, не дублюють, а, навпаки, виключають

одна одну» [134, с. 8]. Тому С.С. Алексєєв не допускав навіть субсидіарного

застосування норм однієї профілюючої (фундаментальної) галузі права до

правовідносин, на які поширюється чинність норм іншої такої ж галуззі права [11,

с. 248]. Про субсидіарне правозастосування мова буде йти дещо нижче. Тут же
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зупинимось на одночасному регулюванні деяких фінансових відносин нормами

фінансового і конституційного права. Конституційне право С.С. Алексєєв

визнавав профілюючою (фундаментальною) галуззю права. Оскільки ж ми

зробили висновок і про належність фінансового права до числа профілюючих

(фундаментальних) галузей права, то виходить, що конституційно-правове і

фінансово-правове регулювання слід жорстко розмежувати, не допускаючи навіть

субсидіарного застосування норм однієї із названих галузей права до

правовідносин, на які поширюється чинність норм іншої із цих галузей. Але такий

висновок суперечить реальності. Норми конституційного і фінансового права

можуть поширюватись на одні й ті ж відносини. Це обумовлено тим, що

конституційне право, як визнається в науці конституційного права, регулює, по-

перше, основоположні відносини у всіх сферах суспільного життя. По-друге,

конституційне право регулює і відносини, які є предметом інших галузей права,

але які законодавець визнав за необхідне врегулювати нормами, що встановлені

Конституцією. Зокрема, такі правові норми встановлені положеннями Конституції

про бюджетну систему України (ст. 95), про звіт Кабінету Міністрів про

виконання Державного бюджету (ст. 97), про контроль Рахункової палати від

імені Верховної Ради України за надходженням та використанням коштів

Державного бюджету (ст. 98), про грошову одиницю України і забезпечення її

стабільності (ст. 99), про правовий статус і повноваження Ради Національного

банку України (ст. 100), що регулюють відносини, які одночасно є предметом і

конституційного, і фінансового права. По-третє, регулювання законодавчого

процесу загальними правовими нормами, що встановлені Конституцією, нормами,

що встановлені Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» [335],

не виключає регулювання законодавчого процесу щодо прийняття законів про

Державний бюджет і змін до нього положеннями Бюджетного кодексу України,

що регулюють цей спеціальний законодавчий процес і встановлюють і норми

конституційного і норми бюджетного (фінансового) права (оскільки ці норми не

можна вилучити ні із конституційного, ні із фінансового права).
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Тут схематично описана сфера одночасної дії конституційного і фінансового

права. Якщо заперечувати цей висновок, то прийдеться заперечувати і положення

частини другої ст. 8 Конституції України, згідно з якою Конституція має найвищу

юридичну силу, а «закони та інші нормативно-правові акти (не тільки ті, що

регулюють конституційні за своєю галузевою належністю відносини, а й будь-які

акти законодавства України – С.О.) приймаються на основі Конституції України і

повинні відповідати їй». Встановлені Конституцією України правові норми є

нормами прямої дії (ч. 3 ст. 8 Конституції України). І якщо виключити одночасне

поширення на певні відносини і правових норм прямої дії, що встановлені

Конституцією України, і норм інших галузей права, втратить будь-який сенс

положення частини другої ст. 8 Конституції України про її найвищу юридичну

силу, бо за відсутності колізії правові норми, що встановлені Конституцією

України, не можна буде порівнювати з іншими правовими нормами за критерієм

рівня юридичної сили.

Проте було б принципово неприйнятним поширити тезу про одночасне

регулювання одних і тих же фінансових відносин нормами фінансового і інших

галузей права на випадки, коли такою іншою галуззю права не є конституційне

право. Лише субсидіарне регулювання і регулювання за аналогією передбачають,

що положення фінансового законодавства будуть регулювати відносини, що є

предметом інших галузей права, а положення інших галузей законодавства будуть

регулювати фінансові відносини. У зв’язку з цим розглянемо проблему

субсидіарного регулювання і регулювання за аналогією [236, с. 33-42].

Прийнято говорити про субсидіарне правозастосування і застосування закону

і права за аналогією. Проте в ст. 8 ЦК України йдеться про «регулювання»

цивільних відносин в порядку аналогії закону і аналогії права. Терміну

«регулювання» в цьому випадку слід надати перевагу не тільки тому, що для

юриста кращою мовою повинна бути мова закону, а й по суті. Справа в тому, що

положення законодавства застосовуються до певних правовідносин за умови, що

вони відповідні суспільні відносини регулюють. Тому правова конструкція

аналогії закону і права передбачає, що аналогія має місце і на тій стадії правового
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регулювання, коли про правозастосування мова вестись ще не може, і на тій стадії

правового регулювання, коли уже здійснюється правозастосування. Якщо

можливо говорити про регулювання суспільних відносин в порядку аналогії

закону чи права, то тим більше слід визнати припустимим вживання і терміну

«субсидіарне регулювання суспільних відносин». Проте тут виникає питання про

саме розуміння субсидіарності (і правового регулювання взагалі і

правозастосування, - зокрема).

Складається враження, що явище субсидіарного праворегулювання ніколи не

осмислювалось на добротній емпіричній базі. Вчені припускали прикрі помилки,

використовуючи це поняття. Так О.Ф. Скакун, характеризуючи назване поняття,

двічі в невеликому за розміром тексті вказує на можливість або неможливість

субсидіарного застосування цивільного права «до норм» трудового, сімейного,

екологічного права [379, с. 647]. Але положення законодавства субсидіарно

застосовуються не «до норм», а до суспільних відносин, правовий зміст яких

неповно визначений нормами основної галузі права. При цьому О.Ф. Скакун

пише: «Субсидіарне застосування можливо тільки до норм, які включені як

додаткові до законодавчих актів про сімейні, трудові та деякі інші відносини», «...

до норм власне трудового, сімейного, екологічного права загальні положення

цивільного права в порядку субсидіарності застосовуватися не можуть» [379]. Це

останнє твердження вказує на такі обмеження субсидіарного застосування норм

цивільного права, які в ч. 1 ст. 9 Цивільного кодексу України не вказуються. В

одному із підручників з теорії права стверджується, що є «випадки субсидіарного

застосування, які законом не передбачені» [133, с. 305]. Звідси можна зробити

висновок про те, що, як правило, субсидіарне правозастосування законом

передбачається. О.Ф. Скакун як приклад субсидіарного правозастосування

наводить положення Кодексу про шлюб та сім’ю (в 2005 році, коли авторка

видавала свій підручник, чинним був Сімейний кодекс України, прийнятий 10

січня 2002 р., а не Кодекс про шлюб та сім'ю. Проте ніхто не заборонив у

підручниках наводити положення раніше чинних актів законодавства), що

приписувало до сімейних правовідносин застосовувати норми цивільного права
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про позовну давність. Хоч і без посилання на ч. 1 ст. 9 ЦК України, О.Ф. Скакун

наводить положення цієї частини про можливість застосування Цивільного

кодексу України до трудових і сімейних відносин, до відносин у сферах

використання природних ресурсів та охорони довкілля [379, с. 647].

На нашу думку, однак, правові норми, що передбачають застосування до

відносин, неврегульованих певним актом законодавства, положень законодавства

іншої галузевої належності, є звичайними відсильними чи бланкетними нормами.

Тому в таких випадках немає підстав говорити про субсидіарне

правозастосування чи про субсидіарне праворегулювання.

В.В. Лазарєв, що протягом тривалого часу здійснював дослідження

теоретико-правових аспектів проблем застосування права та прогалин у праві,

слідом за В.Н. Карташовим позначає субсидіарне правозастосування як

міжгалузеву аналогію [167, с. 179]. Таке розуміння субсидіарного

правозастосування зберігається дотепер. Так, у підручнику, що був виданий в

2011 році, О.Ф. Скакун визначає субсидіарне застосування норм права як

«рішення справи або окремого юридичного питання при відсутності норм у

певній галузі права... за допомогою додаткового використання норм іншої

спорідненої галузі права (міжгалузева аналогія)» [380, с. 429-430]. М.Н. Бару [27,

с. 17], В.Н. Карташов [126, с. 30] визнавали можливість субсидіарного

правозастосування при відсутності прогалин у законодавстві, але вони також

писали про подолання прогалин у законодавстві за допомогою субсидіарного

правозастосування.

На нашу думку, субсидіарне правозастосування та аналогія закону - це різні

поняття і правові конструкції. Аналогія закону - це спосіб заповнення існуючих у

законодавстві прогалин на стадії правозастосування. При цьому ч. 1 ст. 8

Цивільного кодексу України не допускає міжгалузевої аналогії, у той час як ч. 8

ст. 8 Цивільного процесуального кодексу України та ч. 7 ст. 9 Кодексу

адміністративного судочинства України (ч. 9 ст. 10 ЦПК України та ч. 6 ст. 7 КАС

України в редакції від 03 жовтня 2017 р., яка ще не набрала чинності) не виключають

міжгалузевої аналогії, тому що термін «подібні відносини» як умова застосування
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аналогії закону може тлумачитися й так, що подібними можуть бути і відносини,

що входять до предмета різних галузей права.

Крім правового регулювання суспільних відносин в порядку аналогії закону

та аналогії права, існує і регулювання за допомогою відсильних і бланкетних

норм. Відсильна норма не містить інформації, достатньої для її застосування до

відповідних відносин і для поповнення необхідною інформацією відсилає до

конкретного законодавчого положення. Бланкетна норма з тією ж метою відсилає

до законодавства взагалі або до певної галузі законодавства. І в першому і в

другому випадках прогалини в праві немає: законодавець у нормі, яка наразі є

відсильною чи бланкетною, може повторити конкретне положення, до якого він

відсилає, чи положення, яке слід знайти у законодавстві, до якого він відсилає.

Але він вирішив цього не робити і сформулював відсильну чи бланкетну норму.

У відсильній чи бланкетній нормі правотворчий орган може відіслати до

конкретного положення чи до законодавства взагалі тієї же чи іншої галузевої

належності. Щодо випадків, коли в законодавчому акті міститься вказівка про

застосування положень, які поширюються на відносини однієї галузевої

належності, до відносин іншої галузевої належності Є.О. Харитонов застосовує

термін «легальна аналогія». При цьому він правильно вказує на те, що «легальна

аналогія» не спрямована на подолання прогалин [408, с. 79-80]. Але термін

«легальна аналогія» містить у собі внутрішнє протиріччя, тому що аналогія

передбачає наявність прогалин, а легальне визначення правових норм, що

підлягають застосуванню, виключає наявність прогалин.

Видається за доцільне поряд із регулюванням суспільних відносин в порядку

аналогії закону, аналогії права, поряд з їх регулюванням за допомогою відсильних

і бланкетних норм визнати субсидіарне регулювання суспільних відносин і

субсидіарне правозастосування. Субсидіарне праворегулювання і субсидіарне

правозастосування відрізняється від аналогії закону і права тим, що воно не

передбачає наявності прогалин у праві. Від регулювання суспільних відносин

відсильними і бланкетними нормами субсидіарне регулювання відрізняється

відсутністю посилання на конкретне положення законодавства, на галузеве
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законодавство чи законодавство взагалі. Крім того, субсидіарне

праворегулювання має міжгалузевий характер.

Так, п. 98.3 ст. 98 Податкового кодексу України передбачає можливість

встановлення солідарної відповідальності за порушення податкового

законодавства у разі, зокрема, реорганізації платника податків. У цьому

законодавчому положенні немає будь-якої прогалини. Тому у таких випадках

немає підстав говорити про аналогію закону чи права. Але ж і застосовувати п.

98.3 ст. 98 Податкового кодексу України без одночасного застосування ст. 543

Цивільного кодексу України, що регулює цивільні відносини, в яких боржники є

солідарно зобов’язаними, неможливо. Але не тільки положення цивільного

законодавства можуть субсидіарно застосовуватись до фінансових відносин.

Положення фінансового законодавства також можуть субсидіарно

застосовуватись до цивільних відносин. Наприклад, п. 2 ч. 2 ст. 22 Цивільного

кодексу України, що передбачає відшкодування збитків у вигляді упущеної

вигоди, не містить будь-якої прогалини. Але у випадках, коли збитків завдано

юридичній особі, що є платником податку на додану вартість, застосувати це

положення Цивільного кодексу України буде неможливо, якщо не звернутись до

цілої низки положень Податкового кодексу України, що встановлюють правила

про податкові зобов’язання, які виникають при здійсненні операцій, що

оподатковуються податком на додану вартість, і положень того ж Кодексу, що

передбачають виникнення права на податковий кредит при оплаті придбаних

товарів, виконаних робіт, отриманих послуг. Відповідні положення фінансового

законодавства, встановлені положеннями Податкового кодексу України, у таких

випадках будуть застосовуватись субсидіарно.

Активна роль фінансового права у його зв’язках з іншими профілюючими

(фундаментальними) галузями в процесі правового регулювання суспільних

відносин може проявитись і в застосуванні норм фінансового права в порядку

аналогії закону. Із ст. 8 ЦК України випливає, що цивільні відносини можуть

регулюватись в порядку аналогії закону лише актами цивільного законодавства.

Але ж в ст. 8 Цивільного кодексу України не встановлена пряма заборона на
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використання актів іншої галузевої належності для регулювання цивільних

відносин в порядку аналогії закону. Тому регулювання положеннями фінансового

законодавства відносин, що є предметом регулювання цивільного права і інших

галузей права, в порядку аналогії закону є можливим на підставі ч. 8 ст. 8

Цивільного процесуального кодексу України і ч. 7 ст. 9 Кодексу

адміністративного судочинства України (ч. 9 ст. 10 ЦПК України та ч. 6 ст. 7 КАС

України в редакції від 03 жовтня 2017 р., яка ще не набрала чинності). Зауважимо

в цьому зв’язку, що використання для позначення міжгалузевої аналогії терміну

«субсидіарне правозастосування» є недоречним. Положення ЦПК України і КАС

України допускають застосування правових норм в порядку аналогії закону як у

межах галузі, до якої ці норми належать, так і за її межами.

Як вже зазначалося, субсідіарне праворегулювання також має міжгалузевий

характер Але субсидіарне праворегулювання і правозастосування, з одного боку, і

міжгалузева аналогія закону, – з іншого, – це дещо різні речі.

Прояви соціальної дії фінансового права правовим регулюванням не

закінчуються. Соціальна дія фінансового права проявляється також у правовому

впливі. У зв’язку з цим слід з’ясувати, в який момент регулювання конкретних

суспільних відносин правовою нормою припиняється. Таким, з нашого погляду, є

момент виконання обов’язку зобов’язаною особою і реалізації суб’єктивного

права особою управненою. Проте ми помічаємо, що цим активна роль права

(правової норми) не вичерпується. Так, Р.О. Халфіна свого часу писала, що «в

умовах найскладніших взаємозв’язків, характерних для сучасного суспільного

виробництва, правове регулювання певного відношення може викликати наслідки

у самих, на перший погляд, віддалених сферах» [406, с. 69]. Видається, що цілком

логічним було б твердження про те, що зазначені «наслідки у самих … віддалених

сферах» охоплюються поняттям правового впливу, оскільки цей термін має

означати будь-яку детермінацію правом суспільних відносин і соціальних явищ.

Загальне розуміння цієї проблеми в науці фінансового права існує. Так, М.П.

Кучерявенко і Н.Ю. Пришва пишуть, що за допомогою фінансів держава активно

впливає на всі сторони відтворення… Коштом фінансових ресурсів
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організовуються стимулювання, розвиток виробництва, підтримка об’єктивних і

раціональних пропозицій розвитку суспільного виробництва, держави

загалом [403, с. 37]. Тут йдеться про фінанси. Але ж відповідні відносини

регулюються фінансовим правом. Відтак з’являється можливість вести мову    про

вплив фінансового права і на відтворення суспільного продукту, і на розвиток

виробництва, держави загалом. А.І. Худяков, який в цілому відстоював вузьке,

традиційне розуміння предмета фінансового права, писав, що завданнями

держави при здійсненні фінансової діяльності є, зокрема, вплив за допомогою

грошових важелів на соціальні процеси, що відбуваються в суспільстві…» [415, с.

10]. Цілком природно виникає питання про те, як же пояснити постановку перед

галуззю права завдань, які виходять за межі правового регулювання. Це стає

можливим за умови використання як методологічного інструменту категорії

правового впливу не у тому її розумінні, як це традиційно прийнято, а в новому

розумінні. Але ж про нове розуміння цієї категорії у зазначених цілях не йдеться в

наукових творах ні А.І. Худякова, ні інших науковців-фахівців у галузі

фінансового права.

Розглядаючи фінансову діяльність держави, що регулюється фінансовим

правом, І.В. Рукавішнікова вказує, що при цьому «здійснюється прямий і

непрямий вплив на розвиток різних ринкових інститутів», суспільство

стимулюється «до виробництва додаткового продукту, збільшення норми

прибутку, рівномірного розподілу капіталу» [361, с. 27]. Ці наслідки дії

фінансового права також охоплюються категорією правового впливу. П.С.

Пацурківський пише про те, що остаточна мета розподілу і перерозподілу

національного доходу і валового внутрішнього продукту, що становить зміст

фінансової діяльності держави (звертаємо увагу, що ця діяльність здійснюється

переважно в межах відносин, що регулюються фінансовим правом – С.О.),

полягає в розвитку продуктивних сил країни, створенні ринкових структур

економіки, забезпеченні високої якості життя широких верств населення» [263, с.

82].
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Л.А. Латковська зазначає, що «проблеми сучасного фінансового права – це

проблеми вдосконалення української державності та прискорення економічного

розвитку» [168, с. 12]. Як прояв розуміння проблеми правового впливу слід

оцінити і думку О.В. Макух про «необхідність виокремлення загального об’єкта

фінансових правовідносин, яким є публічні фонди коштів» [182, с. 12]. При цьому

помітно, що без конструкції правового впливу виокремлення такого об’єкта

фінансових правовідносин узагалі не може бути визнано конкретним: фонди

коштів прямо не являються об’єктом більшості фінансових правовідносин, але

більшість фінансових правовідносин здійснює визначальний вплив на публічні

фонди грошових коштів.

У науковій літературі можна зустріти безліч висловлювань подібного роду.

Як ще один приклад, наведемо слова С.В. Запольського, який пише про

«використання фінансово-правових засобів для регулювання всього циклу

суспільного виробництва» [99, с. 151]. У цих словах помітне як розуміння

проблеми віддалених наслідків дії норм фінансового права, так і ігнорування того,

що категорія регулювання для пояснення зв’язку норм фінансового права із

суспільним виробництвом не може використовуватися.

Вплив права на суспільні відносини, що не є правовим регулюванням, інколи

називають економічним регулюванням. Так, Є.В. Покачалова пише про те, що

«державне регулювання» (ринку цінних паперів) може бути нормативно-

правовим і економічним. Нормативно-правове регулювання здійснюється через

прийняття правових норм, які у випадках, коли йдеться про організацію ринку

цінних паперів будуть регулювати діяльність на ринку цінних паперів,

відповідальність за порушення вимог до учасників ринку цінних паперів,

визначати систему державних та інших органів, уповноважених здійснювати

управління та контроль у цій сфері. Економічне регулювання передбачає

використання державою непрямих фінансових механізмів впливу через

використання (державою – С.О.) своїх повноважень (системи оподаткування,

рівня тарифів, надання пільг і преференцій, введення (скасування) механізму

регулювання цін та інших економічних інструментів) [276, с. 33].
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Видається, однак, що використання поняття державного регулювання як

родового стосовно двох видових понять – нормативно-правового регулювання і

економічного регулювання дещо змішує систему понять, що склалась у

юридичній науці. Держава здійснює (у доступній їй мірі) управління суспільством

через правове регулювання і організаційну (у тому числі, контрольну) діяльність

державних органів та їх посадових осіб, яка також перебуває у сфері правового

регулювання.

Регулюючи певні суспільні відносини, право в силу зв’язку між

регульованими ним та суміжними відносинами здійснює вплив на останні. Цей

вплив, на нашу думку, доцільно було б позначати як правовий вплив. Якраз

правовий вплив Є.В. Покачалова позначає як економічне регулювання. Зокрема,

вона пише про економічне регулювання через систему оподаткування. Але треба

було б враховувати, що економічні важелі самі по собі без правової форми

впливати на суспільні відносини не можуть. Так, наприклад, є проблема

стимулювання інвестицій у робочу силу, маючи на увазі, що остання є головною

виробничою силою суспільства. При розвиненій робочій силі суспільство може

процвітати навіть за відсутності сировини і природних ресурсів. Пряме

покладення на роботодавців обов’язку інвестувати в робочу силу навряд чи буде

прийнятим, бо суперечить інтересам і роботодавців, і працівників, які в більшості

випадків віддадуть перевагу збільшенню заробітної плати, ніж витратам

роботодавця на безкоштовне підвищення їх кваліфікації. За таких умов

законодавець встановлює податково-правову норму, згідно з якою до загального

місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податків не включаються

доходи у вигляді оплати роботодавцем вартості підвищення кваліфікації

(перепідготовки) працівників – платників податків на доходи фізичних осіб згідно

з законом (підпункт 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 ПК України). У даному випадку

встановлюється правова норма, що регулює податкові відносини. На трудові

відносини ця норма лише впливає, бо вона створює заінтересованість у

роботодавця в інвестуванні в робочу силу і заінтересованість у працівника в
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отриманні відповідного блага (можливості підвищити кваліфікацію чи пройти

перепідготовку) без сплати податку на доходи у вигляді вартості цього блага.

Якщо в таких випадках ми будемо говорити про правовий вплив, є

можливість чітко побачити його зв'язок з правовим регулюванням, тобто

побачити юридичну сутність речей. Якщо ж ми будемо говорити про економічне

регулювання, то ми будемо бачити не юридичні явища і їх сутність, а економічну

сутність речей, до пізнання якої має прагнути  фахівець-економіст. а не фахівець-

юрист. Дійсно, у наведеному випадку держава визнає оплату роботодавцем

вартості послуги з перепідготовки чи підвищення кваліфікації працівника

доходом останнього, але виключає цей дохід із загального місячного (річного)

доходу працівника як платника податку на доходи фізичних осіб. Це є створенням

економічного стимулу для роботодавця у здійсненні відповідних витрат, а для

працівника – в отриманні відповідних доходів. Але ж про економічне

стимулювання доречно вести мову в науці економіки, а юридична наука повинна

досліджувати правові явища – спочатку правове регулювання і його найближчі

наслідки (підпорядкування поведінки людей вимогам правових норм), а потім –

наслідки правового регулювання, які є більш віддаленими і охоплюються

поняттям правового впливу.

Слід звернути увагу на ту обставину, що в Законі України «Про

Національний банк України» [327] вельми коректно використовуються терміни,

про які тут йдеться. Так, вказується на норми, які регулюють діяльність банків (ст.

1), на регулювання розрахунків (ст. 40), на регулювання бухгалтерського обліку

(ст. 41). З іншого боку, зазначається на вплив ставки рефінансування на грошовий

обіг та кредитування (ст. 1), вплив кризових явищ на економіку (ст. 1), вплив

заходів монетарного і регулятивного характеру на економічний і соціальний

розвиток України (п. 13 ст. 9), вплив політики державних запозичень та

податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України (п. 14 ст. 9), вплив

грошово-кредитної політики на стан соціально-економічного розвитку України (п.

3 ч. 1 ст. 9), здійснення Національним банком валютних інтервенцій з метою

впливу на курс національної валюти відносно іноземних валют (ст. 28). Навіть і
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позначення санкцій як заходів впливу (абз. 19, п. 1 ст. 15 Закону України «Про

Національний банк України») акцентує увагу на меті вплинути на діяльність

банку, а не покарати його. Правда, слід визнати, що термін «регулювання»

використовується і в значенні впливу, наприклад, в абз. 11 ст. 1 Закону девізна

валютна політика визначається як «політика регулювання валютного курсу

шляхом купівлі і продажу іноземної валюти», хоча купівля та продаж валюти

Національним банком лише істотно впливає на валютний курс, але прямо не

регулює його.

Викладене свідчить про те, що в науці і законодавстві є принципове

розуміння того, що наслідки дії правових норм, галузей права і права в цілому

виходять далеко за межі правового регулювання. Але в юридичній науці ми

знаходимо лише фрагментарні висловлювання з цього приводу. Переважно ж

проблема правового впливу як такого, що виходять за межі правового

регулювання, зводиться до ідеологічного, виховного чи інформаційного впливу, а

усе інше сьогодні віднесено до юридико-догматичних химер у сучасному

правознавстві [71, с. 10]. Тобто пропонується повернутись до того рівня

дослідження правового впливу, про яке писав С.С. Алексєєв ще в 1966 р. [10, с.

18-28].

Видається доцільною розробка цілісної концепції правового впливу на

суспільні відносини. Зрозуміло, що ця задача не може бути вирішена у цій роботі,

але в ній здійснюється спроба викласти основні положення цієї концепції [238, с.

208-211; 245, с. 1-5; 243, с. 268-271].

1.3.3. Цілі фінансово-правового регулювання.

«Післярегулятивні» наслідки дії права слід пов’язати з цілями правового

регулювання. Визначення найближчих і перспективних цілей, постановка

принципіальних задач суспільного розвитку визнавалась прерогативою

політичного керівництва при соціалізмі [399, с. 508]. У сучасній літературі також

вказується на те, що суттю політики є визнання, зокрема задач діяльності

держави [90, с. 941; 216, с. 941]. При соціалізмі цілі розвитку суспільства, задачі,
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які слід було вирішувати на окремих етапах його розвитку, розроблялись

комуністичною партією. В умовах демократії політичні партії розробляють свої

програми, визначають цілі суспільного розвитку, ставлять задачі. Але для

правотворчості і правозастосування вони мають лише інформаційне значення. За

таких умов, оскільки політика формує цілі і завдання, у тому числі в сфері

фінансового права, необхідно шукати ближчі до права джерела, що визначають,

зокрема фінансову політику.

У цих пошуках І.В. Рукавішнікова пише, що основні напрямки розвитку

фінансової системи держави визначаються на вищому політичному рівні – в

щорічних посланнях Президента [360, с. 3]. Це – не цілком конкретно, бо все-таки

Президент підпорядкований Конституції і закону. Подібно до цього і О.В. Макух

пише, що мета публічної фінансової діяльності «встановлюється у відповідних

стратегіях розвитку держави з урахуванням інституційного аспекту фінансово-

правового регулювання, бюджетних запитах та інших документах» [183, с. 9].

Згідно з п. 3 ст. 116 Конституції України проведення фінансової та

податкової політики забезпечує Кабінет Міністрів України. А ст. 100 Конституції

України розробку основних засад грошово-кредитної політики і здійснення

контролю за їх проведенням покладає на Раду Національного банку України.

Проте і Кабінет Міністрів України і Рада Національного банку України при

здійсненні зазначених повноважень повинні підпорядковуватись Конституції і

законам України. Тому основні засади фінансової політики, побудови фінансової

системи, організації фінансової діяльності держави визначаються в Конституції і

законах України. Відтак пошук цілей і задач фінансового права слід також вести у

Конституції і законах України.

Ст. 6 Закону України «Про Національний банк України» формулює низку

положень щодо виконання Національним банком основної функції, яка згідно з ч.

2 ст. 99 Конституції України полягає в забезпеченні стабільності грошової

одиниці України. За змістом статті встановлюються цільові орієнтації

функціональної діяльності центрального банку, а тому вони можуть бути
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інтерпретовані також як такі, що закріплюють цілі і задачі фінансового права в

цілому.

В ч. 2 ст. 6 Закону вказується пріоритетна ціль центрального банку –

досягнення та підтримка цінової стабільності в державі. Цінова стабільність

визначається абз. 27 ст. 1 Закону як збереження купівельної спроможності

національної валюти шляхом підтримання у середньостроковій перспективі (від 3

до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом

споживчих цін. Саме збереження купівельної спроможності національної валюти,

а не її курс відносно до долара США або інших іноземних валют, є основним

змістом цільової спрямованості функції НБУ щодо забезпечення стабільності

грошової одиниці.

Наступною метою діяльності Національного банку України є сприяння

фінансової стабільності, зокрема стабільності банківської системи за умови, що це

не перешкоджає цінової стабільності. Відповідно до абз. 26 ст. 1 Закону фінансова

стабільність – це стан фінансової системи, в якому вона здатна належним чином

забезпечити можливість ефективно виконувати свої ключові функції, такі як

фінансове посередництво та забезпечення здійснення платежів, і таким чином

сприяти стійкому економічному зростанню, а також протистояти негативному

впливу кризових явищ на економіку. Отже досягнення цієї мети означає таке

функціонування системи фінансових установ (в тому числі, банківської системи),

яке забезпечує належне обслуговування та захист її клієнтів. Тому в більшості

нормативних актів, що встановлюють правила банківського регулювання та

регулювання діяльності інших фінансових установ, зазначено, що вони прийняті з

метою захисту інтересів вкладників, кредиторів та/або інших контрагентів таких

установ.

Ще одна мета Національного банку закріплена в частині четвертій ст. 6

Закону України «Про Національний банк України» і полягає у сприянні

додержанню стійких темпів економічного зростання. Це, очевидно, – найбільш

віддалена ціль Національного банку. Основна відповідальність за додержання

стійких темпів економічного зростання покладена на Кабінет Міністрів України,
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економічну політику котрого має підтримувати Національний банк за умови, що

це не перешкоджає досягненню безпосередніх цілей НБУ щодо підтримки цінової

стабільності і сприяння фінансовій стабільності, в тому числі стабільності

банківської системи.

Досягнення зазначених цілей залежить від багатьох факторів (стан і розвиток

виробництва, політична стабільність, рівень довіри громадян до національної

валюти та банківської системи тощо). Далеко не всі з цих чинників перебувають у

сфері безпосереднього впливу Національного банку. Однак світовий досвід

розвитку ринкової економіки доводить, що центральний банк має потенційні

можливості ефективно і позитивно впливати на рівень цін, темпи інфляції, на

фінансову стабільність, у тому числі на стабільність банківської системи, і навіть

на темпи економічного зростання, а законодавство зобов'язує його такий вплив

здійснювати і встановлює відповідні функції і цілі діяльності центрального банку.

Зауважимо, що в конкретних випадках дії, які спрямовані на підтримку

цінової стабільності можуть суперечити фінансової стабільності (в тому числі,

стабільності банківської системи), та навпаки – дії, які спрямовані на підтримку

фінансової стабільності (в тому числі, стабільності банківської системи) можуть

суперечити цінової стабільності. Наприклад, рефінансування (кредитування), що

спрямоване на підтримку проблемних банків, може спричинити зростання

інфляції. Підвищення норм обов’язкових резервів створює дефіцит коштів та

здатне підтримати на певний час курс гривні, але воно блокує можливості банків

отримувати прибуток від активних операцій та кредитувати розвиток економіки.

Тому Національний банк завжди має шукати оптимальний баланс між цими

цілями.

Незважаючи на таке протиріччя існує єдність зазначених «протилежностей».

Конституція України і Закон України «Про Національний банк України»

встановлюють пріоритет стабільності грошової одиниці та цінової стабільності,

оскільки ці питання безпосередньо стосуються не тільки системи фінансових

установ, але й інтересів кожного громадянина, економіки країни в цілому. Однак

надмірне стримування зростання грошової маси владними методами здатне
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підтримати грошову одиницю лише на зовсім короткий термін та може призвести

до банкрутства банків і до згортання господарської діяльності їх клієнтів, що

будуть позбавлені кредитної підтримки, а в найгіршому разі – і власних обігових

коштів, які зберігаються в цих банках. У результаті неминуче відбудеться стрибок

інфляції. Нормальне функціонування системи грошового обігу неможливо як в

умовах гіперінфляції, так і в умовах розвалу банківської системи, яка цей

грошовий обіг обслуговує. Таким чином, цілі досягнення цінової стабільності та

сприяння фінансовій (банківській) стабільності можуть бути об'єднані єдиною

метою забезпечення стабільності грошового обігу.

Враховуючи економічну єдність цілей досягнення стабільності грошової

одиниці, цінової та фінансової (банківської) стабільності, законодавець об'єднав їх

у ст. 6 Закону України «Про Національний банк України», яка має назву:

«Основна функція». Це не суперечить ч. 2 ст. 99 Конституції України, яка

визначає основною функцією НБУ лише забезпечення стабільності грошової

одиниці, оскільки забезпечення цінової та фінансової (банківської) стабільності є

необхідними складовими цієї функції. Зазначений економічний взаємозв'язок

юридично відображається в тісному взаємозв'язку, а найчастіше й у єдності

відносин, що виникають у результаті грошово-кредитного та банківського

регулювання. Наприклад, більшість засобів і методів грошово-кредитної політики

(засобів регулювання обсягу грошової маси), що визначені ст. 25 Закону України

«Про Національний банк України», одночасно є й формами регулювання

банківської діяльності, що встановлені ст. 66 Закону України «Про банки і

банківську діяльність» [303].

Стаття 6 Закону України «Про Національний банк» у межах реалізації

основної функції встановлює ще одну складову – сприяння додержанню стійких

темпів економічного зростання. На перший погляд, може викликати заперечення,

що ця ціль поставлена на третє місце. Стійкі темпи економічного зростання – це

ефективно функціонуюча економіка країни й у порівнянні із цією метою навіть

стабільність грошового обігу представляється окремим аспектом. Однак позиція

законодавця обґрунтована як особливостями статусу НБУ, так і тем фактом, що
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досягнення зазначеної мети об'єктивно може бути лише не прямим і найбільш

віддаленим серед зазначених наслідком діяльності центрального банку.

Відповідно до пунктів 3 і 4 ст. 116 Конституції України забезпечення проведення

фінансової, цінової, інвестиційної й податкової політики, здійснення програм

економічного розвитку України є функціями Кабінету Міністрів України. Отже,

економічну політику, що спрямована на досягнення економічного зростання,

проводить Кабінет Міністрів України, а основними суспільними відносинами, у

рамках яких вона здійснюється, є врегульовані нормами фінансового права

податкові та бюджетні відносини. Тому, НБУ може лише сприяти економічній

політиці Уряду, на що й вказується в ст. 6 Закону України «Про Національний

банк України». Разом з тим між економічною політикою Уряду, що спрямована на

досягнення економічного зростання, і діяльністю НБУ, що спрямована на

забезпечення стабільності грошового обігу, існує тісний взаємозв'язок, який

аналогічно вищерозглянутим цілям не позбавлений й внутрішніх протиріч

стосовно до поточної діяльності уряду та центрального банку. Центральний банк

за допомогою емісії потенційно здатний фінансово забезпечити будь-який

поточний захід уряду, на який не вистачає бюджетних коштів. Однак емісійне

забезпечення завдань уряду неминуче призведе до знецінювання національної

валюти та в результаті до краху економічної політики держави. Тому

кредитування дефіциту бюджету заборонене законом, а між податково-

бюджетною й грошово-кредитною сферою регулювання у всіх провідних

державах світу створена своєрідна система «стримувань і противаг», що

зобов'язує центральний банк підтримувати уряд доти й у тій мірі поки це не

суперечить його спеціальним основним цілям. При цьому сам обов'язок

центрального банку підтримувати економічну політику уряду є базовим

елементом цієї системи й вказує на об'єктивну єдність грошово-кредитного та

податково-бюджетного регулювання. Якщо центральний банк через банківську

систему не буде обслуговувати та стимулювати розвиток економіки необхідною

(але не надмірною) грошовою масою, то неминуча стагнація економіки. Навпаки,

коли економіка не працює, тобто якщо в країні не здійснюється виробництво
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товарів, виконання робіт та надання послуг, то грошової масі нема чого

забезпечувати і будь-які монетарні заходи є безсилими.

Отже, уряд забезпечує проведення економічної політики держави, основу

якої становлять заходи в податково-бюджетній сфері. Метою цієї політики є

досягнення економічного зростання. Однією з основних умов досягнення

зазначеної мети є сприяння центрального банку, що забезпечує стабільність

грошового обігу. Таким чином, можна дійти висновку, що всі заходи в сфері

податково-бюджетного, грошово-кредитного та банківського регулювання

переслідують єдину мету – забезпечення макроекономічної стабільності в

державі.

Викладена функціонально-цільова система є результатом світового досвіду

дослідження закономірностей функціонування й розвитку ринкової економіки. На

її основі законодавчо визначені функції та завдання центральних банків усіх

держав Європейського Співтовариства [25, 204, 435].

Зазначена система сприйнята Україною і нормативно відображена в

національному законодавстві, зокрема, у ст. 6 Закону України «Про Національний

банк України». Слід також вказати, що податково-бюджетні і грошово-кредитні

відносини, а також відносини в сфері державного регулювання банківської

діяльності існують тільки у формі правовідносин. Тому слід прийти до висновку

про тотожність цілей діяльності державних органів, які реалізовують податково-

бюджетну та грошово-кредитну політику, і цілей нормативно-правового

регулювання відповідних відносин, а також про здатність фінансового права

ефективно впливати на суспільні відносини з метою підтримки стабільності

грошового обігу і макроекономічної стабільності в цілому.

Однак, незважаючи на економічну обумовленість і законодавче визнання як

власне зазначених цілей, так і їх взаємозв'язку, у науці існує тенденція усунення

фінансового права від вирішення макроекономічних завдань і обмеження його

цілей тільки максимально наближеною до прямого регулювання метою

забезпечення фінансування державних витрат, нібито держава існує для

власного фінансування. Наслідком такого підходу є обмеження предмета
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фінансового права виключно податковими і бюджетними відносинами. При цьому

ігнорується об'єктивний зв'язок грошово-кредитного та податково-бюджетного

регулювання, який можна пояснити простою та очевидною тезою: «Для того, щоб

мобілізувати гроші до бюджетів та забезпечити їх ефективний розподіл і

використання, потрібно ці гроші випустити в обіг та забезпечити умови для їх

нормального обігу» [259, с. 5]. Навіть мінімальне фінансування державних витрат

фактично є неможливим в умовах краху системи грошового обігу, розвалу

банківської системи та знецінювання національної валюти. На жаль, Україна має

такий досвід.

Цілком очевидно, що в межах виключно прямого правового регулювання

досягнення зазначених цілей є неможливим. Ці цілі досягаються в межах впливу

фінансового права, що здійснюється через правове регулювання. Явище такого

впливу було помічено давно. Так, слідуючи марксистсько-ленінській методології,

радянські науковці-юристи визнавали виробничі відносини об’єктивними.

Оскільки право може регулювати суспільні відносини тільки через свідомість і

волю людей, провідні радянські науковці дійшли висновку про те, що виробничі

відносини, оскільки вони є об’єктивними, регулюватись правом не можуть. Цю

думку висловлювали чи підтримували М.Г. Александров [8, с. 45-46], С.Н.

Братусь [41, с. 9-24], С.С. Алексєєв [15, с. 19-31], В.П. Грибанов [72, с. 185-186].

В.Ф. Яковлєв до цього додавав, що «право впливає і на виробничі економічні

відносини, але не прямо, а опосередковано, через конкретні відносини» [434, с.

24]. Одне із взятих окремо таких одиничних відношень Маркс характеризував у

такий спосіб: «Це  юридичне відношення, формою якого договір, – все рівно,

закріплений він законом, чи ні, – є вольовим відношенням, в якому

віддзеркалюється економічне відношення. Зміст цього юридичного чи вольового

відношення даний самим економічним відношенням» [185, с. 94]. Здавалося б, усе

зрозуміло: право регулює конкретні відносини, приписуючи чи дозволяючи їх

учасникам діяти у певний спосіб. Це регулювання стає можливим тому, що у

конкретні відносини вступають люди, які наділені свідомістю і волею і які

сприймають відповідні приписи чи дозволи. Але як результат численних
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конкретних вольових відносин, що регулюються правом, виникають ті самі

об’єктивні відносини, які право регулювати не може, а здатне тільки впливати на

них. Але цей зроблений В.Ф. Яковлєвим висновок теоретики права не помітили

чи не захотіли помічати. І як до публікації цитованої монографії В.Ф. Яковлєва,

так і після цього, у науці помічався тільки вплив права на суспільні відносини, що

охоплюється категорією правового регулювання, і здійснюваний правом

паралельно ідеологічний вплив.

Отже, право взагалі і фінансове право, зокрема, здатні впливати навіть на ті

суспільні відносини, які традиційно вважаються у вітчизняній науці

об’єктивними. Тому і постановка перед фінансовим правом завдання сприяти

досягненню і додержанню макроекономічній стабільності, протистояти

негативною впливу кризових явищ на економіку є цілком коректною.

Відносини щодо ціноутворення не можуть бути предметом фінансово-

правового регулювання. Але це не стосується відносин щодо забезпечення

стабільності національної валюти і грошового обігу, які є основним чинником

ціноутворення у всіх галузях економіки країни. Тому слід погодитись з О.Н.

Горбуновою в тому, що на відносини ціноутворення фінансове право могло б

позитивно впливати через відповідні фінансово-правові засоби [60, с. 6]. Це –

один із проявів впливу фінансового права на суспільні відносини. Ці наслідки дії

фінансового права є ближчими до самого права, ніж відносини, про які вище

йшла мова і які були названі об’єктивними.

Більш близькими до фінансово-правового регулювання є також наслідки дії

норм фінансового права, що полягають у сприянні стабільності фінансової

системи, сприянні фінансової стабільності.

Специфіка діяльності банків щодо прийняття вкладів та видачі кредитів така,

що не може вважатись аналогічною діяльності суб’єктів підприємницької

діяльності щодо продажу товарів, виконання робіт, надання послуг. Низька якість

товарів, погане обслуговування є макроекономічним явищем, але не ці обставини

призводять до економічних криз. Банки отримують право використовувати у

своїй підприємницькій діяльності кошти (кредитні ресурси), які на масовому рівні
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можуть  розглядатись як суспільне надбання та набувають публічного

характеру [248, с. 4]. До того ж цінність цих коштів залежить від стабільності

національної валюти. Тому забезпечення суспільної корисності діяльності банків

стає можливим тільки за умови включення їх в ефективну систему фінансових

відносин з Національним банком України. Належне фінансово-правове

регулювання цих відносин впливає на поведінку фізичних осіб (домашніх

господарств), що мають заощадження: вони будуть зберігати свої заощадження в

банках. Це призведе до збільшення кредитних ресурсів банків, здешевлення

кредитів і пожвавлення економіки. Це – те, що називають непрямим

інвестуванням особистого сектора в економіку. Для того, щоб таке відбулося, не

треба переводити відносини між вкладниками банків і банками, кредитні

відносини між банками та позичальниками із предмета цивільного права до

предмета фінансового права. Достатньо належно врегулювати фінансові

відносини між банками і Національним банком.

Особистий сектор, підприємства, що накопичили кошти, можуть здійснювати

фінансування економіки не тільки непрямо (шляхом розміщення коштів на

вкладах в банках), а й прямо, придбаваючи акції. Ці відносини є іншими, ніж

відносини щодо придбання громадянами і підприємствами товарів за власні

кошти, бо, придбаваючи товари, споживачі більш-менш задовільно орієнтуються

в тому, які вигоди вони отримали. Вигода від придбання акцій віддалена в часі, є

невизначеною. Між тим, суспільство зацікавлене у такому фінансуванні

економіки. Тому держава створює механізми управління і контролю за випуском,

розміщенням і обігом акцій, а разом з цим – інших цінних паперів. Для цих цілей

створено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Причому

предметом фінансового права є лише владні відносини за участю держави в особі

уповноважених органів. Через фінансово-правове регулювання зазначених

фінансових відносин держава отримує можливість доцільно впливати на майнові

цивільні відносини, в межах яких здійснюється обіг цінних паперів.

Страхові відносини є предметом цивільно-правового регулювання. Як

відносини між рівними суб’єктами вони не можуть регулюватись фінансовим
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правом. Але страхова діяльність страховиків перебуває під впливом фінансових

правовідносин між страховиками та Національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Отже, соціальне значення фінансового права передумовлюється не тільки

тим, що воно регулює майнові і немайнові владні відносини щодо формування і

розподілу централізованих і децентралізованих фондів коштів, необхідних для

виконання відповідних функцій держави, а й його здатністю впливати на грошові

відносини, що є предметом регулювання інших галузей права.

Норми фінансового права здатні впливати на відносини, що регулюються

іншими галузями права, паралельно (одночасно) з регулюванням фінансових

відносин. Так, якраз норма фінансового права, що встановлює обов’язок платника

податку сплатити податок, спонукає його розпорядитися грошовими коштами, що

перебувають у його власності, тобто у сфері, що регулюється цивільним правом, у

такий спосіб як спрямування цих коштів на сплату податків. При цьому право

власності на зазначені грошові кошти припиняється у момент списання коштів з

банківського рахунку платника податку. Це прямо встановлюється ч. 10 ст. 9

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування», а також випливає із п. 129.6 ст. 129

Податкового Кодексу України.

Інший вид впливу норм фінансового права на відносини. що регулюються

суміжними галузями права, має місце тоді, коли регулююча дія фінансово-

правової норми уже завершена. Так, унаслідок виконання платником податку

податкового обов’язку збільшується обсяг права власності держави чи

територіальної громади.

У той же час слід враховувати, що відмежування найближчих до фінансово-

правового регулювання явищ, що охоплюється поняттям правового впливу, від

правового регулювання може викликати істотні труднощі. Так, ч. 4 ст. 51 БК

України забороняє розпорядникам бюджетних коштів брати бюджетні

зобов’язання за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної

плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні
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послуги та енергоносії. У цьому законодавчому положенні закріплена норма

фінансового права. Якщо це положення обмежити таким змістом, то правочин,

вчинений усупереч наведеному правилу ч. 4 ст. 51 БК України, не можна бути

визнаний недійсним, оскільки загальною підставою недійсності правочину є

недодержання вимог, що встановлені актами цивільного законодавства, а не

положеннями, що формулюють норми фінансового та інших галузей права (ч. 1.

ст. 215, ч. 1 ст. 203 ЦК України). Але є підстави при уважному тлумаченні цього

положення стверджувати, що воно встановлює не тільки норму фінансового права

(обов’язок розпорядника бюджетних коштів відносно держави не спрямовувати

бюджетні кошті на інші цілі до погашення вказаної заборгованості), а також

формулює правило, що має цивільну правову природу (забороняє розпоряднику

коштів вчиняти правочин, що суперечить ч. 4 ст. 51 БК України у відносинах з

потенційними постачальниками товарів (або виконавцями робіт (послуг). Тоді

можна зробити висновок, що ч. 4 ст. 51 БК України встановлює і норму

цивільного права, чим відкривається можливість для визнання правочинів, які

суперечать ч. 4 ст. 51 БК України, недійсними, оскільки вони суперечать ч. 1 ст.

203 ЦК України. Якраз такий спосіб тлумачення ч. 4 ст. 51 БК України, на нашу

думку, відповідає його змісту. Отже, у названому законодавчому положенні

закріплюється дві правові норми, одна із яких регулює фінансові (бюджетні)

відносини, а інша – цивільні. У даному випадку і фінансові і цивільні відносини

регулюються. Підстав для твердження про те, що ч. 4 ст. 51 БК України не

регулює цивільні відносини, а тільки впливає на них, немає. У протилежному

випадку прийдеться визнати, що законодавець встановлює заборону і тут же

позбавляє її юридичних наслідків, тобто діє нерозумно. А при тлумаченні

нормативних положень слід виходити із їх розумності.

Навпаки, в інших випадках наслідки дії правових норм, що є найближчими

до правового регулювання, охоплюються поняттям правового впливу. Зокрема,

норми трудового права, що визначають розміри заробітної плати працівників,

впливають на податкові відносини щодо сплати податку на доходи фізичних осіб,

але ж вони податкові відносини не регулюють.
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Таким чином, фінансові відносини та правові норми, що їх регулюють,

спрямовані на забезпечення фінансування завдань і функцій держави, а також на

забезпечення макроекономічної стабільності за рахунок належної організації

грошового обігу та професійної діяльності фінансових посередників.

Між фінансовим правом та іншими галузями права існують змістовні та

багатоаспектні зв’язки. Ці зв'язки обумовлені зв'язками між суспільними

відносинами, що складають сфери дії фінансового права, з одного боку, і інших

галузей права, з іншого, а проявляються вони, зокрема, у впливі норм фінансового

права на відносини, що регулюються іншими галузями права, і, навпаки, – у

впливі норм інших галузей права на фінансові відносини, у захисті фінансових

відносин охоронними нормами інших галузей права, у запозиченні термінології, у

взаємодії науки фінансового права та інших галузевих юридичних наук, у

взаємодії навчальної дисципліни фінансового права та інших юридичних

дисциплін.

Не менш змістовні зв’язки існують між фінансовим законодавством та

іншими галузями законодавства. Зокрема, вони проявляються в комплексному

характері більшості нормативних актів, в субсидіарному застосуванні положень

фінансового законодавства до відносин іншої галузевої належності, в

субсидіарному застосуванні до фінансових відносин положень актів цивільного та

іншого галузевого законодавства, в застосуванні міжгалузевої аналогії закону, в

формулюванні у фінансовому законодавстві (в тому числі, в Податковому кодексі

України і в Бюджетному кодексі України) окремих норм інших галузей права, в

одночасному формулюванні в деяких нормативних положеннях відразу (одним

текстом) і норм фінансового права і норм інших галузей права тощо.

Інтенсивність і змістовність зв'язків фінансового права та інших галузей

права дозволяє зробити висновок про здатність фінансового права істотно

впливати на функціонування всієї системи права.

Фінансове право регулює публічні майнові відносини грошового характеру

щодо формування, розподілу та використання централізованих і
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децентралізованих публічних фондів коштів, публічні немайнові відносини, які

пов'язані із зазначеними майновими відносинами і є допоміжними щодо них, а

також публічні немайнові відносини в сфері грошового обігу та публічні

немайнові відносини, регулювання яких фінансовим правом впливає на цивільні

майнові відносини за участю фінансових установ. До предмета фінансового права

належать охоронні відносини щодо застосування заходів фінансової

відповідальності за порушення вимог фінансового законодавства, що не виключає

охорони фінансових відносин і іншими галузями права.

В процесі регулювання зазначених відносин фінансове право використовує

єдиний метод правового регулювання. Таким є метод «влади-підпорядкування».

Отже, фінансове право не має ознак комплексного правового утворення та

відрізняється «юридичною чистотою, яскравою контрастністю, юридичною

несумісністю» з іншими галузями права крім конституційного права, тобто

ознаками, що притаманні фундаментальним (профілюючим) галузям права за

класифікацією видатного теоретика системи права С.С. Алексєєва [11, с. 248].

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що за ознаками

предмета і методу правового регулювання, наявності відповідного нормативного

масиву, соціальної ролі, обумовленої цілями та завданнями фінансового права і

важливістю відносин, які воно регулює і на які воно впливає, ця галузь права

повинна бути віднесена до кола основних, профілюючих (фундаментальних)

галузей права. Утвердження фінансового права у цьому статусі значною мірою

буде залежати від активізації наукового дослідження проблем відмежування

фінансового права від суміжних галузей права і зв‘язків фінансового права із

суміжними галузями права.

Висновки до розділу 1

1. Система права, яка сформувалася в Україні в цей час, є результатом

історичного розвитку. Вона відображена значною мірою в системі законодавства і

має сприйматися як об’єктивна реальність.
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Вдосконалення системи права та її використання з метою розмежування

галузевих відносин не виключає пошуку додаткових критеріїв галузевого поділу.

Але це не спростовує провідного значення предмета та методу правового

регулювання, які є об’єктивними критеріями побудови системи права та

відповідають на сутнісні питання про те, що саме і як (яким чином) регулює

право. Самостійна цінність існування визнаної системи права, яка є основою

впорядкування суспільних відносин і формування правосвідомості всіх фахівців у

галузі права, обумовлює необхідність збереження позитивної основи наукових

досліджень системи права, яка формувалася десятиріччями.

Аргументовано, що основні напрями подальших досліджень необхідно

орієнтувати на вдосконалення та еволюційний розвиток існуючої системи права,

на її узгодження з дуалістичним поділом права на публічне та приватне, а також

на збагачення національної системи права передовим світовим досвідом

правового регулювання, в тому числі на адаптацію до права Європейського

Співтовариства.

2. Існуюча система законодавства і тенденції його розвитку є важливим

критерієм структурування права і розмежування його галузей. Одним із завдань

юридичної науки та правотворчої практики є досягнення певної відповідності між

законодавством і правом, які співвідносяться як форма і зміст. Однак повна

дзеркальна відповідність форми та змісту на практиці є недосяжною, а в окремих

випадках навіть і недоцільною. Первинним базовим елементом системи права є

норма права, яка відрізняється від положення законодавства не лише логічною

структурою, а й за змістом.

Законодавець часто формулює нормативні положення, які одночасно в тому

самому тексті містять приписи правових норм різної галузевої належності. Однак

навіть у випадках поєднання (збігу) нормативної основи та фактичного змісту

юридичний зміст правовідносин, урегульованих такими нормами, є різним. Тому

на відміну від нормативного положення норма права як первинний базовий

елемент основної структури права не може бути комплексною. Зокрема, норма
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фінансового права завжди має виключно фінансово-правову природу, а

врегульоване нею суспільне відношення завжди є фінансовим правовідношенням.

3. Структурування права і розмежування галузей права, в першу чергу,

обумовлюється таким об’єктивним чинником, як наявність певного кола

однорідних суспільних відносин, що потребують єдиного методу правового

регулювання, а тому здатні утворити предмет відповідної галузі. Але цей чинник

впливає на процес формування системи права опосередковано – через пізнання та

усвідомлення закономірностей розвитку суспільних відносин та їх правового

регулювання, формування цілей правового регулювання і подальшу правотворчу

діяльність. Тому на етапах реформування суспільних відносин цілі правового

регулювання як критерії виділення галузей права та визначення їх регулятивних

меж виступають на перший план.

4. Вагомим внеском в розвиток вітчизняної науки фінансового права є

розробка концепції «публічності фінансів». В процесі її розроблення А.А. Нечай

використовувала багатовіковий світовий досвід поділу права на публічне та

приватне для визначення сфери регулювання фінансовим правом відносин щодо

публічних видатків. Н.Ю. Пришва застосовувала ознаку публічності для

фундаментального дослідження доходів держави і категорії обов'язкових

платежів. Л.К. Воронова за допомогою цієї ознаки уточнювала визначення

предмета фінансового права. При цьому в предмет фінансового права були

обґрунтовано включені відносини емісії і грошового обігу, оскільки публічні

доходи і видатки є похідними від цих відносин.

З використанням результатів зазначених досліджень обґрунтовується

необхідність більш широкого розуміння ознаки публічності фондів грошових

коштів. Зміст ознаки публічності грошового фонду пов’язується як із

залученням грошових коштів для здійснення публічних витрат, так і з

використанням окремих фондів коштів з метою підтримки стабільності

грошового обігу. Публічні доходи і видатки забезпечуються не тільки

мобілізацією і розподілом коштів бюджетів і позабюджетних фондів, а і

стабільністю грошової одиниці. Цей публічний інтерес отримав правове
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визнання державою на конституційному рівні (ст. 99 Конституції України) і

вимагає відповідного відображення в доктрині фінансового права.

5. Фінансове право регулює майнові (грошові) і немайнові відносини. У

межах майнових фінансових відносин гроші надходять в бюджети та в інші

публічні фонди коштів і розподіляються за цільовим призначенням для

фінансування публічних витрат. Упорядкування руху грошей до публічних

фондів грошових коштів, їх наступного розподілу та цільового використання

об’єктивно вимагає фінансово-правової регламентації супутніх немайнових

відносин, що мають організаційний характер, у новітніх фінансово-правових

наукових дослідженнях позначаються як процесуальні відносини та можуть бути

поділені на процедурні, організаційні, інформаційні та контрольні відносини.

Об’єктивний взаємозв’язок різних форм грошового обігу та способів

мобілізації і використання публічних фондів грошових коштів, а також цілі та

завдання фінансового права обумовлюють включення в його предмет також

немайнових публічних відносин, за допомогою яких держава імперативно

впливає на майнові відносини, що регулюються іншими галузями права та

виникають у процесі здійснення грошового обігу і функціонування публічних

фондів грошових коштів. До таких відносин належать немайнові фінансові

відносини, що впливають на приватно-правові форми залучення та на витрачання

коштів бюджетів, позабюджетних фондів, а також на функціонування публічних

фондів грошових коштів банків і інших фінансових установ. Зазначеним ознакам

відповідають також публічні відносини щодо грошової емісії та інші публічні

відносини у галузі організації грошового обігу, а саме відносини у галузі

валютного регулювання та валютного контролю, фінансового моніторингу,

публічні відносини у галузі переказу коштів, виконання правил ведення касових

операцій та інших умов і обмежень готівкових розрахунків. Фінансове право

регулює також охоронні відносини щодо застосування заходів фінансово-правової

відповідальності за порушення вимог фінансового законодавства.

Таким чином, фінансове право регулює владно-майнові відносини грошового

характеру і владні немайнові відносини щодо функціонування публічних фондів
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грошових коштів та організації грошового обігу. Зазначене розуміння предмета

фінансового права відповідає характеру об’єктивних суспільних відносин,

враховує як теорію вітчизняного фінансового права, так і тенденції його розвитку

в напрямку гармонізації із системами права провідних європейських держав.

6. Істотними ознаками визначення місця фінансового права в національній

системі права є наявність в Україні розвиненого фінансового законодавства та

високій рівень розвитку доктрини фінансового права. Проте в чинному

законодавстві України відсутні не тільки нормативні акти, що визначають

предмет, цілі, принципи, систему та інші загальні положення фінансового

законодавства, але і положення щодо предмета кодифікованих підгалузей

фінансового права – податкового і бюджетного права. Це значно ускладнює

визначення місця фінансового права в системі права та встановлення його

регулятивних меж.

У зв’язку з цим пропонується визначити в загальних положеннях

Податкового та Бюджетного кодексів України основні ознаки відносин, що

регулюються, відповідно, податковим та бюджетним законодавством, а не лише

склад відносин, що регулюються вказаними кодексами. Завдання нормативного

закріплення основних засад фінансового законодавства обумовлює необхідність

розроблення та прийняття загального закону про фінансово-кредитну систему

України, оскільки лише в такому законі можуть бути нормативно закріплені цілі,

принципи, система та інші загальні положення фінансового законодавства.

7. Найбільш чітко весь потенціал фінансового права виявляється в його

здатності впливати на суспільні відносини, що регулюються іншими галузями

права, а також на відносини, які виникають на масовому рівні та

характеризуються загальними статистичними показниками економічного стану

країни (рівень інфляції, стан платіжного балансу тощо).

Поряд із правовим регулюванням, ідеологічним, виховним, ціннісно-

орієнтаційним та інформаційним впливом фінансове право здійснює також

позарегулятивний, але суто правовий вплив на суспільні відносини, які

регулюються іншими галузями права. Такий вплив полягає в тому, що обов’язки
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та права суб’єкта у фінансових правовідносинах істотно обумовлюють

юридичний та фактичний зміст або динаміку суміжних правовідносин, які мають

іншу галузеву належність, і в яких бере участь той самий суб’єкт.

Норми фінансового права та фінансові правовідносини здійснюють

визначальний позарегулятивний правовий вплив загального та всебічного

характеру на майнові відносини, що регулюються іншими галузями права у сфері

мобілізації та використання публічних фондів грошових коштів, а також у зв’язку

зі здійсненням емісії грошей (наприклад, вплив фінансових правовідносин на

цивільні (господарські) зобов’язання, що виконуються за рахунок бюджетних

коштів, на банківські операції, зокрема на правочини за участю НБУ, що

опосередковують емісію грошей, вплив на відносини щодо виплати зарплати

працівникам бюджетної сфери, на відносини з виплати соціальних платежів

тощо). Фінансово-правові норми, що встановлюють загальні обмеження у сфері

грошового обігу і регулюють відносини щодо справляння податків та

обов’язкових платежів, здійснюють більш вузький спеціальний вплив на будь-які

грошові правовідносини. Отже, незважаючи на те, що значна частина грошових

відносин не регулюється фінансовим правом, відносини щодо будь-яких фондів

грошових коштів перебувають під впливом фінансового права.

8. Фундаментальні цілі та завдання фінансово-правового регулювання

можуть бути встановлені на підставі Конституції і законів України з урахуванням

функціональних повноважень органів, що діють від імені держави у фінансових

правовідносинах.

Враховуючи досвід визначення цілей системного збалансованого

регулювання грошово-кредитних та бюджетно-фінансових відносин в

європейських країнах, а також виходячи зі сприйняття цього досвіду

законодавством України (ст.ст. 99, 100, 116 Конституції України, ст.ст. 1, 6

Закону України «Про Національний банк України») встановлено, що поряд із

забезпеченням фінансування публічних витрат цілями фінансово-правового

регулювання є забезпечення стабільності грошової одиниці України, цінової та

фінансової стабільності (стабільності грошового обігу), додержання стійких
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темпів економічного зростання, що в сукупності має на меті досягнення

макроекономічної стабільності в державі.

9. Результати дослідження місця фінансового права в системі права України

дозволяють констатувати самостійність та виключність предмета фінансового

права, юридичну чистоту владного методу правового регулювання, цільову

спрямованість фінансово-правового регулювання на виконання основних завдань

і функцій держави, наявність розвиненого фінансового законодавства, галузевої

доктрини та самостійного галузевого виду юридичної відповідальності.

Виходячи із цілей фінансового права, його предмета і методу, враховуючи

здатність цієї галузі права істотно впливати на відносини, які регулюються

іншими галузями права, і на відносини, які характеризують загальний

економічний стан країни, слід визнати, що його місце в системі права відповідає

рівню фундаментальної (профілюючої) галузі права.
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РОЗДІЛ 2.

ВЗАЄМОДІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА З КОНСТИТУЦІЙНИМ ТА

АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

2.1. Конституційно-правові аспекти інтеграції фінансового права в

систему права України

Дослідження взаємодії фінансового і конституційного права є необхідним

для визначення місця фінансового права в системі права уже з огляду на таке, що

набуло ознаки аксіоми, уявлення про конституційні норми як правову основу для

всіх галузей права. Викладене дає підстави стверджувати, що за відсутності

ґрунтовного і всебічного аналізу змісту такої взаємодії та правових форм, в яких

вона відбувається, без вирішення питання про юридичний зміст визнання

конституційних норм основою фінансового права неможливим є вирішення як

доктринальних, так і правотворчих і правозастосовних проблем фінансового

права.

Загальновизнаним є теоретичне положення, відповідно до якого

конституційні норми є базою для всіх галузей національної правової

системи [393, с. 11]. Слід погодитися із цим твердженням, зазначивши, що більш

коректно було б вживати термін «галузі національної системи права».

В. Погорілко і А. Малишко вказують, що до правової системи входять такі

елементи як система права, правова політика, правова ідеологія і юридична

(правова) практика. До правової системи вони включили також норми і принципи

міжнародного права, а також інші соціальні норми, санкціоновані державою [273,

с. 7-15]. Як явище, що є більш широким порівняно з системою права, розглядають

правову систему П. М. Рабинович [347, с. 194], О. В. Зайчук [97, с. 16-17],

Н. М. Оніщенко [223, с. 16-18]. О. Ф Скакун дещо інакше тлумачить

співвідношення правової системи і системи права, але також не допускає їх

ототожнення [379, с. 330-333].
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Проте і думка про тотожність понять системи права і правової системи

стала входити навіть до підручників. В одному із підручників фінансового права є

розділ, що має заголовок «Фінансове право в правовій системі України», до якого

включається параграф «Фінансове право в системі права». Але на проблематику

правової системи, як вона розуміється В. Ф. Погорілко, А. Малишком,

П. М. Рабиновичем, О. В. Зайчуком чи Н. М. Оніщенко, автори не виходять [403,

с. 21-40]. Отже, слід зробити висновок про те, що конституційні норми є базовими

для всіх галузей системи права України.

С. С. Алексєєв відносив державне (наразі у вітчизняній літературі стали

використовувати як більш прийнятний термін – «конституційне») право до

категорії профілюючих (фундаментальних) галузей права [11, с. 247]. Відтак на

конституційне право поширюється сформульована цим же науковцем теза про те,

що профілюючі (фундаментальні) галузі відрізняються юридичною «чистотою»,

яскравою контрастністю, юридичною несумісністю, що виключає можливість

взаємного субсидіарного застосування правових норм, що входять до таких

галузей [11, с. 248]. Не вдаючись до загальної оцінки цього твердження,

зауважимо, що воно не відображає належним чином співвідношення

конституційного і фінансового права (і співвідношення конституційного права з

іншими галузями права). Суть проблеми співвідношення конституційного права з

іншими галузями права повинна пов’язуватись з найвищою юридичною силою

правових норм, що встановлюються Конституцією України (ч. 2 ст. 8 Конституції

України) і складають ядро конституційного права. І, як визнається, найвищу

юридичну силу ці норми мають не тільки стосовно інших конституційних норм, а

й стосовно норм інших галузей права. Якраз ця проблема потребує осмислення її

специфіки. Не говорить же ніхто по вищу юридичну силу норм однієї галузі права

порівняно з нормами іншої галузі права, якими б нормативно-правовими актами

вони не встановлювались. І говорити таке було б некоректно, так як одні та інші із

названих норм регулюють різні суспільні відносини, що виключає логічність

порівняння їх юридичної сили. Тому до співвідношення норм конституційного

права, що встановлені Конституцією України, з іншими галузями права, зокрема –
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з фінансовим, слід підходити більш уважно, враховуючи специфіку норм

конституційного права, що встановлюються Конституцією України. Це

передбачає перш за все врахування специфіки відносин, що регулюються

Конституцією України, а отже, у відповідній частині – і конституційним

правом [242, с. 148].

Ще в 60-ті роки минулого століття чітко виявились дві наукові позиції щодо

предмета конституційного (або, як тоді переважно говорили, – державного) права.

Одна із них обґрунтовувалась А. І. Лепьошкіним, який відстоював концепцію

вузького розуміння предмета державного права як відносин щодо устрою держави

та реалізації державної влади [172, с. 24-33]. В. Ф. Коток відстоював більш

широке розуміння предмета конституційного права, включив до нього усі

відносини у сфері політики, економіки і суспільні питання, що регулювалися

положеннями чинної на той час Конституції Союзу РСР 1936 р. [146, с. 6-66].

У пострадянський період М. В. Баглай у своєму підручнику з

конституційного права, що витримав багато видань, дещо розширив предмет

конституційного права порівняно з концепцією А. І. Лепьошкіна, але звузив його

порівняно з концепцією В. Ф. Котока. На його думку, до предмета

конституційного права належать відносини між людиною та державою і суспільні

відносини з приводу державного устрою і державної влади [23, с. 5].

О. Є. Кутафін розширив коло відносин, що регулюються конституційним правом,

за рахунок тих відносин, які регулюються нормами, що не є обов’язковим

атрибутом цієї галузі права, але включаються до неї, якщо в цьому зацікавлена

держава [155, с. 7-28]. Думка О. Є. Кутафіна видається прийнятною як у загально-

теоретичному аспекті (оскільки вона враховує роль такого суб’єктивного чинника

як зацікавленість держави при визначенні предмета галузей права і формуванні

системи права), так і, зокрема стосовно предмета конституційного права (оскільки

дає змогу врахувати положення Конституції України при визначенні предмета

конституційного права та його співвідношення з предметом фінансового права).

Думка О. Є. Кутафіна знаходить прихильників серед сучасних науковців.

Так, О. В. Совгиря і Н. Г. Шукліна пропонують «погодитися з точкою зору



166
О. Є. Кутафіна, відповідно до якої предмет конституційного права будь-якої

держави не має бути раз і назавжди даним. Він залежить від змісту конституції та

інших основоположних документів, що діють у державі на даному етапі

розвитку [383, с. 10]. Принципово з таким підходом погоджувався і Ю. М. Тодика,

який писав: «Специфіка предмета цієї галузі права знаходить свій вияв у тому, що

її норми регламентують відносини, які складаються в усіх сферах життєдіяльності

суспільства: політичній, економічній, соціальній, духовній. Законодавство

регулює базові відносини в цих сферах...» [392, с. 6].

Викладене дає підстави визнати належними до предмета конституційного

права наступні суспільні відносини: 1) відносини, що виникають у всіх сферах

життєдіяльності суспільства і на які поширюється чинність розділу I «Загальні

положення» Конституції України; 2) відносини між людиною, громадянином та

державою, між людиною, громадянином та іншими суб’єктами, на які (відносини)

поширюються положення розділу II «Права, свободи та обов’язки людини і

громадянина» Конституції України; 3) відносини з приводу державного устрою та

державної влади і її здійснення; 4) відносини, що визнані предметом

конституційного регулювання в силу заінтересованості держави в їх врегулюванні

нормами найвищої юридичної сили (нормами, що встановлені Конституцією). З

урахуванням предмета цього дослідження серед таких відносин слід звернути

увагу на відносини, що врегульовані ст.ст. 95-100 Конституції України.

Таке розуміння предмета конституційного права дає змогу визначити не

тільки конституційно-правові норми, що регулюють конституційні відносини і

впливають на фінансові відносини, а й ті конституційні норми, які регулюють такі

відносини, які одночасно є предметом і конституційного, і фінансового права.

Визнання цих відносин одночасно предметом двох названих галузей права

відкриває можливість вирішення колізій між конституційно-правовими нормами,

що встановлені Конституцією України, та нормами фінансового права. Вони

вирішуються на користь правових норм, що встановлені Конституцією, оскільки

останні мають найвищу юридичну силу (частина друга ст. 8 Конституції України).
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Якщо ж стати на позицію С. С. Алексєєва, то слід буде дійти висновку про

те, що норми конституційного і фінансового права є несумісними і не можуть

поширюватись на одні й ті ж відносини. Між тим, зазвичай вони є сумісними, у

відповідній частині регулюють одні й ті ж відносини, а у разі несумісності

переважному застосуванню підлягають норми конституційного права, що

встановлені Конституцією. При цьому слід також враховувати, що конституційне

право є «не стільки конкретним, скільки концентрованим правом» (ці слова

німецького науковця П. Лерхе цитує Е. Шмідт-Ассманн [427, с. 12]). Слова

«концентроване право» слід розуміти так, що конституційно-правові норми є

нормами високого рівня узагальнення. А часто в конституціях формулюються

положення, що містять в собі не тільки правові норми, а й декларації

конституцієдавця про його політичні, соціальні, економічні та інші наміри. Тому

при наданні переваги  правовим нормам, що закріплені в Конституції України,

необхідно виявляти належну обережність .

Оскільки ми визнали, що конституційне право (а отже, – і Конституція)

регулює у відповідній частині фінансові відносини, виникає питання про те, чи є

Конституція України актом фінансового законодавства. De lege lata на це питання

може бути дана позитивна відповідь. Згідно з п. 3.1 ст. 3 Податкового кодексу

України визначення складу податкового законодавства починається з Конституції

України. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4 Бюджетного кодексу України бюджетне

законодавство також складається, зокрема, з Конституції України.

При вирішенні цих питань de lege ferenda, у тому числі, стосовно

фінансового права, видається недоцільним розмивати межі між конституційним

правом та іншими галузями права, принижувати роль Конституції України до

галузевого джерела і розподіляти її зміст на галузеві норми. Специфіка

Конституції України як основи системи законодавства та акту, що містить норми

найвищої юридичної сили та найбільш високого рівня узагальнення, передбачає

не тільки внерегулятивний вплив, а й пряме регулювання нормами Конституції

України всіх основних суспільних відносин. Тому обґрунтованим є звернення усіх

галузей права до конституційної правової матерії та розгляд регулятивного
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впливу конституційних норм стосовно відносин, що становлять предмет

відповідної галузі. Однак при цьому положення, що сформульовані в Конституції

України, не стають нормами відповідних галузей права або тим більше

положеннями галузевого законодавства навіть у випадках, коли в галузевому

законодавстві є текстуально тотожні приписи.

Найбільш яскравою відмінністю є різна юридична сила норм,

сформульованих в галузевому законодавстві та в Конституції України. Більш

докладний аналіз дозволяє виділити й інші змістовні відмінності. Наприклад, ч. 1

ст. 6 Закону України «Про Національний банк України» вказує, що відповідно до

Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення

стабільності грошової одиниці України. Якщо б у цьому положенні не було

посилання на Конституцію України, а у ч. 2 ст. 99 Конституції України було б

відсутнім текстуально аналогічне положення, то ч. 1 ст. 6 Закону «Про

Національний банк України» мала б інший зміст. Зокрема, такий гіпотетичний

зміст ч. 1 ст. 6 зазначеного Закону сам по собі не давав би достатніх юридичних

підстав для розгляду функції забезпечення стабільності грошової одиниці як

однієї з основних функцій держави, а також для визначення НБУ як основного

органу, на який покладено виконання цієї функції, оскільки основні функції

держави та органи, що уповноважені на їхню реалізацію, визначаються в рамках

конституційно-правових відносин. Напевно, навіть за умов відсутності в

Конституції положення щодо забезпечення стабільності грошової одиниці за

допомогою системного тлумачення законодавства можливо було б дійти до

висновку, що ця функція має не лише фінансовий, але і конституційно-правовий

зміст. Проте в будь-якому разі такий висновок не можна було б зробити лише на

підставі її зазначення як функції НБУ на рівні звичайного закону. З іншого боку,

аналіз відносин, у межах яких Національний банк реалізовує функцію

забезпечення стабільності грошової одиниці, дозволяє зробити висновок про те,

що ці відносини переважно є фінансовими правовідносинами. Тому, положення ч.

2 ст. 99 Конституції України спрямоване також на регулювання фінансових

відносин, причому, визначає основу такого регулювання і є юридичною базою для
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всього фінансового законодавства, що регулює відносини в грошово-кредитній

сфері.

З урахуванням вищевикладеного, більш вдалим ми вважаємо

формулювання ст. 4 Цивільного кодексу України, у якій законодавець прямо не

включив Конституцію України до складу актів цивільного законодавства, а

вказав, що Конституція України становить «основу цивільного законодавства».

Н.Ю. Пришва вказує: «у широкому розумінні поняттям «податкове

законодавство» охоплюють закони України, чинні міжнародні договори України,

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постанови

Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету

Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень і відповідно до Конституції

України та законів України, в яких містяться норми, що регулюють податкові

правовідносини». При цьому вона посилається на проект Податкового кодексу

України, у якому податкове законодавство в той час визначалося як законодавство

України, що базується на Конституції України. На жаль, при прийнятті

Податкового кодексу України ця редакція була змінена.

Що стосується питання про регулювання Конституцією України фінансових

відносин, то воно de lege ferenda повинно вирішуватись залежно від того, яка

концепція предмета регулювання Конституції України буде визнана у

перспективі. На нашу думку, виключити поширення на фінансові відносини

положень такого типу, які наразі встановлені розділом I «Загальні положення»

Конституції України, без руйнівних наслідків для правової системи неможливо. А

не включати до Конституції України положення, які зараз закріплюються у

статтях 95-100 чинної Конституції, було б недоцільним.

Таким чином, Конституція України містить положення, в яких

сформульовані норми, що безпосередньо спрямовані на регулювання фінансових

відносин і визначають основу такого регулювання. Однак ці норми залишаються

конституційно-правовими нормами, оскільки законодавець визнав врегульовані

ними фінансові відносини найбільш важливими, базовими суспільними

відносинами, чим якісно змінив їх зміст відносно звичайних галузевих відносин.
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Крім того, аналіз змісту положень Конституції України, які мають фінансову

спрямованість, дозволяє зробити висновок про те, що вони переважно також

регулюють відносини, які є обов'язковим атрибутом конституційного права.

Конституція України визначає структуру органів державної влади і порядок

їх утворення. Відповідні норми конституційного права регулюють конституційні

відносини і не можуть регулювати відносини фінансові, хоч би в них і йшла мова

про структуру і порядок утворення органів, які здійснюють фінансову діяльність,

бо відносини, що регулюються такими нормами, не можуть бути визнані

фінансовими. Зокрема, повноваження Верховної Ради України призначати за

поданням Прем’єр-Міністра Міністра фінансів та звільняти його з посади,

вирішувати питання про його відставку, призначати на посаду та звільняти з

посади Голову Національного Банку України здійснюються в межах

конституційних правовідносин, і не мають фінансово-правового змісту.

Те ж саме слід сказати і про норми конституційного права, які

встановлюють правотворчі повноваження державних органів, хоч би це були і

повноваження щодо прийняття актів законодавства, що встановлюють норми

фінансового права. Зокрема, встановлюють норми конституційного права і не

встановлюють норми фінансового права положення пункту 1 частини 2 статті 92

Конституції України, згідно з якою виключно законами встановлюється

«Державний бюджет України і бюджетна система України; система

оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового,

грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а

також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і

погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та

обігу державних цінних паперів, їх види і типи».

Увагу науковців привернула проблема галузевої належності відносин щодо

встановлення податків і зборів. В. О. Яговкіна віднесла їх до категорії

податкових [430, с. 10]. І. Л. Самсін з цього приводу заперечив, що згідно ст. 92

Конституції України встановлення податків і зборів належить до повноважень

Верховної Ради, а тому відповідні відносини є конституційними, а в результаті



171
правового врегулювання набувають форми конституційно-правових відносин. Що

стосується встановлення місцевих податків і зборів, то з цього приводу, вважає

І. Л. Самсін, виникають не податкові, а муніципально-правові відносини або

відносини місцевого самоврядування [370, с. 23].

Отже, відносини, що виникають в межах законодавчого та правотворчого

процесу як правило не належать до предмета фінансового права. Фінансово-

правовий зміст відповідних законодавчих актів (Податкового кодексу України,

законів України про окремі види загальнообов’язкового державного соціального

страхування, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Закону України «Про

систему гарантування вкладів фізичних осіб» тощо) не дає можливості

кваліфікувати відносини щодо їх прийняття як фінансові правовідносини.

Інакше має бути кваліфікована лише діяльність Верховної Ради щодо

складання, розгляду проекту і прийняття закону про Державний бюджет, законів

про внесення змін до нього. Справа в тому, що такими законами не тільки

встановлюються норми фінансового права, а й здійснюється розподіл бюджетних

коштів. Тому, хоч такі закони, як і будь-які інші, приймаються в межах

конституційно-правових відносин, діяльність щодо прийняття законів про

Державний бюджет не позбавлена фінансового змісту, а положення п. 4 частини

першої ст. 85 Конституції України, згідно з яким до повноважень Верховної Ради

належить затвердження Державного бюджету України, слід кваліфікувати так, що

воно встановлює норму конституційного права, що регулює відносини, які

одночасно є і конституційними, і фінансовими.

Відсутність фінансово-правового змісту у правових нормах, що регулюють

законодавчий процес, звичайно, не виключає регулювання фінансових відносин

законами, що прийняті за встановленою конституційним законодавством

процедурою. Це – найголовніший канал впливу норм конституційного права на

фінансові відносини.

Вважаємо також, що діяльність щодо прийняття законів, що регулюють

фінансові відносини, може розглядатися як прояв фінансової діяльності держави.
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Як вже зазначалося, ще Е. А. Ровинський зазначав, що не всі відносини, що

виникають у процесі фінансової діяльності, є фінансово-правовими. Частина з них

регулюється іншими галузями права. Стосовно конституційного права Ю.А.

Ровинський, зокрема, вказував: «Радянське державне право закріплює також

принципи і правові основи фінансової діяльності держави, які отримали своє

вираження особливо в ст.ст. 14, 60, 68 і 97 Конституції СРСР і є юридичною

базою для всього фінансового законодавства». Вчений також зазначав, що аналіз

фінансової діяльності Радянської держави показав, що вона виражається як у

законодавчій, так і в виконавчої та розпорядчої діяльності органів держави [356, с.

79,80].

Такої ж позиції щодо сфери фінансової діяльності дотримуються більшість

сучасних вчених. Наприклад, М. П. Кучерявенко Н.Ю. Пришва вказують, що

«найважливіші питання у фінансовій сфері регулюються винятково законами

України» [403, с. 49]. Це твердження викладено в підрозділі підручника з

фінансового права, який має заголовок «органи, що здійснюють фінансову

діяльність». З урахуванням цього заголовку та контексту відповідного підрозділу

слід зробити висновок про те, що автори вважають, що приймаючи закони,

Верховна Рада України здійснює фінансову діяльність. Д. М. Валєєв пише, що

фінансова діяльність є частиною компетенції представницьких органів влади, які

в процесі законодавчої діяльності «беруть безпосередньо участь в механізмі

вказаної діяльності» [43, с. 7].

Визначення структури, порядку утворення, реорганізації та ліквідації

фінансових органів, як вже зазначалося відбувається за межами фінансових

правовідносин в конституційних або адміністративних відносинах, але

охоплюється поняттям фінансової діяльності держави. Як прояв фінансової

діяльності, що відбувається в межах предмета конституційного права, може

розглядатися і положення п. 6 частини першої ст. 85 Конституції України, згідно з

яким Верховна Рада затверджує загальнодержавні програми економічного,

науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони

довкілля, за умови, що зміст цих програм, пов'язаний з фінансовими відносинами.
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Всі вищевказані відносини за своєю юридичною природою є конституційно-

правовими, але вони закріплюють правові основи фінансової діяльності держави і

здійснюють визначальний вплив на фінансові правовідносини, а тому

обґрунтованим є дослідження зазначених взаємозв'язків у науці фінансового

права і включення відповідних базових положень в навчальний курс фінансового

права.

Далі зупинимось на проблемі законодавчого регулювання законодавчого

процесу щодо прийняття законів про Державний бюджет і внесення змін до них.

Відносно регулювання таких відносин Конституцією України питань не виникає,

бо Конституція України має найвищу юридичну силу, і тому Верховна Рада

повинна підпорядковуватися її вимогам.

Стосовно законів таке питання виникає. Його витоки пов’язані із

загальновизнаною перевагою при правозастосуванні пізніше прийнятого закону.

Як писав Г. Кельзен «…нормотворчий орган…буває зазвичай уповноважений до

запровадження змін, а отже, – і норм, що виключають дію раніше чинних

норм…положення lex posterior derogat priori сприймається як частина такого

уповноваження» [132, с. 230]. Отже, законодавець може виключити застосування

певної правової норми як через її скасування, так і через встановлення нової

правової норми, якій раніше встановлена правова норма буде суперечити. У цій

частині законодавець законом не обмежений.

Зовсім інша ситуація виникає тоді, коли законодавець регулює через

прийняття законів відносини, стороною яких є він сам. У таких випадках

законодавець підпорядковується ним же прийнятим законам відповідно до

наступних конституційних положень: 1) «Органи законодавчої, виконавчої та

судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією

межах і відповідно до законів України» (частина друга ст. 6 Конституції України);

2) «Органи державної влади…зобов’язані діяти лише на підставі, в межах

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України»

(частина друга ст. 19 Конституції України). Отже, обов’язковість для законодавця

конституційно-правових і фінансово-правових норм, які встановлені Бюджетним
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кодексом України та Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» і

регулюють законодавчий процес щодо прийняття законів про Державний бюджет

та внесення змін до них не повинна викликати сумнівів. Те ж стосується

положень ч. 2 ст. 4 Бюджетного кодексу України, відповідно до яких  «бюджетна

система України і Державний бюджет України встановлюються виключно цим

Кодексом і законом про Державний бюджет України» і «якщо іншим нормативно-

правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі,

застосовуються відповідні норми цього Кодексу». Верховна Рада не вправі діяти

так, щоб це суперечило ч. 2 ст. 4 Бюджетного кодексу України. У разі, коли

пізніше прийнятий закон суперечить вимогам ч. 2 ст. 4 Бюджетного кодексу

України, він може конкурувати при правозастосуванні з цим законодавчим

положенням. Але виникає питання щодо відповідності положення абзацу першого

ч. 2 ст. 4 Бюджетного кодексу України положенню пункту 1 частини другої ст. 92

Конституції України, згідно з яким Державний бюджет України та бюджетна

система встановлюється виключно законами, а не виключно Бюджетним

кодексом України та законом про Державний бюджет України. Приймаючи

Бюджетний кодекс України, Верховна Рада не могла усупереч Конституції

України виключити можливість встановлення бюджетної системи іншими

законодавчими актами, крім Бюджетного кодексу України та закону про

Державний бюджет України, хоча така позиція і є доцільною. Зазначене не

стосується видатків держави на загальносуспільні потреби, розміру і цільового

спрямування цих видатків, що можуть визначатися лише законом про Державний

бюджет України відповідно до ч. 2 ст. 95 Конституції України.

Іншу спробу обмежити повноваження Верховної Ради на здійснення

законотворчості при прийнятті законів про Державний бюджет здійснив

Конституційний Суд України. У рішенні Конституційного Суду України у справі

про соціальні гарантії громадян від 2 липня 2007 р. зазначається, що

«встановлений частиною 2 ст. 95 Конституції України, ч. 2 ст. 38 Кодексу

(Бюджетного кодексу України 2001 р. – С. О.) перелік правовідносин, які

регулюються законом про Державний бюджет України, є вичерпним» [18А].
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Однак положення ст. 95 Конституції України, яка визначає відносини, що

регулюються законом про Державний бюджет України, і положення п. 3 ст. 85

Конституції України, що надає Верховній Раді України повноваження на

прийняття законів, є сумісними. Тому вони можуть застосовуватись разом. Відтак

у силу повноваження приймати закони Верховна Рада вправі включати до закону

про Державний бюджет України будь-які правові норми. Крім того, ст. 38

Бюджетного Кодексу України 2001 р., що встановлювала перелік відносин, які

регулюються законом про Державний бюджет України, не виключала

застосування п. 3 ст. 85 Конституції України і не могла позбавити Верховну Раду

України повноваження вирішувати у законі про Державний бюджет України

будь-які питання, якщо при цьому не порушуються вимоги Конституції України.

De lege ferende з розглянутим положенням рішення Конституційного Суду

України можна погодитися, тому що воно спрямовано на впорядкування змісту

закону про Державний бюджет України, але de lege lata такий висновок, на нашу

думку, потребує внесення відповідних змін до Конституції України.

В межах бюджетного процесу, предмета конституційного права і предмета

фінансового права виникають відносини щодо подання Кабінетом Міністрів

України доповіді про хід виконання Державного бюджету поточного року (ч. 2

ст. 96 Конституції України) та звіту про виконання Державного бюджету (ст. 97

Конституції України). Подання доповіді про хід виконання Державного бюджету

поточного року і подання звіту про виконання Державного бюджету здійснюється

у межах контрольно-інформаційних бюджетних відносин, що належать також до

предмета фінансового права і регулюються п. 8 ст. 38 і ст. 61 Бюджетного кодексу

України. Належність цих же відносин до предмета конституційного права

обумовлена розсудом конституцієдавця, який відібрав ці відносини для

врегулювання правовими нормами, що встановлені ст.ст. 96 і 97 Конституції

України, а також тим, що ці відносини входять до спеціальної процедури

діяльності Верховної Ради України, що регулюється також Законом України «Про

Регламент Верховної Ради України» [335] (ст.ст. 153,162 глави 27 розділу V

Закону).
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Низка положень Конституції України встановлює конституційно-правові

норми, які регулюють відносини, що одночасно є конституційними і

фінансовими. Зокрема положення ч. 4 ст. 95 Конституції України («Регулярні

звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути

оприлюднені»), частини першої ст. 96 Конституції України («Державний бюджет

України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня

по 31 грудня, а за особливих обставин – на інший період»), ч. 2. ст. 96 Конституції

України («Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає

до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на

наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід виконання

Державного бюджету України поточного року»), ст. 97 Конституції України

(«Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради

України звіт про виконання Державного бюджету України... Поданий звіт має

бути оприлюднений»), ч. 1 ст. 98 Конституції України («Контроль від імені

Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету

України та їх використанням здійснює Рахункова палата»), ст. 99 Конституції

України («грошовою одиницею України є гривня... Забезпечення стабільності

грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави –

Національного банку України»), ст. 100 Конституції України («Рада

Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної

політики та здійснює контроль за її проведенням…») регулюють і конституційні, і

фінансові відносини.

Проте помилковим було б твердження про те, що положення ст. 3 БК

України про бюджетний період встановлює норму не тільки фінансового, але і

конституційного права. Календарний період дії бюджету, на нашу думку, за своєю

змістовною правовою природою є фінансово-правовим, а не конституційним

питанням та міг би визначатися лише звичайним бюджетним законодавством. Але

законодавець вирішив надати конституційного значення цьому правилу і

встановив його в частині першої ст. 96 Конституції України.
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В Бюджетному кодексі України також можуть бути встановлені норми

конституційного права, але така кваліфікація можлива лише у випадках, коли ці

положення регулюють відносини, що є обов’язковим атрибутом цієї галузі права.

Можливими є також випадки, коли із положення Бюджетного кодексу України

випливають дві норми, одна із яких є конституційно-правовою, а інша –

фінансово-правовою нормою. Проте визнання належними до конституційного

права норм, що встановлені положеннями Бюджетного кодексу України, не може

піднімати їх юридичну силу до рівня юридичної сили норм Конституції України:

найвищу юридичну силу мають тільки норми конституційного права, що

встановлені Конституцією. Ті ж норми конституційного права, які встановлені

законами, мають таку ж юридичну силу, як і встановлені законами норми будь-

якої галузі права. Наприклад, положення ч. 3 ст. 37 БК України про подання

Урядом проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради

передбачає конституційно-правовий зміст незалежно від його встановлення

Конституцією України в частині регулювання відносин, що виконуються в межах

спеціальної законодавчої процедури, оскільки відносини законодавчого процесу є

обов’язковим атрибутом конституційного права. Однак у випадку відсутності

аналогічного положення в Конституції України воно б не мало найвищої

юридичної сили.

Вище були розглянуті конституційні положення, в яких закріплюються

норми конституційного права, що регулюють відносини, які одночасно належать

до предмета конституційного і фінансового права. Окремої уваги потребують

положення Конституції України, в яких закріплюються принципи, чинність яких

не виходить за межі тих конституційних відносин, які одночасно є відносинами

фінансовими. При цьому слід пояснити наступне. Те, що Конституція України

встановлює норми прямої дії (частина третя ст. 8 Конституції) не може бути

предметом дискусії. Але слід визнати, що Конституція України встановлює не

тільки норми прямої дії, а й принципи. Як писав Ю. М. Тодика, визначення

нормативності Конституції та її принципів – необхідна умова становлення та

дотримання режиму законності [393, с. 17]. З цим не можна не погодитись, якщо
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йдеться про правові норми, що встановлюються Конституцією. Стосовно

принципів висловлюється також думка, згідно з якою «принципи права визнають

джерелами лише там, де в державі панує природно-правова доктрина, або у

мусульманських державах» [49, с. 429]. У зв’язку з цим звертає на себе увагу

запропонована у науковій літературі думка про те, що принципи вміщують у собі

правові норми і декларації [215, с. 564]. Розпізнати принципи, відмежувати їх від

норм прямої дії, що не є принципами, не так трудно. Трудніше переконати

науковців у тому, що принципи треба розуміти так, як на це вказано вище, і що

для їх розпізнання слід використовувати критерій, про який мова буде йти нижче.

Таким критерієм є соціальний контекст. Так, відповідно до частини першої ст. 67

Конституції України «кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і

розмірі, встановлених законом». Як бачимо, законом можуть встановлюватися

порядок сплати і розміри податків і зборів. Сам же обов’язок встановлюється

безпосередньо Конституцією України. Проте соціальні умови, в яких діє

Конституція України дають підстави для висновку про те, що все-таки податки і

збори сплачує не кожний, а тільки особи, які володіють майном, що є об’єктом

оподаткування, або у діяльності яких виникають об’єкти оподаткування. Якщо ж

у володінні особи немає такого майна і у діяльності особи такі об’єкти не

виникають, вона не може нести обов’язок сплати податків і зборів. Щодо ст. 67

Конституції України, то вона у цій частині встановлює не норму, а декларацію,

яка, можливо, набуде характеру норми, коли добробут громадян виросте

настільки, що кожен зможе нести тягар сплати податків. Те ж саме слід сказати і

про положення частини другої ст. 67 Конституції України про декларування

майнового стану і доходів. Суспільство повністю ще не готове до декларування

«усіма громадянами» свого майнового стану і доходів за минулий рік.

Іншим конституційним положенням, яке формулює принцип, що вміщує в

собі норму конституційного права, а також декларацію (програмний момент), є

частина перша ст. 95 Конституції України («бюджетна система України будується

на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між

громадянами і територіальними громадами»). Очевидно, неправильно було б
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заперечувати наявність у змісті частини першої ст. 95 Конституції України

конституційно-правової норми. Проте неможливо заперечувати і наявність

декларації у місті цього законодавчого положення. За таких умов суспільство і

держава мають ще пройти значну відстань від положення, що склалось на цей

день, до положення, за якого декларація у змісті частини першої ст. 95

Конституції України перетвориться на правову норму. До наведеної

характеристики положення частити першої ст. 95 Конституції України слід

додати, що вона свою регулятивну силу переважно спрямовує на відносини, що

виникають у процесі правотворчості.

Принцип, у якому поряд з декларацією закріплюється норма

конституційного права, встановлюється частиною третьою ст. 95 Конституції

України («держава прагне до збалансованості бюджету України»). Це

формулювання є вельми коректним, реалістичним. Не встановлюється, що

держава «забезпечує» збалансованість бюджету, а тільки покладається на державу

обов’язок прагнути до такого забезпечення. Що стосується наявності у цьому

конституційному положенні норми конституційного права і норми фінансового

права, то вона не повинна викликати сумнівів. Ці сумніви можуть з’явитись

тільки у зв’язку з традицією тісно пов’язувати правову норму з текстом

нормативного положення. Але ж, як видається, від цієї традиції треба буде

відходити, маючи на увазі завдання поглиблення в зміст нормативних положень,

необхідність виявлення всього їх юридичного змісту, а якщо йдеться про

принципи, то і необхідність виявлення в їх змісті також і декларації. Якщо

правова норма, що вміщується у принципі, закріпленому в частині третій ст. 95

Конституції України, регулює відповідні конституційні і фінансові відносини, то

декларація, що вміщується у тому ж конституційному положенні, регулювати

будь-які суспільні відносини нездатна в силу своєї сутності. Проте вона здатна

впливати на зазначені відносини. Відтак і в цьому випадку є підстави говорити

про вплив конституційного права на фінансові відносини.

Зв’язки конституційного права з фінансовим правом не обмежуються

сферою взаємодії норм і принципів фінансового права з тими нормами і
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принципами конституційного права, які спеціально регулюють відносини, що

одночасно є конституційними і фінансовими. Задача полягає в глибокій інтеграції

фінансового права в конституційне право. А це означає, що фінансове право

повинне відповідати не тільки тим нормам і принципам конституційного права,

які спеціально призначені для регулювання відносин, що одночасно є

конституційними і фінансовими, а й нормам і принципам конституційного права,

які є загальними і поширюються як на відносини, що є конституційними, так і на

відносини, що регулюються низкою інших галузей права.

І якраз тут виявляються істотні відступлення фінансового законодавства,

навіть окремих рис ідеології фінансового права, від положень Конституції

України та конституційного праворозуміння. Йдеться про принцип верховенства

права (частина перша ст. 8 Конституції України) і про положення ст. 3

Конституції України, згідно з якими діяльність держави спрямовується на

утвердження і забезпечення прав і свобод людини, а держава відповідає перед

людиною за свою діяльність. Ідея примату публічного інтересу для Конституції

України і науки конституційного права є чужою. В науці фінансового права ця

ідея часто розглядається як керівна, а іноді як абсолютна засада. Н. І. Хімічева

серед основних принципів фінансового права називала перш за все пріоритетність

публічних задач у правовому регулюванні фінансових відносин, які (задачі)

поєднуються з реалізацією приватних інтересів громадян [409, с. 5]. Твердження

про публічний пріоритет в цьому випадку поєднується з пошуком балансу

публічних та приватних інтересів. Ю. А. Крохіна обґрунтовує подальшу

абсолютизацію публічних завдань, розгортає весь спектр пріоритету публічних

інтересів і пише, що цей пріоритет традиційно визнається принципом правового

регулювання фінансових відносин, а ідея переваги державного інтересу в

регулюванні фінансових відносин визначає фінансово-правову науку і

законодавчу практику. Критично оцінюючи поширену думку щодо оптимального

погодження приватних і публічних інтересів, вчена стверджує, що оптимального

поєднання (балансу) немає і навряд чи він буде. А оскільки закони створює

держава, перевага надається публічно-правовим засадам. При цьому пріоритет
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публічного інтересу, на думку Ю. А. Крохіної, «охоплює всі сторони фінансової

діяльності держави і місцевого самоврядування і проявляється як основна

ціліутворююча ідея, що забезпечує погодженість дій учасників фінансових

правовідносин та впливає на формування системи фінансового законодавства,

фінансову правотворчість і правозастосовну практику» [153, с. 9]. Правда, у науці

висловлена і інша думка. С. В. Запольський явний пріоритет публічних задач і

інтересів перед приватними публічними інтересами і суб’єктивними правами осіб

називає головним недоліком «старого» фінансового права [98, с. 4].

Що стосується актів фінансового законодавства, то їх зміст в деяких

випадках переконує у тому, що фахівці у галузі конституційного права ніколи б

не написали те, що записано в актах фінансового законодавства і навіть набуло

статусу законодавчих положень. Йдеться перш за все про історію запровадження

так званих небюджетних зобов’язань. Вони у Бюджетному кодексі України не

визначалися, а відповідний термін у цьому законодавчому акті не вживався.

Проте ідея небюджетних зобов’язань у Бюджетному кодексі України виражена та

є чинною до цього часу, а колишньому Державному казначейству України

залишилося тільки дати визначення цього поняття у Порядку обліку зобов’язань

розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства

України [290]. Небюджетне зобов’язання у п. 1.3 названого Порядку визначалося

як «будь-яке зобов’язання за коштами державного та/або місцевих бюджетів,

взяте розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів без відповідних

бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, установлених

Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та

рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік». У цьому визначенні

формулювання «зобов’язання за коштами державного та/або місцевих бюджетів»

є помилковим, бо погашення таких фінансових зобов'язань, які виникли на

виконання небюджетних зобов’язань за загальним правилом не здійснювалося (п.

5.2 зазначеного Порядку). Йдеться про зобов’язання, у яких обов’язок несе не

розпорядник бюджетних коштів – бюджетна установа в особі її керівника (п. 47

ст. 2 БК України) чи відповідний бюджет (держава чи територіальна громада), а
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фізична особа, винна у взятті таких зобов’язань (абзац 2 ч. 4 ст. 48 БК України).

При цьому із ч. 3 і ч. 4 ст. 48 БК України випливає, що зобов’язання, взяті

розпорядниками бюджетних коштів за відсутності бюджетних асигнувань або з

перевищенням повноважень, не вважаються бюджетними і не повинні

виконуватися. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

Тобто законодавець не тільки не допускає будь-якого варіанту вирішення питання

про виконання за рахунок бюджету зобов’язань, взятих розпорядниками

бюджетних коштів за відсутності асигнувань або з перевищенням повноважень, а

й відповідальність за збитки, завдані укладенням договорів, що вважаються

недійсними з причин, які є внутрішніми причинами розпорядника бюджетних

коштів - сторони таких договорів, перекладає на фізичну особу, яка виконувала

обов’язки розпорядника бюджетних коштів чи діяла за дорученням розпорядника

бюджетних коштів. Зрозуміло, що це ставить сторону договору, на боці якої

виникли збитки унаслідок неправомірних дій розпорядника бюджетних коштів, у

невигідне становище, бо навіть у разі задоволення судом її вимог до фізичної

особи, що виконувала функції розпорядника бюджетних коштів, виникає питання

про реальність виконання судового рішення із-за відсутності у відповідної особи-

відповідача майна. Навіть якщо таке майно фактично і є, то часто воно буває

оформлене на інших осіб. В будь-якому разі, здатність фізичних осіб-відповідачів

відповідати за зобов’язаннями не можна порівняти зі здатністю бюджетів. Тому

контрагентам розпорядників бюджетних коштів за договорами, що є підставою

так званих небюджетних зобов’язань, значно більш вигідно було б пред’явити

вимогу до держави чи територіальної громади, а сама вимога мала б бути

задоволена за рахунок бюджету. Але закон цьому перешкоджає, переклавши

відповідальність за завдані збитки на зазначених фізичних осіб.

Варто звернути увагу на те, що це – підхід, який є специфічним для

фінансового законодавства. Цивільно-правовий підхід є зовсім іншим. Відповідно

до ст. 1174 ЦК України «шкода, завдана фізичній або юридичній особі

незаконним рішенням, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу
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місцевого самоврядування при здійсненні нею своїх повноважень,

відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим, або органами

місцевого самоврядування незалежно від вини цієї особи». І цей підхід відповідає

ст. 56 Конституції України, згідно з якою кожен має право на відшкодування за

рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових

осіб при здійснені ними своїх повноважень. Ця конституційно-правова норма

підлягає переважному застосуванню перед правовою нормою, яка встановлена

абзацом другим ч. 4 ст. 48 БК України і перекладає відповідальність за завдані

збитки на фізичну особу, що виконувала функції розпорядника бюджетних

коштів.

На жаль розвиток бюджетного законодавства не йде в напрямку

наближення до вимог Конституції України. Поняття «небюджетного

зобов’язання» зараз змінило назву, але за змістом отримало подальший розвиток в

підзаконних нормативних актах. Чинним Порядком реєстрації та обліку

бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів

бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України [292]

встановлено вже два подібних поняття – «зобов’язання» та «фінансове

зобов’язання», що вказують на порушення бюджетного законодавства, а тому

протиставляються поняттю «бюджетне фінансове зобов’язання». Вже сама назва

цих термінів вказує на те, що правові конструкції, які мають позитивне значення в

інших галузях права («зобов’язання» та «фінансове зобов’язання»), взагалі

втрачають своє первинне юридичне значення у бюджетному законодавстві. Такий

висновок підтверджується змістом вказаного нормативного акту. Згідно з абз. 3 п.

1.4 Порядку «зобов'язання – будь-яке розміщення замовлення, укладення

договору чи виконання інших аналогічних операцій, здійснене розпорядником або

одержувачем бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з

порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України

про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет». Абз. 5 п. 1.4
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Порядку визначає також «фінансове зобов'язання – будь-яке придбання товару,

послуги чи виконання інших аналогічних операцій, здійснених розпорядником

або одержувачем бюджетних коштів протягом бюджетного періоду з порушенням

норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний

бюджет України та рішенням про місцевий бюджет». Як абз. 3 п. 1.4, так і абз. 5 п.

1.4 вказаного Порядку за викладеним змістом формулюють ознаки

правопорушень, а не правомірних діянь, як розуміють дії щодо встановлення та

виконання зобов’язань у всьому світі з часів Стародавнього Риму. Крім того, ці

поняття зараз поширюються на будь-які порушення названих актів бюджетного

законодавства, а не лише на правопорушення, що передбачені ч. 3 та ч. 4 ст. 48 БК

України. Пункт 2.9 Порядку передбачає, що органі Казначейства в більшості

випадків «зобов’язання» та «фінансові зобов’язання» взагалі не реєструють. Це

означає, що фактично майже будь-яке порушення правил Бюджетного кодексу

України та закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий

бюджет) є підставою для невиконання зобов’язання щодо оплати товарів (робіт,

послуг) контрагенту розпорядника бюджетних коштів, навіть у випадках, коли

таке порушення не тягне недійсності зобов’язання. При цьому поведінка

контрагента розпорядника бюджетних кошів немає ніякого юридичного значення.

Навіть, якщо цей контрагент діяв сумлінно та за обставинами справи не міг знати

про порушення бюджетного законодавства, що допущене розпорядником

бюджетних коштів, платежі він не отримує. Відзначимо, що відповідно до першої

редакції Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах

Державного казначейства України [290], який діяв раніше, «небюджетні

зобов’язання» підлягали реєстрації, а поняття «небюджетне зобов’язання»

охоплювало лише такі порушення бюджетного законодавства, що тягнуть

недійсність бюджетного зобов’язання відповідно до ч. 3 ст. 48 Бюджетного

кодексу України (пункти 5.1 і 1.3 Порядку).

Що ж стосується перекладення відповідальності за вимогами щодо

відшкодування збитків та/або шкоди за зобов'язаннями, взятими розпорядниками

бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням
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повноважень, на фізичну особу, що виконувала функції розпорядника бюджетних

коштів, то це положення абз. 2 ч. 4 ст. 48 БК України залишається незмінним з

моменту прийняття Бюджетного кодексу України і зараз замість небюджетних

зобов’язань охоплює частину так званих «зобов’язань» та «фінансових

зобов’язань», незважаючи на пряме протиріччя змісту цього положення

конституційним гарантіям, передбаченим ст. 56 Конституції України.

Правда, і застосування ст. 56 Конституції України не є безпроблемним.

Проблема, що виникає при застосуванні ст. 56 Конституції України (в тому числі,

переважно до положення абзацу 2 ч. 4 ст. 48 БК України), полягає в тому, що

особою, відповідальною за шкоду, завдану посадовими особами органів місцевого

самоврядування, у ст. 56 Конституції України названі ці органи. Це порушує

логіку цієї статті: якщо за шкоду, завдану посадовими і службовими особами

державних органів, відповідає держава, то за шкоду, завдану посадовими і

службовими органів місцевого самоврядування, мають відповідати територіальні

громади, а відшкодовуватися вона повинна за рахунок місцевого бюджету

відповідної територіальної громади.

У випадках завдання шкоди контрагенту розпорядника коштів районного чи

обласного бюджету в зв’язку з укладенням договору за відсутності асигнувань чи

з перевищенням повноважень, а також в інших випадках завдання шкоди

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними

своїх повноважень, доцільно було б передбачати відшкодування збитків за

рахунок районного чи обласного бюджету. Це потребує внесення змін до ст. 56

Конституції України, що пов’язано з дуже складною процедурою. Але ж іншого

виходу немає, бо цю проблему одними змінами до Бюджетного кодексу України

вирішити неможливо.

Прагнення законодавця уберегти бюджет від вимог фізичних та юридичних

осіб усупереч інтересам останніх помітно і в змісті п. 9 розділу VI «Прикінцеві та

перехідні положення» Бюджетного кодексу України. Можна погодитись з

положенням підпункту 1 зазначеного пункту в частині того, що рішення суду про
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стягнення (арешт) коштів державного бюджету (місцевих бюджетів) виконуються

виключно Казначейством України. Це є доцільним законодавчим рішенням,

оскільки не мало б будь якого сенсу залучати до таких процедур органи державної

виконавчої служби. Однак припис цього ж підпункту здійснювати безспірне,

тобто на виконання судового рішення, списання коштів державного бюджету

(місцевих бюджетів) в межах відповідних бюджетних призначень та наданих

бюджетних асигнувань ігнорує інтереси стягувачів. Там, де законодавець прагнув

врахувати інтереси кредиторів держави, Автономної Республіки Крим,

територіальних громад, він передбачив здійснення платежів незалежно від обсягу

коштів, визначених на цю мету в законі про Державний бюджет України чи в

рішенні що місцевий бюджет. Йдеться про платежі, які здійснюються з метою

обслуговування та погашення державного (місцевого) боргу (ч. 6 ст. 16 БК

України) та з метою виконання гарантійних зобов’язань держави (Автономної

Республіки Крим чи територіальної громади міста) (ч. 7 ст. 17 БК України).

Ст. 56 Конституції України покладає на державу чи органи місцевого

самоврядування обов’язок відшкодування матеріальної шкоди, завданої особі, без

будь-якого обмеження. Тому разом із цією статтею підлягають застосуванню ч. 1

ст. 1166 і ст. 1192 Цивільного кодексу України, відповідно до яких завдана шкода

відшкодовується у повному розмірі. Але усупереч цьому законодавчому

положенню підпункт 2 п. 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»

Бюджетного кодексу України передбачає відшкодування шкоди за рішенням суду

в розмірі, що не перевищує розміру реальних збитків. При цьому трудно

зрозуміти, яка за галузевою належністю правова норма встановлюється цим

законодавчим положенням. Абстрактно розмірковуючи, ця норма може бути

кваліфікована і як норма матеріального (цивільного) права, яка є обов’язковою

для суду, що вирішує справу про відшкодування шкоди, і як норма

процесуального права, що регулює відносини, які виникають у виконавчому

провадженні (відповідно до цієї норми рішення суду про відшкодування шкоди

підлягає виконанню у розмірі, що не перевищує розміру реальних збитків).

Найбільш прийнятим, як видається, був би висновок про те , що в підпункті 2 п. 9
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розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України

закріплюються і норма матеріального (цивільного) і норма процесуального права.

Це не виключає наявності в цьому законодавчому положенні також і норми

фінансового права, оскільки із нього випливає публічно-правовий припис

відповідному органу Казначейства як учаснику фінансових відносин.

З висновком про наявність у змісті законодавчого положення, яке тут

розглядається, норми матеріального (цивільного) права погоджується положення

абзацу другого підпункту 10 п. 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»

Бюджетного кодексу України, відповідно до якого у разі встановлення в діях

посадової, службової особи органів державної влади (органів влади Автономної

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування) складу злочину за

обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, лише до такої

особи може бути пред'явлено вимоги фізичних і юридичних осіб щодо

відшкодування упущеної майнової вигоди та моральної шкоди у встановленому

порядку. Отже, реальні збитки відшкодовуються за рахунок відповідного

бюджету в межах бюджетного призначення, а упущена вигода і моральна шкода,

за загальним правилом, не відшкодовуються, крім випадків, коли шкоди завдано

через вчинення посадовою чи службовою особою злочину. Але і на такі випадки

поширюється правило про неможливість відшкодування упущеної вигоди і

моральної шкоди за рахунок бюджету, а лише шляхом пред’явлення вимог до

особи, що вчинила злочин.

На захист публічних інтересів (інтересів відповідних бюджетів)

спрямовується і положення підпункту 3 п. 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні

положення» БК України, відповідно до якого «у разі безспірного списання коштів

державного бюджету (місцевих бюджетів) Казначейство України відображає в

обліку відповідні бюджетні зобов'язання розпорядника бюджетних коштів, з вини

якого виникли такі зобов'язання». Приписується також, що «погашення таких

бюджетних зобов'язань здійснюється виключно за рахунок бюджетних

асигнувань цього розпорядника бюджетних коштів», а одночасно з цим

«розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний привести у відповідність з
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бюджетними асигнуваннями інші взяті бюджетні зобов'язання». Це – не просто

фінансово-правові норми, що регулюють відповідні процедурні відносини, бо

вони обмежують виконання судових рішень. Вони по суті блокують реалізацію

конституційно-правових норм, що встановлюють право особи на відшкодування

шкоди за рахунок держави, оскільки у держави кошти на відшкодування шкоди є,

але їх може не бути як бюджетних асигнувань розпорядника бюджетних коштів,

що завдав шкоди особі. Законодавець вельми послідовний у своєму прагненні

обмежити навантаження на бюджет у зв’язку із завданням шкоди фізичним і

юридичним особам державними органами та їх посадовими особами. Зокрема, ст.

21 ПК України, встановлюючи обов’язки і відповідальність посадових осіб

контролюючих органів, передбачає, що завдана ними шкода відшкодовується за

рахунок коштів державного бюджету (п. 21.3 ст. 21 ПК України). Це відповідає

ст. 56 Конституції України і погоджується із ст. 1174 Ц України. Але ж далі

уточнюється, що відшкодування здійснюється за рахунок коштів державного

бюджету, передбачених «таким контролюючим органом». Слід зазначити, що

вищеназвані питання були частково вирішені Законом України «Про гарантії

держави щодо виконання судових рішень» [308], але вказані положення БК і ПК

України досі залишаються чинними.

У фінансовому законодавстві є найбільш помітними спроби законодавця

порушити принцип пропорційності в відносинах між державою та особою.

С. В. Шевчук з посиланням на практику Європейського суду з прав людини пише,

що принцип пропорційності пов’язується з пошуком справедливого балансу між

загальними інтересами та захистом основних прав індивіда [426, c. 74]. У свою

чергу Конституційний Суд України пов’язує принцип верховенства права з

ідеологією справедливості [350]. Тому є підстави стверджувати, що

пропорційність у відносинах між державою та платниками податків – це вимога

принципу верховенства права, що закріплений у частині першій ст. 8 Конституції

України. У зв’язку з цим звернемо увагу на те, які наслідки тягне за собою

порушення платниками податків строку погашення грошових зобов’язань перед

бюджетом, з одного боку, і порушення державними органами строків бюджетного
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відшкодування податку на додану вартість та повернення безпідставно

(помилково) або надмірно сплачених (стягнутих) податків і зборів.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового

зобов’язання, він притягується до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі

10% погашеної суми податкового боргу (при затримці до 30 календарних днів

включно) або (при затримці більше 30 календарних днів) у розмірі 20% погашеної

суми податкового боргу (п. 126.1 ст. 126 ПК України). Крім того, на суму

податкового боргу, що складається із суми податку і штрафу, нараховується пеня

із розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ (п. 129.4 ст. 129 ПК України).

Зауважимо, що слово «річних» у наведеній цитаті спотворює зміст відповідного

законодавчого положення і повинно бути виключено як у цьому випадку, так і в

інших випадках, коли воно вживається в таких же формуваннях у ПК України.

Такими є наслідки порушення, допущеного платником податків.

Тепер порівняємо ці наслідки з наслідками прострочення відшкодування

платнику податків податку на додану вартість. Таке прострочення тягне лише

сплату пені на рівні 120% облікової ставки НБУ (п. 200.23 ст. 200 ПК України).

Легко помічається жорсткий підхід до платника податків і прагнення захистити

інтереси держави чи територіальної громади-власника бюджетних коштів:

платник податків, крім пені, сплачує штраф, а держава сплачує тільки пеню.

При поверненні із бюджету помилково (безпідставно) або надміру

сплачених податків, зборів ст. 43 ПК України не допускає нарахування на суму,

що підлягає поверненню, пені чи відсотків. Не передбачається нарахування пені

чи відсотків навіть при простроченні повернення помилково (безпідставно) або

надміру стягнутих податків, зборів. А підпункт 5 п. 9 Розділу VI «Прикінцеві та

перехідні положення» Бюджетного кодексу України встановлює, що списання

коштів з бюджету за рішенням суду щодо повернення платнику податків надмірно

та/або помилково сплачених податків і зборів та інших доходів бюджету

провадиться у межах надмірно та/або помилково сплачених ним до бюджету

коштів. Тут абсолютно чітко формулюється фінансово-правовий припис,

адресований органу Казначейства України, виконувати відповідні судові рішення
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не повністю, а лише у відповідній частині. Подібна «ідеологія» за межами

фінансового права видається неможливою. Якщо суд дійде висновку про те, що є

правові підстави для нарахування процентів або пені за прострочення повернення

коштів платнику податків, орган Казначейства позбавляється права виконати

судове рішення у частині стягнення з бюджету таких відсотків або пені. Тут більш

чітко, ніж у підпункті 2 п. 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»

Бюджетного кодексу України, про який вище йшлося, дається припис виконувати

судові рішення тільки в частині (а отже, – не виконувати їх в іншій частині).

Зауважимо, що це стосується і тих випадків, коли платник податків добровільно

сплатив податок, нарахований (донарахований) контролюючим органом, а пізніше

відповідне рішення контролюючого органу було визнано незаконним і скасовано.

Якщо порівняти положення п. 126.1 ст. 126 та п. 129.4 ст. 129 ПК України, –

з одного боку, і положення п. 200.23 ст. 200 ПК України і підпункту 5 п. 9 розділу

VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, – з

іншого, помічається явна упередженість законодавця. І вона допускається не в

зв’язку з необхідністю захистити життєво важливі інтереси бюджетів (держави,

територіальної громади), бо повернення помилково (безпідставно) або надміру

сплачених податків – це епізоди, які на стан бюджету відчутно не можуть

вплинути. Тож цілком можливо було б у випадках прострочення повернення

коштів із бюджету встановити і штраф і пеню, в тому ж розмірі, в якому вони

встановлені для платника податків, що припустився порушення строку сплати

податків і зборів. Тим самим підкреслювалось би, що держава прагне

пропорційності, справедливості. Вона не може залишити без відповідальності

факти порушень, допущених платниками податків, бо це ставило б

правопорушників у вигідне становище, але бере на себе в точності той же тягар

відповідальності перед платником податків, якщо відповідні державні органи

припустилися порушення прав платників податків. Це навіть важливіше, ніж

відповідні майнові відносини і наслідки правопорушень, бо демонструвало б

процес вирівнювання (там, де це є можливим) становища держави і особи у їх

взаємних відносинах, процес становлення в Україні принципу верховенства права.
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Із цього погляду, вищої оцінки заслуговує визнання презумпції

правомірності рішень платника податків однією із основних засад податкового

законодавства (підпункт 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України). Не так

багато зазнала держава майнових втрат у зв’язку з визнанням цієї презумпції. Але

вона зробила крок у напрямку утвердження принципів верховенства права і

правової держави у сфері податкового права.

Трудно назвати таким, що відповідає засаді пропорційності, положення ч. 9

ст. 17 Бюджетного кодексу України, відповідно до якого не поширюється позовна

давність на вимоги держави (Автономної Республіки Крим чи територіальної

громади міста) до суб’єктів господарювання про сплату заборгованості за

кредитом з бюджету або за кредитом, залученим державою (Автономною

Республікою Крим, територіальною громадою міста) чи під гарантії держави,

(Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста), включаючи плату

за користування такими кредитами і пеню. Дивно, що в умовах, коли обов’язок

пред’явлення таких вимог і стягнення відповідних сум покладено на органи

доходів і зборів, коли стягнення такого роду заборгованості контролюється

Рахунковою палатою та іншими органами державного фінансового контролю,

з’явилась необхідність у встановленні положення, що дискредитує фінансове

законодавство (а не право, бо йдеться про норму цивільного права, що

встановлена Бюджетним кодексом України). Включити цю норму до Цивільного

кодексу України, очевидно, можливості не було: там панує інша ідеологія. Тож

прийшлося «сховати» її у Бюджетному кодексі України.

Л. К. Воронова звернула увагу на конституційну вимогу соціальної

скерованості фінансово-правового регулювання [48, с. 437]. Ця вимога випливає

із положення статті 1 Конституції України, згідно з яким Україна визнана

соціальною державою. Однак вимога соціальної спрямованості фінансово-

правового регулювання приходить у суперечність з принципом примату

публічних фінансових інтересів у фінансовій діяльності України, якщо розглядати

цей принцип як панівний та не узгоджувати його зміст з загальними

конституційними положеннями [153, с. 9]. Абсолютизація цього принципу, яка
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нерідко відтворюється в положеннях чинного фінансового законодавства,

суперечить також положенням статті 3 Конституції України, що в центр всього

державно-правового устрою України ставить людину, а діяльність держави

підпорядковує інтересам людини. О. В. Скрипнюк цитує [381, с. 13]

висловлювання науковця і політика В. Сіренка, який стверджує, що сучасна

держава в Україні є більш антисоціальною за своєю суттю, ніж колишня

радянська. Сам же О.В. Скрипнюк також стосовно України періоду президентства

В. Ф. Януковича писав про широку номенклатуру визнаних у діючий доктрині

прав і свобод, переважна більшість яких так і залишилась пустими деклараціями,

які не підкреслюються практикою розвитку відповідних правовідносин [381, с. 33-

34]. У цих вельми різких висловленнях є значна частка правди.

Проте не можна сказати, що взагалі немає проявів прагнення державних

органів до виконання конституційно-правової норми, що закріплена у положенні

про соціальний характер держави. Є підстави стверджувати, що якраз під впливом

зазначеної правової норми до захищених видатків бюджету були віднесені

видатки загального фонду бюджету на оплату праці працівників бюджетних

установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та

перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, підготовку

кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, забезпечення

інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного

призначення для індивідуального користування (ч. 2 ст. 55 БК України). Обсяг

цих видатків не може змінюватися (зменшуватися) при здійсненні скорочення

затверджених бюджетних призначень.

Численні спроби обґрунтувати свої рішення посиланнями на положення ст.

1 Конституції України про соціальний характер держави здійснив

Конституційний Суд України, особливо при визнанні неконституційними

положень законів про Державний бюджет України, якими призупинялася дія

окремих положень законів, що встановлювали пільги для окремих категорій

громадян. Але при цьому Конституційний Суд України діяв надто прямолінійно,

будь-якого застереження про наявність у змісті положення ст. 1 Конституції
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України не тільки правових норм, а й декларації не робив. Урешті-решт це

призвело до того, що рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2007

року № 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії) неконституційними було

визнано цілу низку положень Закону України «Про Державний бюджет України

на 2007 рік» [353], а саме рішення набуло ознаки такого, яке стало неможливо

виконати за відсутності достатніх ресурсів. Пізніше практика тлумачення і

застосування положення ст. 1 Конституції України про соціальний характер

держави дещо змінилась. Рішенням Конституційного Суду України від 26 грудня

2011 року № 20-рп/2011 положення Закону України «Про Державний бюджет

України на 2011 рік» про пільги відповідним категоріям громадян, були визнані

конституційними [351]. Тодішній Президент України зумів «роз’яснити» суддям

Конституційного Суду України, як треба тлумачити ст. 1 Конституції України.

У цьому Рішенні, як і в попередніх рішеннях Конституційного Суду

України щодо конституційності положень законів про Державний бюджет, також

міститься посилання на соціальний характер держави. Правда, при цьому, як і

раніше, не здійснювалися будь-які спроби розкрити зміст положення ст. 1

Конституції України про соціальний характер держави, хоч і констатувалося, що

безумовно обов’язковим є забезпечення конституційного права кожного на

достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48 Конституції України), і

вказувалося на необхідність врахування фінансових можливостей держави. Це –

вельми конструктивний підхід: якщо його (цей підхід) буде пов’язано із

принципом соціальної держави, то по суті ми отримаємо тезу, яка

обґрунтовується в науковій літературі [215, с. 580] і згідно з якою принципи

законодавства, права, галузей законодавства і права повинні тлумачитися з

урахуванням реальності, соціального контексту. По суті Конституційний Суд

України дійшов висновку про необхідність використання при правотлумаченні в

Україні елементів так званої соціологічної юриспруденції. І якщо йдеться саме

про тлумачення принципів, то це є вельми доречним.

Такий підхід Конституційний Суд України здійснював і раніше. Так, у

рішенні у справі щодо стажу наукової роботи від 19 червня 2001 р. №9-рп/2001
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Конституційний Суд України вказав на те, що розмір пенсії можна пов’язати з

економічною доцільністю, соціально-економічними обставинами, фінансовими

можливостями держави [354]. Тобто міра реалізації принципу соціальної держави

визначається за соціальними, а не юридичними чинниками. Ці соціальні чинники

повинен враховувати законодавець, а у відповідних випадках – і суд. Подібну

думку Конституційний Суд України висловив і в рішенні від 8 жовтня 2008 р.

№20-рп/2008 у справі про страхові виплати [355].

З реалізацією принципу соціальної держави та з фінансовими

можливостями держави пов’язано тлумачення і застосування частини 3 ст. 22

Конституції України, відповідно до якої «при прийнятті нових законів або

внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу

існуючих прав і свобод». У практиці Конституційного Суду України проявилася

тенденція до суто буквального тлумачення цього конституційного положення. У

зв’язку з цим впродовж цілої низки років Конституційний Суд України незмінно

визнавав неконституційними положення законів про Державний бюджет України,

якими призупинялася дія положень законів, що встановлюють соціальні пільги

для окремих категорій громадян. Крайнім проявом буквального тлумачення цього

конституційного положення стала окрема думка судді Конституційного Суду

України Д. Д. Лилака, який згадане положення частини другої ст. 22 Конституції

України витлумачив у такий спосіб, що воно забороняє звуження змісту та обсягу

існуючих прав і свобод, але не забороняє їх скасування [355]. Таке тлумачення

відповідає букві цього конституційного положення, але суперечить його логіці.

Головне ж полягає в тому, що Конституційний Суд України застосував частину

другу ст. 22 Конституції України без врахування її зв’язку із суспільними

відносинами, що регулюються фінансовим правом. Тлумачення і застосування ст.

22 Конституції України, якщо йдеться про соціальні, економічні і культурні

права, тобто права, здійснення яких потребує фінансових ресурсів, має

враховувати фінансові можливості держави. За відсутності таких можливостей

частину другу ст. 22 Конституції України слід застосовувати з урахуванням

соціального контексту, допускаючи звуження соціальних, економічних і



195
культурних прав за відсутності у держави необхідних фінансових ресурсів. При

цьому все ж таки потрібно розробити юридичні механізми, що забезпечують

об'єктивність і справедливість при вирішенні питань про зменшення видатків на

реалізацію соціальних, економічних і культурних прав. Наприклад, можна було б

встановити, що скорочення таких витрат може здійснюватися лише за умови

пропорційного скорочення видатків на утримання державних органів.

Слід, однак, визнати, що є і прояви негативного впливу конституційного

права на фінансові відносини і фінансове право. Відповідно до частини першої ст.

76 Конституції України конституційний склад Верховної Ради України

встановлено в кількості чотириста п’ятдесят депутатів при населенні на 1 березня

2017 року 42371 тис. чоловік. У Федеративній Республіці Німеччині бундестаг

складається з 622 депутатів (до приєднання східних земель – 520 депутатів) при

населенні більше 81 млн. чоловік. У Франції Національні збори складаються із

577 депутатів при населенні 81 млн. чоловік. Є ще бундесрат в ФРГ чисельністю

69 членів і сенат у Франції чисельністю 348 сенаторів. Сполучене Королівство

Великобританії і Північної Ірландії має палату громад у складі 659 депутатів і

палату лордів у складі 674 члена при населенні майже 65 млн чоловік. Дані про

Сполучені Штати Америки такі: населення – 325,7 млн чоловік; палата

представників – 435 місць; сенат – 100 членів. Можна звернути увагу на певні

нюанси, що впливають на кількість членів палат парламентів. Але ж неозброєним

оком помітно, що Україна не поступається провідним демократіям світу у

кількості членів законодавчого органу, а обсягом валового внутрішнього

продукту поступається Сполученим Штатам Америки – майже в 40 разів;

Федеративній Республіці Німеччині – майже в 8 разів, Сполученому Королівству

– майже в 7 разів, Франції – в 6 разів. Конституція України передбачає також

досить велику, розгалужену систему органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування. Витрати на забезпечення функціонування цих органів

є важким тягарем для української економіки не без допомоги тих людей, які 28

червня 1996 р. прийняли Конституцію України. Зазнаючи такого шаленого тиску,

фінансове право стає неспроможним упорядкувати фінансову систему держави.
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Таке упорядкування стане можливим, коли витрати на утримання державних

органів та органів місцевого самоврядування будуть значно зменшені.

Ці проблеми необхідно обговорювати в науці саме в аспекті впливу

конституційного і адміністративного права на фінансові відносини. У зв’язку з

цим, слід враховувати також позицію Е. Д. Соколової, що обґрунтовує

об’єктивний характер значних витрат на представницькі органи: «… Не можна не

враховувати, що законодавчі (представницькі) органи держави для досягнення

поставлених цілей і задач, для реалізації своїх функцій в умовах дії товарно-

грошових відносин потребують значних фінансових ресурсів, тому вони

безпосередньо беруть участь в процесі використання фондів грошових

коштів…» [385, с. 51].

Викладене дає підставу для висновків про те, що взаємодія конституційного і

фінансового права полягає, зокрема в тому, що: а) конституційно-правові норми

регулюють конституційні відносини і впливають на фінансові відносини; б)

конституційні норми регулюють такі відносини, які одночасно є предметом і

конституційного і фінансового права; в) принципи конституційного права

регулюють відносини, які одночасно є конституційними і фінансовими; г) існують

норми і принципи конституційного права, які є загальними і поширюються як на

відносини, що є конституційними, так і на відносини, що регулюються нормами

фінансового права та інших галузей права. Чинне законодавство, що регулює

фінансові відносини не достатньо враховує загальноправові норми та принципи,

що встановлені Конституцією України, а в окремих випадках суперечить

загальним положенням Конституції України [242, c. 153].

Проблема взаємодії (співвідношення) фінансового права з конституційним

правом має істотне значення як для правової доктрини, так і для вирішення

прикладних проблем правотворчості і правозастосування, а тому вимагає

прискіпливого наукового аналізу, який має піти шляхом поглиблення у поставлені

в цьому підрозділу проблеми.
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2.2. Розмежування та взаємодія фінансового і адміністративного права

України

Адміністративне право є загальновизнаним як профілююча

(фундаментальна) галузь права. Так визначав адміністративне право

С.С. Алексєєв [11, с.247]. Таким визнається адміністративне право і на цей час.

С.М. Олейников називає адміністративне право «фундаментальною

(профілюючою)» галуззю права [222, с. 252]. І.Н. Сенякін і В.М. Левченко

відносять адміністративне право до числа фундаментальних або головних

профілюючих галузей права поряд з конституційним, цивільним, кримінальним і

земельним [374, с.242].

Фахівець у галузі адміністративного права Н.Б. Писаренко називає цю

галузь профілюючою [3, с.29]. О.Ф. Скакун називає адміністративне право

базовою (фундаментальною) галуззю [379, с. 396, 398]. До профілюючих галузей

відносять адміністративне право М.С. Кельман і О.Г. Мурашин [133, с. 261].

Зустрічається і позначення адміністративного права як основної галузі права [45,

с. 299].

З урахуванням змісту цього дослідження варто було б взяти до уваги

наукові положення, сформовані одним з провідних українських фахівців у галузі

адміністративного права Ю.П. Битяком. По-перше, він стверджує, що предмет цієї

галузі є надзвичайно широким, неоднорідним за змістом і структурою, що

обумовлює відсутність чіткого взаємозв’язку між інститутами цієї галузі [36,

с.171]. По-друге, Ю.П. Битяк стверджує, що галузь адміністративного права

«фактично не має своїх меж правового регулювання, а їх, безумовно, необхідно

визначати» [36, с. 171-172].

Вихідним теоретичним положенням, що характеризує співвідношення

адміністративного і фінансового права, слід визнати положення про те, що ці дві

галузі права є самостійними. Є різні думки щодо моменту виникнення

фінансового права та його міжгалузевих зв’язків з іншими галузями права.
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Ю.П. Битяк називає як відомий той факт, що фінансове право відокремилось від

адміністративного права [36, с. 173]. С.В. Запольський побачив навіть ієрархічну

залежність інститутів фінансового права від адміністративного права. На

підтвердження цього він посилається на залежність бюджетного устрою від

адміністративного устрою [99, с. 27]. Про ієрархічну залежність у цьому випадку

говорити навряд чи доречно, а про генетичний зв'язок – цілком припустимо.

Якщо взяти закон про Державний бюджет України, то із нього ми зможемо

дізнатись про систему органів виконавчої влади і про багато інших питань, що

стосуються адміністративних відносин. Тобто при прийнятті законів про

Державний бюджет України існуюча система органів виконавчої влади та органів

державного управління враховується як об’єктивна даність, в умовах якої буде

діяти такий закон, і яка визначає у відповідній частині зміст законів про

Державний бюджет України.

У А.Ю. Євдокимова інше уявлення про виникнення фінансового права:

«Подібно до того, як фінансові відносини відокремились від товарно-грошових

відносин, так же і фінансове право відокремилось від галузі, що регулює

майнові… відносини – від цивільного права… Фінансові відносини розглядались

як різновид майнових, тобто як частина предмета регулювання цивільного

права…» [88, с. 3-4]. І ці думки знаходять підтвердження і підтримку.

С.В. Запольський пише, що ще в ХІХ столітті зверталась увага на те, що податкові

платежі є близькими до платежів за цивільними зобов’язаннями [99, с. 129 ]. А

К.Д. Кавелін допускав можливість включення податків і зборів в систему

цивільного права [119, с. 229]. З цим трудно погодитись, бо споконвічно податки

сплачувались під страхом насильницького стягнення разом з пенею чи штрафами.

У цивільних відносинах примусове стягнення також допускається. Але ж воно

обумовлюється добровільним прийняттям особою на себе обов’язків. Останні

можуть бути передбачені не тільки договором, а й законодавством. Проте

поширення на відповідні відносини цього законодавства є наслідком

добровільного вступу сторін у ці відносини.
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Більш обґрунтованою є позиція Л.К. Воронової про те, що «наука

фінансового права виникла значно пізніше, ніж фінансові інститути, які

з’являються разом з державою, оскільки жодна держава не могла і не може жити

без податків і кредиту. Ці інститути існували в рамках єдиного публічного права,

а їх виділення і утворення фінансового права в науці правильно пов’язується з

розвитком товарно-грошових відносин [231, с. 12].

Проблема відмежування фінансового права від адміністративного права

ускладнюється також недостатньою визначеністю предмета фінансового права.

Н.Ю. Пришва з цього приводу пише: «Відсутність чіткої відповіді щодо

складових предмета галузі (фінансового права. – С.О.) та їх обґрунтування

приводить до того, що представники інших галузей права пропонують розглядати

податкове право як інститут, зокрема адміністративного права» [299, с. 19]. Отже,

постає завдання відокремити фінансове право – галузь права з недостатньою

визначеністю предмета правового регулювання від адміністративного права –

галузі права, яка, за висловом Ю.П. Битюка, «фактично не має своїх меж

правового регулювання».

М.П. Кучерявенко і М.В. Жернаков висловили думку про те, що

розмежування фінансових і адміністративних правовідносин має здійснюватись

«з позиції владно-майнових відносин»: адміністративні правовідносини є

владними, а фінансові – владно-майновими [403, с. 55]. Якщо розглядати загальні

риси фінансового та адміністративного права, то ця особливість є вірною, але її не

завжди можна використовувати для галузевої кваліфікації конкретних

правовідносин. Адміністративні правовідносини нерідко мають не тільки

владний, а й майновий характер. Так, згідно з Законом України «Про управління

об’єктами державної власності» [344] Кабінет Міністрів України, відповідні

центральні органи виконавчої влади, інші уповноважені органи управління, тобто

органи, що наділені владними повноваженнями, здійснюють управління, в тому

числі розпорядження державним майном. Ці повноваження названі органи

здійснюють в межах відповідних владно-майнових відносин. Як і майнові

фінансові відносини, вони мають владно-майновий характер. Що стосується
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зазначення в статті 2 названого Закону на належність до законодавства про

управління об’єктами державної власності Господарського кодексу України, то

цей Кодекс є комплексним законодавчим актом. Регулювання ним відносин щодо

управління об’єктами державної власності не виключає належності цих відносин

до предмета адміністративного права. Тому розмежування фінансового і

адміністративного права лише за критерієм майнового чи немайнового характеру

суспільних відносин, що регулюються цими галузями права, навряд чи є

можливим. А думка М.П. Кучерявенка і М.В. Жернакова про те, що відмежування

фінансового права від адміністративного і цивільного права повинне

здійснюватися за критерієм владно-майнових відносин (адміністративне право

регулює владні відносини; цивільне право – майнові, а фінансове право – владно-

майнові) [163, с.13] потребує уточнення з урахуванням здатності

адміністративного права регулювати владно-майнові відносини. Дещо точніше

було б відмежувати предмет фінансового права, зазначивши на владно-грошовий

характер відносин, що складають цей предмет [251, c. 52; 256, с. 3]. Існування

владно-грошових адміністративних відносин також не виключається, але таки

випадки є винятковими, особливо, якщо вести мову про суто грошові відносини

щодо формування, розподілу та використання публічних фондів коштів.

Не може бути використаний для цілей розмежування цих двох галузей

права і метод правового регулювання, бо він у них є єдиним. М.П. Кучерявенко

виявляє специфіку методу фінансового права «у конкретному змісті, в колі

органів, що уповноважені державою на владні дії» [163, с. 14]. «Так, характерною

особливістю методу фінансового права виступає та обставина, що владні

розпорядження зачіпають коло платників, порядок, умови і розмір платежів до

бюджетів, цілі використання грошових коштів і т.д. Коло державних органів,

уповноважених давати розпорядження учасникам відносин, складають фінансові

органи. Іншою рисою методу фінансового права є широке застосування

імперативних (тобто однозначних, таких, що не допускають вибору) норм з

метою формування бюджету» [163, с. 14]. Зазначені ознаки також можуть

розглядатися як такі, що характеризують загальну специфіку, але їх складно



201
використовувати для розмежування конкретних суміжних фінансових та

адміністративних відносин. Подібні способи можуть застосовуватись і для

регулювання адміністративних відносин, оскільки органи виконавчої влади, що є

загальновизнаним, поділяються на органи загальної компетенції, органи галузевої

компетенції, органи міжгалузевої (функціональної) компетенції і органи змішаної

компетенції, [188, с. 78-79; 188, с. 185]. До речі, якраз Міністерство фінансів

називається як приклад органу міжгалузевої (функціональної) компетенції [188,

с.79]. Але ж до органів міжгалузевої (функціональної) компетенції належить,

наприклад, і Державна служба з питань праці, владні повноваження якої

поширюються на суб’єктів, що не перебувають у її адміністративному

підпорядкуванні. При цьому між зазначеною Державною службою і підвладними

суб’єктами, що не перебувають у її повному підпорядкуванні, виникають

адміністративні відносини. Частина відносин між Міністерством фінансів та

підвладними суб’єктами також має адміністративний характер. Отже, за ознакою

функціонального підпорядкування підвладних суб’єктів повністю розмежувати

адміністративні та фінансові відносини неможливо.

Що стосується специфіки змісту норм фінансового права порівняно з

нормами адміністративного права, то вона дійсно є. Але ж включення цієї

специфіки до поняття методу правового регулювання позбавляє це поняття тієї

визначеності, яка є необхідною йому для того, щоб виконувати роль критерію, за

яким розмежовуються галузі права. Тому слід погодитися з думкою про те, що

адміністративне і фінансове право використовують один і той же метод правового

регулювання, що статус суб’єктів адміністративних і фінансових відносин є

схожим [270, с. 111].

З огляду на єдність методу і подібність регульованих відносин досі існують

погляди, що фінансове право могло б розглядатись як підгалузь

адміністративного права. Ця думка погоджується із сформульованим свого часу

В.В. Бесчеревних науковим положенням, згідно з яким фінансова діяльність

держави за своїм змістом, межами і формами є різновидом виконавчо-розпорядчої

управлінської діяльності, що здійснюється органами державного управління [35,
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с. 52]. Однак при цьому вчений достатньо обґрунтовано відстоював не лише

самостійність фінансового права як галузі права, але і самостійність його

виникнення поряд з державним та адміністративним правом [34, с. 24-32].

С.О. Ніщимна дещо уточнює зазначене положення і пише, що «за своєю сутністю

фінансова діяльність держави є різновидом управлінської діяльності яка

здійснюється органами всіх гілок влади» [214, с. 8]. Таке уточнення є

прийнятним. Фінансову діяльність здійснюють не тільки органи виконавчої

влади, а й Національний банк України, що виведений за межі системи органів

виконавчої влади, яку очолює Кабінет Міністрів України (стаття 113 Конституції

України), і є окремим органом державного управління, підзвітним тільки

Президенту і Верховній Раді України (стаття 51 Закону України «Про

Національний банк України»), Рахункова палата України, що здійснює контроль

за використанням коштів Державного бюджету від імені Верховної Ради України

(стаття 98 Конституції України). Врешті-решт органи всіх гілок влади здійснюють

фінансову діяльність, розпоряджаючись бюджетними коштами, що виділені на їх

утримання та фінансування підпорядкованих їм органів і організацій.

Спорідненість фінансового і адміністративного права викликає труднощі в

процесі розмежування відносин, що регулюються фінансовим правом, та

відносин, що регулюються адміністративним правом. Проте ці труднощі не слід

перебільшувати. Відмінності предметів регулювання, згідно з якими фінансовими

відносинами є виключно відносини у сфері організації грошового обігу,

формування, розподілу та використання публічних фондів грошових коштів, у

сукупності з різними цілями правового регулювання дозволяють провести таке

розмежування стосовно всіх відносин, що регулюються цими галузями права. При

цьому слід враховувати, що фінансово-правовими є не лише майнові, але й

немайнові відносини. Останні забезпечують реалізацію майнових фінансових

відносин щодо мобілізації грошей в публічні фонди грошових коштів та їх

подальшого розподілу або забезпечують реалізацію публічного інтересу у сфері

організації грошового обігу та функціонування публічних фондів грошових
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коштів шляхом впливу на майнові грошові відносини, які регулюються іншими

галузями права.

Відносини щодо сплати податків і зборів, безумовно, регулюються

фінансовим правом, бо вони разом з майновими (грошовими) бюджетними

відносинами складають ядро майнових фінансових відносин. Віднести ці

відносини до складу предмета адміністративного права неможливо. Незрозуміла

також мета тих вчених-адміністративістів, які пропонують таке переміщення.

Визнаючи самостійність фінансового права, Ю.П. Битяк вказує на безмежність і

різнорідність решти публічних суспільних відносин, що регулюються

адміністративним правом. Це – дуже незручно з поглядів розвитку законодавства,

його застосування, розвитку науки адміністративного права, вивчення

адміністративного права у вищих навчальних закладах. Подальше розширення

предмета адміністративного права за рахунок податкових або будь-яких інших

фінансових відносин є не лише необґрунтованим, але і шкідливим для самого

адміністративного права, межі якого «безумовно, необхідно визначати» [36, с.

171-172].

Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування здійснюється у відносинах, які є владними та майновими

(грошовими). Визнання відносин щодо сплати єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування належними до предмета

фінансового права обумовлюється також тим, що: 1) у межах цих відносин

формуються централізовані цільові фонди, які є засобом виконання державою її

соціальної функції; 2) адміністрування єдиного внеску здійснюється органами

Державної фіскальної служби.

Рішення віднести адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування до повноважень Державної фіскальної служби

слід визнати цілком доцільним. Воно підтверджує теоретичні доводи про

фінансово-правову природу цих відносин. Відтак не має жодного сенсу

пропонувати виведення за межі предмета фінансового права відносин щодо

сплати єдиного внеску та віднесення цих відносин до предмета адміністративного



204
права. Більше того, єдність адміністрування податків і зборів та єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування є передумовою уніфікації

відповідних законодавчих положень. Положення Податкового кодексу України

при цьому могли б розглядатись як базові, у відповідність з якими доцільно було

б привести положення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [320], хоча не можна

виключати і зворотного напрямку уніфікації відповідних законодавчих положень.

Зокрема, викликає серйозні сумніви доцільність положень частини 16 статі 25

названого Закону, згідно з якими строк давності щодо нарахування, застосування

та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

Турбота законодавця про своєчасне надходження до відповідних фондів платежів

зі сплати єдиного внеску є зрозумілою, але ж правила статі 102 Податкового

кодексу України про строки давності не можна назвати поблажливими для

платників податків: 1) за загальним правилом впродовж 1095 днів після спливу

строку подання податкової декларації або спливу строку погашення грошових

зобов’язань, визначених контролюючим органом, останній може самостійно

визначити суму грошових зобов’язань платника податку – правопорушника; 2)

податковий борг, що виник у зв’язку з відмовою самостійно погасити суму

грошового зобов’язання платника податків, може бути стягнутий впродовж 1095

днів з дня його виникнення. За умов проведення перевірки контрольованої

операції відповідно до статті 39 ПК України (трансфертне ціноутворення) строк

давності складає 2555 днів. Ці строки є розумно достатніми для визначення

контролюючим органом грошового зобов’язання платника податку і стягнення

суми податкового боргу. Якщо контролюючому органу таких строків

недостатньо, в ньому просто потрібно поміняти персонал. Стосовно єдиного

внеску законодавець вирішив, що в таких випадках персонал міняти не треба.

Простіше не встановлювати будь-яку давність і для нарахування страхового

внеску, і для застосування штрафів, і для стягнення донарахованого внеску,

штрафів, пені. Якщо потреба у відмові від будь-якої давності для нарахування

єдиного внеску, для застосування штрафів, стягнення донарахованого внеску,
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штрафів і пені була такою нагальною, то треба було змінити і строк зберігання

документів, пов’язаних з визначенням розміру єдиного внеску, що підлягає

сплаті. Наразі цей строк тривалістю 1095 днів встановлений статтею 44

Податкового кодексу України. І після його спливу визначити розмір не внесеного

єдиного внеску стає, як правило, неможливим.

Відносини щодо здійснення платежів до Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб слід визнати належними до предмета фінансового права, звичайно,

з урахуванням їх майнового і публічного характеру, а головне, – з урахуванням

яскраво виражених фінансово-правових цілей цих відносин – забезпечення

фінансової стабільності та створення умов для того, щоб фізичні особи зберігали

свої грошові накопичення в банках. У рамках цих відносин здійснюється сплата

початкових, регулярних і спеціальних зборів до Фонду, а також пені.

В процесі діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виникають

також і відносини щодо накладення Фондом адміністративних штрафів на

керівників банків. Адміністративні штрафи накладаються відповідно до Кодексу

України про адміністративні правопорушення (частина 3 статті 24 Закону України

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [338]). Отже, кваліфікацію цих

відносин як адміністративних дав сам законодавець. Втім проблема галузевої

належності відносин щодо застосування адміністративних штрафів потребує

більш детального аналізу. В цьому випадку також виникають владно-майнові

грошові відносини, сторонами яких є особа, що припустилась адміністративного

правопорушення, з одного боку, і держава, – з іншого. Ці відносини не можуть

бути визнані предметом фінансового права, тому що їх цілі та інші основні

юридичні ознаки визначаються в межах конструкції адміністративної

відповідальності. Все-таки визнання того, що метою адміністративних штрафів є

формування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів,

погано погоджується як з моральними, так і з юридичними вимогами до

законодавства і держави. Охорона відносинами адміністративної відповідальності

не лише фінансових, а і інших галузевих регулятивних відносин, є звичайним

явищем та не виключає існування фінансово-правової відповідальності.
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Наприклад, охорона самих адміністративних відносин також забезпечується не

лише заходами адміністративної, а і заходами кримінальної відповідальності. Та і

практичної потреби у визнанні відносин, що розглядаються, належними до

предмета фінансового права немає. Відносини, в межах яких приймається

постанова про застосування штрафу за допущене адміністративне

правопорушення, не можуть бути визнані фінансовими навіть тоді, коли таку

постанову приймає орган Державної фіскальної служби, Пенсійний фонд, чи

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Що стосується відносин, у яких

здійснюється стягнення адміністративних штрафів, то вони регулюються

законодавством про виконавче провадження, що визнає постанови про

накладення адміністративних штрафів виконавчими документами. Відповідні

правові норми за своєю галузевою належністю є процесуальними. В межах руху

коштів внаслідок сплати або стягнення штрафів також обов’язково виникають

відносини щодо зарахування штрафів, правову природу яких вичерпно

охарактеризувала Н.Ю. Пришва: «Коли мова йде про зарахування (а не сплату)

цих платежів до бюджету чи позабюджетного фонду, то однозначно

застосовуються норми фінансового права, незалежно від виду штрафу чи пені та

підстав їх стягнення» [298].

Правовою формою виплат, які здійснюються Фондом гарантування вкладів

фізичних осіб на користь вкладників банків, є цивільні правовідносини.

Слід зазначити, що відповідно до ч. 9 ст. 13 Бюджетного кодексу України

створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими

бюджетними установами не допускається. Фонди соціального страхування, до

яких сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування, і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є виключеннями з цього

правила, що обумовлене спеціальними законами.

В державну або комунальну власність в межах цивільних (господарських)

відносин надходять кошти, що отримують у процесі господарської діяльності

суб'єкти, яким державне або комунальне майно було надано на праві
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господарського відання. Інші платежі спрямовуються до Державного або

місцевих бюджетів.

До бюджетів сплачується велика кількість платежів, зокрема державне

мито, плата за реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, плата за

видачу ліцензії, єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через

державний кордон України, плата за виділення номерного ресурсу, плата за

державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання тощо.

Кожен з цих платежів потребує самостійної юридичної оцінки, що виходить

за рамки цієї роботи. Однак чинне законодавство дозволяє виділити їх основні

групи. До першої групи належать платежі, що входять в податкову систему

України та справляються відповідно до Податкового кодексу України. Пункти 6.1

і 6.2 статті 6 Податкового кодексу України визначають два види таких платежів:

«6.1. Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного

бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

6.2. Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідного

бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними

спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб

державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими

уповноваженими органами та особами юридично значимих дій».

Як уже зазначалося, відносини щодо сплати податків і зборів становлять

основу майнових фінансових правовідносин. До вищевикладеного слід додати і

такий формальний аспект, як включення таких платежів у податкову систему

України і підпорядкування їх єдиному правовому режиму, встановленому

Податковим кодексом України та Митним кодексом України (в частині

регулювання відносин у зв'язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення

товарів через митний кордон України). Узагальнюючою категорією для цих видів

платежів є поняття обов'язкового платежу.

Однак існує значна кількість платежів, що залишилися за межами

податкової системи України. Серед них можна виділити платежі, сплата яких
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ґрунтується на правочинах цивільно-правового характеру та інші платежі, які

надходять у дохід бюджетів.

Сплата платежів цивільно-правового характеру до бюджетів здійснюється в

рамках цивільних відносин (доходи від власності та підприємницької діяльності,

доходи від некомерційної господарської діяльності, доходи від операцій з

капіталом). Фінансове право відносини щодо сплати таких платежів не регулює,

але може на них істотне впливати за допомогою регулювання немайнових

відносин, пов'язаних з відповідними правочинами, а також шляхом визначення

правил зарахування цих платежів до бюджетів. Своєрідним і, на наш погляд, не

дуже вдалим поєднанням є орендна плата за землю, яка адмініструється згідно з

правилами Податкового кодексу України як податковий платіж. Зміст ст. 288

Податкового кодексу України дозволяє зробити висновок, що навіть у цьому

випадку орендні платежі здійснюються в межах цивільних відносин, а фінансові

(податкові) норми регулюють переважно немайнові відносини з метою здійснення

максимального впливу на орендні відносини. Регулювання відносин щодо сплати

зазначених платежів цивільним правом виключає не лише фінансове, але і

адміністративне регулювання цих майнових відносин.

Інші платежі, що надходять у дохід бюджетів, становлять дуже велику

групу різноманітних платежів, які законодавець не включив в податкову систему

України. В останні роки намітилася тенденція їх переважного об'єднання як

платежів за надання адміністративних послуг.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» [302,

ст. 1] адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень

суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної

особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої

особи відповідно до закону.

Із наведеного визначення, а також зі змісту названого Закону випливає, що

відносини з надання адміністративних послуг – це адміністративні

правовідносини, які фінансовим правом не регулюються. Але це не означає, що

платежі за адміністративні послуги також сплачуються у рамках адміністративних
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відносин. Наприклад, рентна плата як платіж податкового характеру

справляється, зокрема, за спеціальне використання води, але на відміну від

відносин зі сплати рентної плати відносини щодо використання води фінансовим

правом не регулюються.

Ст. 11 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачає, що при

наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється

плата (адміністративний збір). Розмір плати за надання адміністративної послуги

(адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з

урахуванням її соціального та економічного значення. Плата за надання

адміністративної послуги (адміністративний збір) зараховується до державного

або відповідного місцевого бюджету, крім випадків, встановлених законом. Отже,

законодавець розмежовує відносини щодо надання адміністративних послуг та

відносини щодо сплати адміністративного збору і передбачає регулювання

останніх окремим законом.

На жаль цей закон досі не прийнятий і зараз не зрозуміло, чи залишилися

плани щодо його прийняття як окремого акту, який буде визначати перелік

адміністративних послуг, розміри плати за їх надання (адміністративні збори) та

загальний порядок справляння адміністративних зборів. У перехідних

положеннях Закону України «Про адміністративні послуги» [302, ст. 20]

прийняття такого закону передбачалося у пункті 2 статті 20. Зазначене положення

містило також не ідеальне, але реалістичне вирішення питання поточного

регулювання розмірів та порядку справляння адміністративного збору згідно з

чинним законодавством (тобто згідно з численними законами та підзаконними

актами, які передбачають відповідні платежі). Крім того, підпункт д підпункту 2

пункту 6 ст. 20 Закону містив доручення, згідно з якими Кабінет Міністрів

повинен був підготувати та подати до Верховної Ради України проекти законів:

про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх

надання; про включення до Податкового кодексу України положень стосовно

державного мита, інших обов'язкових платежів; а також про встановлення

розмірів та порядку адміністрування платежів і внесків нефіскального характеру,
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що справляються відповідно до пункту 2 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні

положення" Податкового кодексу України, або їх скасування. У цих дорученнях є

деякі внутрішні суперечності, зокрема, значна частина випадків справляння

державного мита за своєю сутністю передбачає платежі за послуги, що

відповідають поняттю адміністративної послуги. Тому в процесі нормотворчості

потрібно було розібратися з питанням розподілу платежів між податковою

системою України і системою неподаткових обов’язкових платежів. Виконання

Урядом зазначених доручень та ухвалення Верховною Радою відповідних

законопроектів фактично означало завершення податкової реформи і створення в

Україні узгодженої системи справляння обов'язкових платежів. Однак, Законом

України № 888-VIII від 10.12.2015 р «Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування

та оптимізації надання адміністративних послуг» [306] всі ці положення були

виключені. В результаті ситуація де-факто залишилася колишньою, але вона вже

суперечить чинному законодавству, оскільки і зараз багато платежів за

адміністративні послуги справляються на підставі підзаконних актів. А

найголовнішим недоліком цих законодавчих змін, на нашу думку, стала відміна

юридично закріплених планів кардинального вирішення питання щодо

впорядкування системи обов'язкових платежів.

Якщо зіставити викладені положення ст. 1, 11 Закону України «Про

адміністративні послуги» і вищевказане положення п. 6.2 ст. 6 Податкового

кодексу України, то слід зробити висновок, що плата за адміністративні послуги

відповідає всім ознакам збору (плати, внеску) як обов'язкового податкового

платежу крім формального включення до податкової системи України. Навіть

називається вона в ст. 11 Закону України «Про адміністративні послуги» платою

за надання адміністративних послуг (адміністративним збором). Відповідно до

пунктів 9.4 ст. 9 і 10.4 ст. 10 Податкового кодексу України встановлення

загальнодержавних і місцевих податків і зборів, не передбачених цим Кодексом,

забороняється. Таким чином, за умов врахування лише базових правил
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Податкового кодексу України адміністративний збір може справлятися тільки у

випадках, передбачених цим кодексом.

Так воно і повинно було б бути в кращому варіанті. Зауважимо, що в ідеалі

держава мала б безоплатно здійснювати певні дії в своїх інтересах і одночасно на

користь громадян і юридичних осіб тому, що останні є платниками податків і, так

би мовити, уже попередньо оплатили надання адміністративних послуг. Однак

такого стану не досягнуто в жодній державі.

Повертаючись до реалій відзначимо, що відповідно до пункту 2 підрозділу

10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України збори (плата,

внески), не встановлені цим Кодексом як загальнодержавні або місцеві, але

встановлені законодавчими актами України як обов'язкові платежі до набрання

чинності цим Кодексом, справляються за правилами, встановленими цими

законодавчими актами України, до набрання чинності законом про

адміністративні послуги та іншими законами, що регулюватимуть справляння

відповідних зборів (плати, внесків). З урахуванням вищевикладеного, схоже, що

наведене перехідне положення Податкового кодексу України стане одним з

найбільш постійних його положень. Основне правове регулювання так і буде

здійснюватися на підставі численних законів, що передбачають плату за окремі

юридично значимі дії, які виконуються на користь платників суб'єктами владних

повноважень, а положення цих законів будуть розглядатись як спеціальні норми

стосовно положень Податкового кодексу України, хоча така позиція і є спірною з

урахуванням правил про пріоритет дії цього Кодексу у відносинах щодо

справляння податків і зборів. Явно суперечить як правилам Податкового кодексу

України, так і правилам Закону України «Про адміністративні послуги» у редакції

від 10.12.2015 року той факт, що багато платежів продовжують зараз

сплачуватися на підставі підзаконних актів. Проте з урахуванням існуючого стану

(соціального контексту) треба враховувати, що держава найближчим часом не

зможе перейти на безкоштовне надання сотень видів адміністративних послуг, за

які зараз справляється плата.
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Адміністративний збір відповідає також всім доктринальним ознакам

обов'язкового платежу, відносини щодо справляння якого регулюються

фінансовим правом. Зокрема, у фундаментальному сучасному дослідженні

правових проблем регулювання обов'язкових платежів вказується, що платіж,

який сплачується у зв’язку з наданням послуги суб’єктом публічної влади, слід

розглядати як обов’язковий, якщо:

«1) платіж сплачується в зв’язку з виконанням суб’єктом публічної влади

обов’язків, що входять до його компетенції та закріплених за ним в нормативному

акті;

2) у платника при зверненні до суб’єкта публічної влади (при реєстрації як

суб’єкта господарювання, при отриманні ліцензії тощо), як правило, відсутня

альтернатива вибору надавача послуги;

3) сторони позбавлені права визначати розмір платежу та строки його

внесення» [297].

Ст. 11 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачає, що за

загальним правилом плата за надання адміністративної послуги

(адміністративний збір) зараховується до державного або відповідного місцевого

бюджету. Таким чином, відносини зі сплати адміністративного збору є

відносинами щодо формування публічних фондів грошових коштів (Державного

або місцевих бюджетів), а правові норми, що регулюють ці відносини є частиною

фінансово-правового інституту неподаткових доходів бюджету.

Зазначеним ознакам відповідають майже всі платежі до бюджету, що

передбачені чинним законодавством крім тих, що сплачуються в межах цивільних

відносин, зокрема, судовий збір, державне мито (у більшості випадків його

справляння), виконавчий збір та інші. Отже, всі ці платежі справляються в межах

фінансових відносин. Стосовно адміністративного збору, що передбачений

Законом України «Про адміністративні послуги» такий висновок випливає із

змісту викладених положень цього закону, але потрібно враховувати, що на цей

час закон, який має регулювати загальний порядок справляння адміністративного

збору ще не прийнятий, а повний перелік адміністративних послуг ще не
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підготовлений. Тому остаточні висновки стосовно юридичної природи

адміністративного збору слід робити після визначення законодавцем переліку

конкретних платежів, що охоплюються цим поняттям. Можливою є ситуація, за

якої адміністративні послуги об'єднають з послугами цивільно-правового

характеру, що надаються суб'єктами владних повноважень та юридичними

особами публічного права. На нашу думку, це один з найбільш негативних

сценаріїв, тому що він веде не до впорядкування платежів, а до закріплення

юридичного безладу.

Нинішній стан правового регулювання відносин щодо справляння платежів

за надання адміністративних послуг не відповідає як інтересам платників, права

яких часто порушуються, так і інтересам держави, яка не створила надійної

системи адміністрування цих платежів для забезпечення прозорості відповідних

виплат і їх належного обліку в якості доходів бюджетів. Дані про бюджетні

надходження від цих джерел вказують на те, що значна частина грошей не

доходить до бюджетів. Зазначені проблеми можуть бути вирішені тільки шляхом

розробки виключного переліку платежів за адміністративні послуги і

встановлення єдиного фінансово-правового режиму їх справляння в окремому

законі як це і передбачалося раніше.

Бюджетні відносини, що також є владно-майновими і належать до предмета

фінансового права, легко відмежовуються від адміністративних відносин,

оскільки з приводу розподілу бюджетних коштів адміністративні відносини

взагалі не виникають (виняток складає лише адміністративна відповідальність за

порушення бюджетного законодавства, що встановлена ст. 121 Бюджетного

кодексу України).

Фінансове право створює надбудову для регулювання відносин щодо

завершального використання бюджетних коштів та коштів централізованих

позабюджетних фондів. У межах фінансових відносин визначаються цілі та умови

використання грошей розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,

контролюється дотримання цільового призначення та ефективність використання

бюджетних коштів. При цьому майнові відносини, що опосередковують кінцеві
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платежі регулюються іншими галузями права: цивільним і господарським правом

щодо правочинів з бюджетними коштами, трудовим правом щодо зарплати

працівників бюджетної сфери, правом соціального забезпечення щодо соціальних

виплат за рахунок коштів бюджетів і фондів соціального страхування. Як

вказував Ровинський Ю.А.: «сама сфера фінансової діяльності держави настільки

велика й багатогранна, що усередині неї виникає необхідність регулювання

деяких сторін відносин не тільки фінансовим правом, але й іншими галузями

права» [356, с. 61]. Однак в науці фінансового права в сучасних ринкових умовах

все ще зберігається позиція ототожнення предмета фінансового права й предмета

фінансової діяльності, яку Ю.А. Ровинський критикував навіть стосовно до

радянської економічної системи [356, с. 60] . Фінансове право не містить і не

повинне містити юридичних конструкцій для виплати зарплати і здійснення

купівель, а гроші витрачаються саме в такий спосіб як звичайними юридичними й

фізичними особами, так і державою. Завданням фінансового права є забезпечення

цільового й ефективного використання бюджетних коштів шляхом впливу на

зазначені майнові відносини, а не шляхом їхнього прямого регулювання.

Виходячи із зазначених цілей, необхідно також розмежовувати фінансові і

адміністративні відносини, що виникають у сфері використання бюджетних

коштів. Оскільки значна частина бюджетних грошей витрачається в процесі

господарської діяльності розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, то для

регулювання цих господарських відносин використовуються всі публічно-правові

обтяження, що відрізняють господарську діяльність суб'єктів публічного права від

звичайних цивільних угод, і ці обтяження мають адміністративно-правову

природу. Норми фінансового права регулюють відносини з приводу використання

коштів бюджетів і централізованих позабюджетних фондів, як відносини, що

виникають у процесі фінансової діяльності держави.

Фінансове право, як і адміністративне, регулює широке коло немайнових

відносин. Відтак виникає потреба у визначенні кола таких немайнових відносин

та розмежування цих відносин та відносин, що є предметом адміністративного

права. Слід звернути увагу на зручність виділення у складі предмета фінансового
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права поряд з майновими відносинами пов’язаних з ним немайнових відносин.

Спочатку Н. І. Хімічева здійснила поділ фінансових правовідносин (очевидно, цей

поділ можна поширити і на фінансові відносини) на матеріальні і процесуальні:

«Через матеріальні фінансові правовідносини реалізуються права і обов’язки

суб’єктів щодо отримання, розподілу і використання певних фінансових ресурсів.

У процесуальних фінансових правовідносинах виражається юридична форма, в

якій відбувається отримання державою у своє розпорядження фінансових

ресурсів, їх розподіл і використання» [400, с. 36-37]. Тут матеріальні і

процесуальні відносини настільки зближені, що їх складно розмежувати.

Вказується, що права і обов’язки суб’єктів щодо отримання, розподілу і

використання ресурсів реалізуються через матеріальні фінансові правовідносини.

Але ж поза процесуальними відносинами це теж не відбувається. Зазначається на

те, що в фінансових процесуальних правовідносинах виражається юридична

форма, в якій відбувається отримання фінансових ресурсів. А хіба матеріальні

фінансові правовідносини не є юридичною формою отримання державою

грошових коштів?...

Невдовзі М. В. Карасьова зробила істотне уточнення: «Сьогодні предмет

фінансового права слід визначати через майнові і пов’язані з ними немайнові

відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності держави і

муніципальних утворень» [123, с. 19]. Такий же поділ фінансових відносин

здійснює Ю.А. Крохіна [154, с. 4], а також інші науковці. Терміни «майнові» і

«немайнові» фінансові відносини є зручними тому, що вони вказують на

вичерпність класифікації фінансових відносин. У подальшому немайнові

фінансові відносини можна було б позначити як фінансово-процесуальні.

Л. М. Касьяненко всебічно обґрунтовує доцільність використання термінів

«фінансовий процес», «фінансово-процесуальні норми», «фінансово-процесуальні

правовідносини» [130].

Слід визнати, що застосування терміну «фінансово-процесуальні

відносини» є доцільним. По-перше, не можна очікувати, що в перспективі, яку

можна оглянути, може з’явитись «фінансовий процес» у тому розумінні, як
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сьогодні існує цивільний, господарський чи кримінальний процес. Відтак не існує

загрози змішування «фінансового процесу», існування якого обґрунтовує

Л. М. Касьяненко, з процесом у традиційному його розумінні. По-друге, термін

«фінансово-процесуальні відносини» вдало акцентує увагу на важливості

дотримання процесуального порядку, особливо з урахуванням того, що історично

в нашій країні державні органи і їх посадові особи не звикли демонструвати свою

підпорядкованість закону, показувати приклад поваги до кожної букви закону.

По-третє, термін «фінансово-процесуальні відносини» відкриває можливість

виділення окремих видів таких відносин – організаційних, інформаційних,

контрольних, процедурних. Фінансово-процесуальні відносини є допоміжними

стосовно майнових владних фінансових відносин (дещо нижче ми зупинимось і

на проблемі відмежування від адміністративних відносин тих фінансових

відносин, що обслуговують потреби цивільних майнових відносин, об’єктом яких

є гроші або цінні папери і які потребують такого обслуговування). Їх доцільно

було б поділити на організаційні, інформаційні, контрольні та процедурні.

Л.М. Касьяненко звернула увагу на недостатню дослідженість немайнових

фінансових відносин (вона називає їх процесуальними), що обумовлює визнання

їх адміністративними [129, с. 4]. Це – обґрунтована думка. І вона підкреслює

переваги використання терміну «процесуальні» ніж використання терміну

"організаційні" для позначення відносин, про які тут йдеться, бо поняття

«організаційні відносини» є близьким до поняття «управлінські відносини», а

відносини в сфері управління традиційно визнаються предметом

адміністративного права [428, с. 48-49].

Термін «організаційні» стосовно фінансових відносин був

загальноприйнятим у радянські часи, [405, с. 197; 272, с. 47]. Але це було ще до

того, як у радянській юридичній науці стали розробляти проблематику

процесуальних відносин у матеріальних галузях права. На цей час думку про

існування організаційних відносин у складі фінансового права підтримують

Є. Ю. Грачова [69, с. 139], Д. В. Вінницький [46, с. 137], Е. Д. Соколова [384, с.
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74], Є. М. Ашмарина [22, с. 17], Н. А. Шевелева [425, с. 42], В. І. Гурєєв [75, с. 55]

і інші науковці.

Паралельно розвивається ідея процесуальної форми, що не заперечує

організаційного характеру відповідних суспільних відносин. Ця ідея

«процесуальної форми здійснення фінансової діяльності» набуває дедалі більшого

поширення. Зокрема, цю ідею підтримала Ю.А. Крохіна [154, с. 4]. Вчені

досліджують провадження щодо податкового контролю, правотворчих

податкових процедур [200, с. 14, 17], провадження митного оподаткування [187, с.

34-37].

Тема цього дослідження потребує розгляду проблеми розмежування

процесуальних відносин, що є предметом регулювання адміністративного права, з

одного боку, і фінансового права, – з іншого. У зв’язку з цим потрібно

розглянути питання про те, чи не виникають відносини, що регулюються

адміністративним правом, у бюджетному процесі. Це питання тим більше є

доречним, що у попередньому розділі цієї роботи було визнано, що деякі

відносини, які виникають у бюджетному процесі, одночасно є предметом

конституційного і фінансового права. Перш за все зауважимо, що одночасне

регулювання фінансових відносин, що виникають у бюджетному процесі,

нормами адміністративного і фінансового права є неможливим. Усі відносини, які

виникають в бюджетному процесі і не регулюються виключно нормами

конституційного права, регулюються фінансовим правом, за винятком, який

полягає в тому, що бюджетний процес включає до себе стадію виконання (п. 3 ч. 1

ст. 19 Бюджетного кодексу України), а стадія виконання бюджету, особливо за

видатками та кредитуванням, інтерпретується в ст. 46 Бюджетного кодексу

України вельми широко, зокрема охоплює собою цивільні відносини, в рамках

яких укладаються договори (беруться бюджетні зобов’язання) і виконуються

відповідні зобов’язання (п. 4-7 ст. 46 Бюджетного кодексу України). Зокрема, до

предмета фінансового права слід визнати належними наступні немайнові

процесуальні відносини, що виникають у бюджетному процесі:
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- відносини, в межах яких Міністерство фінансів України визначає основні

організаційно-методичні засади бюджетного планування, які будуть

використовуватись для підготовки бюджетних запитів і розроблення Державного

бюджету України та прогнозу Державного бюджету на наступні за плановим два

бюджетні періоди (ч. 2 ст. 32 Бюджетного кодексу України);

- відносини, у межах яких Міністерство фінансів України визначає

загальний рівень доходів, видатків і кредитування бюджету та дає оцінку обсягу

фінансування бюджету для складання проекту Державного бюджету України та

індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні

за плановим два бюджетні періоди. Ця робота виконується на підставі основних

прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на

плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди (ч. 3 ст. 32 Бюджетного

кодексу України);

- відносини, у межах яких Міністерство фінансів України спільно з іншими

центральними органами виконавчої влади розробляє проект Основних напрямів

бюджетної політики на наступний бюджетний період та подає його на розгляд

Кабінету Міністрів України (ч. 1 ст. 33 Бюджетного кодексу України);

- відносини, у межах яких Національний банк України подає до Верховної

Ради України та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники і

показники валютно-курсової політики, розрахунок частини прибутку, яка

підлягатиме перерахуванню до державного бюджету України та інші матеріали,

що використовуються для складання проекту закону про Державний

бюджет України (ч. 2 ст. 33 Бюджетного кодексу України);

- відносини, у межах яких Міністерство фінансів України розробляє і

доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки

бюджетних запитів (ст. 34 Бюджетного кодексу України);

- відносини, в межах яких головні розпорядники бюджетних коштів

забезпечують складання бюджетних запитів та їх подання Міністерству фінансів

України (ст. 35 Бюджетного кодексу України);
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- відносини щодо аналізу бюджетних запитів, їх включення до проекту

Державного бюджету України, усунення розбіжностей між Міністерством

фінансів України і головними розпорядниками бюджетних коштів щодо

бюджетних запитів (ст. 36 Бюджетного кодексу України);

- відносини щодо подання Міністерством фінансів України Кабінету

Міністрів України для розгляду проекту закону про Державний бюджет України

та його схвалення Кабінетом Міністрів України (ст. 37 Бюджетного кодексу

України);

- відносини щодо забезпечення виконання, організації та управління

виконанням Державного бюджету України, зокрема, відносини щодо

затвердження Міністерством фінансів України розпису Державного бюджету

України відповідно до бюджетних призначень (ст. 44 Бюджетного кодексу

України);

- відносини щодо прогнозування та аналізу доходів бюджету Міністерством

фінансів України (ч. 1 ст. 45 Бюджетного кодексу України);

- відносини щодо встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам

бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету (ст. 47

Бюджетного кодексу України);

- відносини щодо затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм

(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також

порядків використання бюджетних коштів;

- відносини щодо здійснення контролю за дотриманням бюджетного

законодавства (розділ V Бюджетного кодексу України).

С.В. Запольський дійшов висновку, що діяльність держави щодо

«проведення організаційних заходів зі створення, реорганізації, зміни функції

фінансових органів в ході адміністративних реформ» належить до фінансової

діяльності держави [98, с. 3]. З цим можна погодитися, але включення відносин до

сфери фінансової діяльності держави ще не означає встановлення їх галузевої

належності. М.П. Кучерявенко обґрунтовано вказує, що до системи фінансового

права слід включити норми публічного характеру, що регулюють банківську
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діяльність. Однак, зауважує науковець, «і з ними, очевидно, не все є абсолютно

однозначним, оскільки не можна забувати адміністративно-правовий аспект

регулювання того ж статусу Національного банку України» [163, с. 16]. Доцільно

було б визнати, що державні органи, які здійснюють фінансову діяльність,

створюються, реорганізуються, їх повноваження визначаються в межах

конституційних (Кабінет Міністрів України, Рахункова палата України тощо) або

адміністративних (Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба

України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг тощо) правовідносин. А уже з визначеними повноваженнями

ці органи здійснюють фінансову діяльність і вступають у відносини, що є

предметом фінансового права.

Очевидно, немає будь-яких підстав для віднесення до фінансового права тих

правових норм, які регулюють відносини щодо реєстрації юридичних осіб, хоч би

такі особи надалі і ставали учасниками фінансових відносин не тільки як

платники податків. Державна реєстрація юридичних осіб – це офіційне визнання

шляхом засвідчення державного факту створення…юридичної особи» (п. 4 ч. 1

ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» [315]). Тому навіть тоді, коли для

державної реєстрації юридичної особи потрібне погодження з Національним

банком (п. 10 ч. 1 ст. 15 названого вище Закону), що є стороною фінансових

відносин з банками, немає підстав для кваліфікації фінансово-правовими відносин

щодо реєстрації банків як юридичних осіб. Фінансово-правовий зміст є у

відносинах, що регулюються ст. 17 Закону України «Про банки та банківську

діяльність», тому що процедура погодження Національним банком статуту та

інших документів майбутнього банку має на меті встановлення наявності або

відсутності передумов для здійснення банківської діяльності.

Що стосується ліцензування підприємницької діяльності, то галузева

кваліфікація організаційних правовідносин, в яких воно здійснюється, певною

мірою являє собою складну задачу. Їх кваліфікація як адміністративних може

викликати сумніви у зв’язку з тим, що реалізація державної політики у сфері
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контролю за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності,

що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, віднесено до основних завдань

Державної фіскальної служби України (підпункт 1 пункту 3 Положення про

Державну фіскальну службу України [279, п. 3]). Але такі сумніви були б

необґрунтованими. Ставлячи перед зазначеною Службою таке завдання, Кабінет

Міністрів України при затвердженні указаного Положення не шукав можливості

надати цьому Положенню фінансово-правової «чистоти». Він просто виходив із

того, що органи Державної фіскальної служби України найбільш наближені до

контролю господарської діяльності платників податків, а тому здійснення ними

контролю за наявністю ліцензій буде зручним. Проте викладену позицію щодо

галузевої належності відносин ліцензування не можна поширити на ліцензування

діяльності фінансових установ.

Інакше мають бути також оцінені відносини щодо ведення державного

реєстру фінансових установ (п. 1 ст. 20 Закону України «Про фінансові послуги та

державне регулювання ринків фінансових послуг» [345, ст. 20]). Така реєстрація є

першим юридичним фактом, який у сукупності з іншими юридичними фактами

утворює юридичний склад, який породжує владні відносини фінансової установи

з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг, і є публічно-правовою передумовою вчинення правочинів

щодо надання фінансових послуг. Тому уже відносини щодо внесення фінансової

установи до відповідного державного реєстру слід віднести до категорії

фінансових відносин, що належать до предмета фінансового права. Тим більше

слід визначати фінансовими відносини щодо видачі ліцензій на провадження

діяльності з надання фінансових послуг. Натомість А. Б. Іпатов стверджує таке:

«Навряд чи можуть виникнути сумніви…в тому, що норми, які встановлюють

порядок допуску організацій до страхової діяльності або ті, що передбачають

умови ліцензування, не мають відношення до страхування. Але як за предметом

регулювання, так і за методом вони, безсумнівно, належать до публічного

адміністративного, а не до фінансового права» [112, с. 28]. Сумніви все-таки

виникають, оскільки до повноважень Національної комісії, що здійснює державне
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регулювання у сфері ринків фінансових послуг належать видача ліцензій на

провадження діяльності з надання фінансових послуг, затвердження правил

провадження діяльності, для якої необхідна ліцензія, встановлення методики

формування страхових резервів із страхування життя, встановлення правил

формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування

іншими, ніж страхування життя, здійснення контролю за платоспроможністю

страховиків (підпункти 12, 13, 55,56, 63 п. 4 Положення про Національну комісію,

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [280]),

здійснення інспектування фінансових установ, їх афілійованих осіб, проведення

перевірок щодо правильності застосування страховиками законодавства про

страхову діяльність, обмеження дії ліцензій, прийняття рішень про відкликання

ліцензій та виключення страховиків з Державного реєстру фінансових установ

(підпункт 5, 17, 19 п. 6 того ж Положення), застосування до страховиків

фінансових санкцій за діяльність на ринку фінансових послуг без ліцензії (п. 1 ч. 1

ст. 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання в сфері

ринків фінансових послуг»). Усі названі тут види діяльності здійснюються в

межах відповідних фінансових відносин. Усі вони тісно пов’язані між собою.

Порушення ліцензійних умов тягне за собою відкликання ліцензії. Але в сфері дії

фінансового права А. Б. Іпатов пропонує залишити тільки відносини щодо

«розміщення страховиками страхових резервів, фінансового контролю за

діяльністю страхових організацій і деякі інші» [112, с. 27]. Решту владних

відносин з участю страховиків як підвладної сторони, як можна зробити висновок

із статті А. Б. Іпатова, слід віднести до предмета адміністративного права. Але ж

фінансовий контроль охоплює питання дотримання ліцензійних умов та порядку

формування і використання страхових резервів в процесі діяльності страхових

організацій; ліцензійні умови передбачають вимоги до капіталу та резервів

страхових організацій; порушення порядку формування та використання

страхових резервів можуть бути підставою для відкликання ліцензій та

виключення страховиків з Державного реєстру фінансових установ і т.д. Тому

галузева належність відносин має визначатися з врахуванням їх функціонального
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призначення, а не передбачати штучний розрив правовідносин за формальними

ознаками. (якщо процедура має назву «ліцензування», то це відносини

адміністративні; якщо мова йде про формування та використання фондів коштів

(страхових резервів), то відносини є фінансовими, а якщо відносини з приводу

дотримання ліцензійних умов та порядку формування страхових резервів

поєднуються, то залишається констатувати нерозривність відносин і

неможливість їх розмежування за галузевою ознакою). Такий підхід, на нашу

думку, є найбільш шкідливим для практики правозастосування у сфері відносин,

які об'єднані єдиним функціональним призначенням і методом правового

регулювання. Отже розрив відносин, про які тут йдеться, не має належних

підстав.

До організаційних відносин, що регулюються фінансовим правом, належать

відносини, щодо обліку або реєстрації платників податків. Взяттю на облік або

реєстрації в контролюючих органах підлягають усі платники податків. Усі фізичні

особи – платники податків реєструються в контролюючих органах шляхом

включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб-платників

податків (п. 63.5 ст. 65 Податкового кодексу України).

Допоміжними щодо владно-майнових фінансових відносин, що є предметом

фінансового права, є інформаційні відносини. Цей блок фінансових відносин має

істотне соціальне значення, є складним за своєю структурою. У зв’язку з цим слід

погодитись з думкою С. В. Запольського про те, що «інформаційно-правові

конструкції посідають набагато більш значуще місце в регулюванні фінансових,

кредитних, емісійних відносин, ніж це визнається на цей час» [100, с. 13]. Але

його пропозиція про перегляд галузевої належності «фінансово-правових

процедур і про віднесення їх до предмета інформаційного права» [100, с. 11] в

останній частині є неприйнятною, бо інформація пронизує усі суспільні

відносини. Якщо вилучити інформаційну складову із відносин, що утворюють

будь-яку галузь права, то це буде мати руйнівні наслідки для цієї галузі. Тому

конструювання інформаційного права суперечить потребам поступального

розвитку системи права.
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На платників податків покладається обов’язок вести в установленому

порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і

сплати податків і зборів (стаття 16 Податкового кодексу України). Це є нічим

іншим як обов’язком збирати, упорядковувати і зберігати впродовж установлених

строків відповідну інформацію, без якої контролюючі органи не можуть належно

здійснювати перевірки правильності нарахування і сплати податків, зборів і

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

покладає обов’язок ведення бухгалтерського обліку на всіх юридичних осіб. У

зв’язку з цим слід мати на увазі, що відносини щодо ведення обліку, складання

звітності, зберігання та надання первинних облікових документів, регістрів

бухгалтерського обліку, форм звітності підпадають під дію фінансового права

тоді, коли ведення обліку та складання звітності пов’язане з обчисленням і

сплатою податків і зборів, а також у випадках, коли на учасників бюджетного

процесу обов’язок правильного ведення бухгалтерського обліку та забезпечення

достовірності фінансової і бюджетної звітності покладено статтею 26 Бюджетного

кодексу України. Фінансово-правовий зміст мають відносини у сфері

бухгалтерського обліку та фінансової звітності також у тих випадках, коли вони

пов'язані з обов'язками щодо ведення, зберігання та надання інформації в рамках

банківського нагляду, контролю за діяльністю фінансових установ, валютного

контролю та контролю за порядком ведення касових операцій, тобто у випадках,

коли вказані відносини обслуговують потреби інститутів фінансового права.

Інформаційні відносини, що регулюються фінансовим правом, виникають в

інших численних випадках, передбачених Податковим кодексом України,

Бюджетним кодексом України, іншими законодавчими актами. Встановлені

вимоги до змісту податкових декларацій, порядку і строку їх подання, внесення

змін до них (статті 46-51 Податкового кодексу України). Податкові консультації

також надаються в межах інформаційних фінансових правовідносин (статті 52-53

Податкового кодексу України). Встановлені правила про порядок листування
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контролюючих органів з платниками податків (статті 42, 421 Податкового кодексу

України), тобто правила надання інформації (обміну інформацією).

Як фінансово-правові інформаційні відносини кваліфікуються і відносини

щодо надання банками контролюючим органам відомостей про відкриття і

закриття рахунків платників податків-юридичних осіб (стаття 69 Податкового

кодексу України): не можна виключити із предмета фінансового права відносини,

які не тільки регулюються Податковим кодексом України, а й забезпечуються

фінансовою відповідальністю у вигляді штрафу (ст. 118 Податкового кодексу

України). Також є фінансовими, а не адміністративними відносини щодо надання

підконтрольними суб’єктами інформації органам фінансового контролю, зокрема,

Рахунковій палаті, органам Державної аудиторської служби України, Державної

служби фінансового моніторингу.

З іншого боку, не можуть бути кваліфіковані як фінансово-правові

інформаційні відносини щодо надання органами державної реєстрації юридичних

осіб і фізичних осіб-підприємців контролюючим органам повідомлень і

відомостей з реєстраційної картки про вчинення реєстраційних дій (стаття 68

Податкового кодексу України), оскільки це – звичайні відносини між державними

органами та органами місцевого самоврядування, що належать до предмета

адміністративного права.

Відносини щодо контролю є фінансовими перш за все тоді, коли вони

безпосередньо обслуговують потреби забезпечення повної і своєчасної сплати

податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування та цільового використання бюджетних коштів. Проте науковці-

фахівці у галузі адміністративного права не можуть змиритися з тим, що ці

відносини є предметом фінансового права. Вище уже зазначалось на те, що один

із провідних фахівців у галузі адміністративного права Ю.П. Битяк беззастережно

визнав і факт відокремлення фінансового права від адміністративного права, і той

факт, що адміністративне право і після цього залишається галуззю, що немає меж

правового регулювання [36, с. 171]. І все ж у підручнику з адміністративного

права, що виданий під редакцією Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука і В. В. Зуй,
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виокремлюється спеціальна глава 28 «Управління фінансами», де йдеться про

фінансовий контроль, про повноваження Міністерства фінансів України,

Казначейства України, Державного комітету фінансового моніторингу України

(на цей час – Державна служба фінансового моніторингу), Державної контрольно-

ревізійної служби України (на цей час – Державна аудиторська служба України),

Державної податкової служби України (на цей час – Державна фіскальна служба

України) [3, с. 373-393]. Крім того, у названому підручнику йдеться про контроль,

здійснюваний Державною податковою службою України та Державною

контрольно-ревізійною службою України, під рубрикою «контроль з боку

спеціалізованих контролюючих органів» [3, с. 272-273]. Про контроль,

здійснюваний цими ж органами йдеться також під рубрикою «державний

контроль у сфері економіки» [3, с. 309-311]. Як бачимо, фахівці у галузі

адміністративного права дуже неохоче розлучаються з проблематикою

фінансового контролю.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про застосування реєстраторів

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та

послуг» [317] на органи доходів і зборів покладається здійснення контролю за

додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за

товари (послуги) і вимог названого Закону. Відносини, які виникають при

здійсненні такого контролю, слід кваліфікувати як фінансові (а не як

адміністративні) з огляду на наступне: 1) найближча мета запровадження

реєстраторів розрахункових операцій і контролю за їх використанням – це

фіскальна мета, не допустити уникнення оподаткування доходів, отриманих

суб’єктами господарювання; 2) ще одна мета цього – упорядкування готівкового і

поширення безготівкового грошового обігу, що є однією із основних задач

фінансового права. Якби не ці дві цілі, запровадження реєстраторів

розрахункових операцій втратило б будь-який сенс; 3)покладення контролю за

застосуванням реєстраторів на органи доходів і зборів, а у відповідних випадках –

і на Національний банк, тобто на органи, що здійснюють державну фінансову

діяльність; 4) зазначення в статті 15 названого Закону на те, що контроль
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здійснюється відповідно до Податкового кодексу України; 5) визначення заходів

відповідальності, що застосовуються за порушення вимог Закону України «Про

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського

харчування та послуг» як фінансових санкцій; 6) здійснення стягнення сум

фінансових санкцій за порушення вказаного Закону органами доходів і зборів.

Як фінансовий контроль слід кваліфікувати і контроль за дотриманням

резидентами строків отримання (зарахування на рахунки в уповноважених

банках) виручки в іноземній валюті від експорту продукції, а також строків

здійснення імпортних операцій резидентів, якщо договорами передбачено

відстрочення поставки. Підставами для такого твердження є: 1) такий, що легко

виявляється, вплив дотримання строків отримання виручки в іноземній валюті і

строків здійснення імпортних операцій на стабільність курсу національної валюти

у відношенні до іноземних валют; 2) повноваження органів Державної фіскальної

служби проводити перевірки дотримання строків отримання виручки і здійснення

імпортних операцій та стягувати пеню за порушення цих строків (ч. 6 ст. 4 Закону

України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» [333]); 3)

повноваження тих же органів стягувати з резидентів пеню за пропуск

встановлених строків здійснення розрахунків і імпортних операцій. Отже, і в

даному випадку немає підстав для твердження про те, що відносини щодо

контролю, про який тут ідеться, регулюються нормами адміністративного права.

При визначенні галузевої належності відносин, у межах яких здійснюється

контроль за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових

виробів в першу чергу слід врахувати податкову мету цього контролю. І

маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів марками акцизного збору, і

реєстрація місць зберігання спирту, приміщень, що використовуються для

зберігання алкогольних напоїв і тютюнових виробів, і контроль за дотриманням

вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових

виробів» [312] переважно мають на меті недопущення уникнення оподаткування

операцій з реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Здійснення
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контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових

виробів органами Державної фіскальної служби також свідчить на користь

належності відносин щодо здійснення цього контролю до предмета фінансового

права (а не адміністративного). На користь такого висновку свідчать і

застосування (до суб’єктів господарювання) за порушення названого Закону

фінансових санкцій у вигляді штрафів. Відносини контролю за виробництвом і

обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що здійснюється іншими

органами (органами Мінекономрозвитку, МВС, МОЗ, Держстату,

Держспоживінспекції) [288], не регулюються фінансовим правом та переважно

входять до предмету адміністративного права.

Немайнові публічні відносини між банками, з одного боку, та Національним

банком України і Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, – з іншого, на

нашу думку, є фінансовими. Проте можливим є змішування їх з

адміністративними відносинами. Видання Національним банком і Фондом

гарантування вкладів фізичних осіб нормативно-правових актів, у тому числі тих,

що регулюють фінансові відносини (стаття 56 Закону України «Про Національний

банк України» [327, ст. 56]; стаття 6 Закону України «Про систему гарантування

вкладів фізичних осіб» [338, ст. 6]), здійснюється у відносинах, що регулюються

адміністративним правом (частково – конституційним) і не можуть регулюватися

фінансовим правом. Немає будь-яких підстав для кваліфікації як фінансових

відносин щодо реєстрації банків як юридичних осіб, що здійснюється відповідно

до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців». Разом з тим, відкриття філій банків, їх реєстрація Національним

банком і внесення відповідної інформації до Державного реєстру банків

здійснюється у відносинах, які повинні бути кваліфіковані як фінансові.

Підставою для такого твердження є та обставина, що під час реєстрації філій

банків перевіряється їх здатність надавати банківські послуги, а відсутність такої

здатності за встановленими критеріями є підставою для прийняття Національним

банком рішення про припинення здійснення операцій відокремленим підрозділом
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банку (стаття 23 Закону України «Про банки та банківську діяльність» [303, ст.

23]).

Фінансовими є відносини, в яких Національний банк видає банкам

банківські ліцензії, оскільки при видачі ліцензії перевіряється відповідність банків

встановленим вимогам, а виявлена невідповідність таким умовам є підставою для

відкликання банківської ліцензії. В організаційних відносинах, щодо видачі та

відкликання ліцензії вирішується головне для будь-якого банку питання про

можливість його перебування у відповідних фінансових відносинах та здійснення

банківської діяльності. Було б нелогічним визнати належними до предмета

фінансового права інформаційних, контрольних і процедурних відносин, що

виникають у процесі діяльності банків, і в той же час за межі фінансових відносин

вивести відносини, в яких вирішується саме питання про можливість перебування

банків у фінансових відносинах. Визначення у статті 66 Закону України «Про

банки та банківську діяльність» ліцензування банківської діяльності як

адміністративного регулювання банківської діяльності не є достатньою підставою

для визнання належними до предмета адміністративного права відносин, в яких

здійснюється ліцензування банківської діяльності. І термін «адміністративне», і

термін «регулювання» використані у зазначеній статті не строго в їх юридичному

значенні. Адміністративне регулювання у цій статті розуміється як регулювання,

яке не має економічного змісту, на відміну від індикативного регулювання, що

має економічний зміст. Та й термін «регулювання» вживається у статті 66

названого Закону не тільки як «правове регулювання», а як правозастосовна

діяльність (застосування санкцій), що згідно теорії є однією із завершальних

стадій правового регулювання, або як здійснення іншої владної діяльності

(зокрема, нагляду).

Фінансовими є і процесуальні відносини між банками з одного боку, і

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Законодавець ухилився від того, щоб

чітко визначити статус названого Фонду. З одного боку, банки визнаються

учасниками фонду, з іншого боку, цим «учасникам» не надаються навіть ті права,

які мають платники податків. Фонд визнається юридичною особою публічного



230
права. Він «має» відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності

(частина 2 статті 3 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних

осіб» [338, ст. 3]). Проте він не визнається державним органом чи, на зразок

Національного банку України, «особливим центральним органом державного

управління» (стаття 2 Закону України «Про Національний банк України»). Фонд є

«установою» (частина 1 статті названого Закону). Керівництво Фондом через

своїх працівників, що призначаються членами адміністративної ради Фонду,

здійснюється Кабінетом Міністрів України, Національним банком України і

Верховною Радою України. Члени адміністративної ради здійснюють свої функції

на громадських засадах (частина 9 статті 8 згаданого Закону). Але припинення

трудових відносин члена адміністративної ради з органом, який його делегував,

припиняє повноваження члена адміністративної ради. І все ж Закон України «Про

систему гарантування вкладів фізичних осіб» не залишає сумнівів у тому, що

Фонд має владні повноваження, а його відносини з банками є владно-майновими

(грошовими) і пов’язаними з владно-майновими владно-немайновими

відносинами. Уже це могло б бути достатнім для висновку про те, що відносини

між Фондом та банками є фінансовими і регулюються фінансовим правом.  Але ж

до цього ще додається пряме зазначення у частині 2 статті 1 Закону України «Про

систему гарантування вкладів фізичних осіб» на цілі цього Закону: 1) захист прав

і законних інтересів вкладників банків; 2) зміцнення довіри до банківської

системи України; 3) стимулювання залучення коштів у банківську систему

України; 4) забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних

банків з ринку та ліквідації банків. Все це з урахуванням того, що відносини між

Фондом та банками є суто публічними, владними, виключає віднесення їх до

предмета адміністративного права і дає підставу для визнання їх предметом

фінансового права.

Широке коло процесуальних фінансових відносин виникає у разі віднесення

банків до категорії проблемних (стаття 75 Закону України «Про банки і

банківську діяльність»), неплатоспроможних (стаття 76 того ж Закону) і

виведення неплатоспроможних банків з ринку. На ці відносини не поширюється
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дія Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання

його банкрутом» (частина 8 статті 36 Закону України «Про систему гарантування

вкладів фізичних осіб»). Це може бути визнано аргументом на користь визнання

відносин, про які тут йдеться, фінансовими.

Інформаційні відносини між Національним банком, Фондом гарантування

вкладів фізичних осіб, з одного боку, і банками, – з іншого боку, також повинні

бути віднесені до предмета фінансового права. Накопичення інформації про

банківські операції здійснюється через бухгалтерський облік. Національному

банку надається не тільки право на отримання від банків фінансової і

статистичної звітності, а й право вимагати в окремих випадках надання разової та

тимчасової звітності. Право на отримання інформації від банків має і Фонд

гарантування вкладів фізичних осіб.

Як фінансові мають бути кваліфіковані і відносини щодо здійснення

перевірок, контролю і нагляду з боку Національного банку і Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб за діяльністю банків.

Страховики створюють за рахунок страхових платежів (страхових премій)

значні за обсягом фонди грошових коштів для забезпечення задоволення вимог

страхувальників, які можуть виникнути в майбутньому. С.С.Тропська  вказує, що

страхові компанії зосереджують у своїх фондах такі обсяги грошових коштів, які

можуть бути співвіднесені з державним бюджетом [396, c.6]. Можливо, автор

дещо завищує ці обсяги, але ж у будь-якому випадку вони є значними.

Це породжує необхідність державного нагляду за страховою діяльністю,

метою якого первинно визнається запобігання неплатоспроможності страховиків і

захист інтересів страхувальників (частина 1 статті 35 Закону України «Про

страхування»). Для здійснення цього нагляду одночасно з наглядом за наданням

інших фінансових послуг створюється Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і визначаються її

повноваження. Це здійснюється в межах відповідних конституційних і

адміністративних відносин. У межах адміністративних відносин здійснюється

також нормотворча діяльність зазначеної Національної комісії, у тому числі
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затвердження ліцензійних умов провадження діяльності з надання страхових

послуг. Проте уже включення страховиків (перестраховиків) до Єдиного

державного реєстру страховиків (перестраховиків) і видача їм ліцензій передбачає

перевірку юридичної особи, що звернулась до Національної комісії з відповідною

заявою, на предмет відповідності вимогам до страховиків, встановлених Законом.

Тому з урахуванням мети державного регулювання ринку страхування слід

визнати, що організаційні відносини, щодо видачі ліцензій на провадження

діяльності з надання страхових послуг належать до предмета фінансового права.

Те ж саме слід сказати і стосовно відкликання ліцензій на провадження діяльності

з надання фінансових послуг.

До цього ж предмета належать і інформаційні відносини, в межах яких

страховики надають до Національної комісії звітність, а також дають пояснення

на запити Національної комісії. Контрольна діяльність Національної комісії також

здійснюється в межах фінансових відносин. Національна комісія має

повноваження на безпосереднє здійснення перевірок страховиків, а не частіше

одного разу на рік призначати проведення за рахунок страховика додаткової

обов’язкової перевірки з визначення аудитора.

У той же час немає підстав для визнання фінансовими відносин між

Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових

послуг, з одного боку, та особами, що передають майно на умовах фінансового

лізингу (крім відносин щодо фінансового лізингу за участю кредитних установ),

надають позику, в тому числі з умовою про сплату процентів (це не поширюється

на відносини щодо надання кредитів кредитними установами), а також з особами,

що надають поручительства. Це – суто адміністративні відносини.

Частково фінансовими є і публічні відносини, пов’язані з функціонуванням

ринку цінних паперів. Владними суб’єктами у цих відносинах є Національна

комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національний банк України.

Зазначена Національна комісія має право делегувати саморегулівним організаціям

деякі із своїх повноважень з регулювання фондового ринку. Підвладними

суб’єктами у фінансових відносинах, про які тут йдеться, можуть виступати
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емітенти цінних паперів, фондові біржі, інші професійні учасники фондового

ринку, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з

управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, діяльність

з організації торгівлі на фондовому ринку, клірингову діяльність, а також

об’єднання професійних учасників фондового ринку та саморегулівні організації.

У той же час акти законодавства, що регулюють відносини, які виникають на

ринку цінних паперів, встановлюють і численні норми адміністративного права.

Розмежування адміністративного та фінансового права не виключає їх

взаємозв'язку. Зміст фінансових відносин значною мірою визначається в

результаті реалізації адміністративних відносин, які виникають щодо видання

уповноваженими органами підзаконних нормативних актів. Складання і

виконання державного та місцевих бюджетів здійснюється з урахуванням

існуючої системи та структури державних і муніципальних органів.

Істотними є і правоохоронний вплив норм адміністративного права, що

встановлюють адміністративну відповідальність посадових осіб за порушення

норм фінансового права. За такі порушення відповідальність у вигляді фінансових

санкцій несуть відповідні юридичні особи, а їх працівники, які безпосередньо

припустилися правопорушень, можуть нести адміністративну відповідальність.

Наприклад, фінансові санкції застосовуються до суб’єктів господарювання за

порушення правил, що встановлені Законом України «Про застосування

реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування

та послуг» (розділ V зазначеного закону). При цьому особи, які безпосередньо

здійснюють розрахункові операції, – працівники підприємств торгівлі,

громадського харчування та послуг, – несуть адміністративну відповідальність,

що передбачена ч. 1 та 2 статті 1551 Кодексу України про адміністративні

правопорушення. Заходи адміністративної відповідальності забезпечують також

охорону значної частини інших регулятивних фінансових правовідносин, що

взагалі є нормальним явищем. Зокрема, адміністративна відповідальність

встановлена за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 1621

КпАП), порушення порядку здійснення емісії цінних паперів (стаття 163 КпАП),
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порушення норм податкового права (статті 1631- 1634 Кодексу України про

адміністративні правопорушення).

Однак, з урахуванням розвитку конструкції фінансово-правової

відповідальності виникають і певні проблеми щодо розмежування та застосування

різних охоронних норм. Зокрема, у разі порушення порядку утримання та

перерахування податку на доходи фізичних осіб законодавець не врахував, що

громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності за такі порушення несуть

фінансову відповідальність, що передбачена статтею 127 Податкового кодексу

України, і додатково за такі ж порушення встановив адміністративну

відповідальність (стаття 1634 Кодексу України про адміністративні

правопорушення).

Вплив фінансового права на сферу дії адміністративного права особливо

виразно проявляється у виділенні коштів на утримання органів виконавчої влади,

органів місцевого самоврядування відповідно до законів «Про Державний бюджет

України», рішень про місцеві бюджети, у забезпеченні надходження бюджетних

коштів до відповідних органів через систему фінансових правовідносин.

На підставі вищевикладеного, можна зробити наступні висновки. На відміну

від адміністративного права фінансове право регулює майнові відносини, які

мають одночасно ознаки не лише владного, а й грошового характеру. Фінансове

право регулює також допоміжні немайнові відносини, які обслуговують майнові

відносини, що виникають у процесі функціонування публічних грошових фондів.

Немайнові фінансові правовідносини можуть бути поділені на процедурні,

організаційні, інформаційні й контрольні. Окрему групу становлять охоронні

фінансові правовідносини, які можуть бути як майновими, так і немайновими.

Фінансове право відрізняється від адміністративного права іншої

функціональної спрямованістю та різними цілями правового регулювання. Цілями

фінансово-правового регулювання є забезпечення витрат держави та

муніципальних видатків, а також забезпечення належного функціонування

грошово-кредитної системи держави.
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Регулювання суспільних відносин фінансовим правом має й інші

особливості, що відрізняють його від адміністративно-правового регулювання,

зокрема, особливості, що пов'язані зі способами регулювання суспільних

відносин.

Особливості фінансових правовідносин дозволяють здійснити

розмежування предметів регулювання фінансового та адміністративного права.

Однак для визначення галузевої належності конкретних фінансових відносин і їх

відмежування від відносин адміністративних необхідно використовувати

комплексний підхід, тобто враховувати всю сукупність характеристик стосовно

до конкретних правовідносин [249, с. 40].

Розмежування фінансових і адміністративних відносин не виключає їхньої

тісної взаємодії. Найбільш значний вплив на фінансові відносини справляють

відносини адміністративної відповідальності, адміністративні відносини, що

виникають у процесі видання нормативних актів, і норми, що встановлюють

систему та структуру державних і муніципальних органів. Вплив фінансового

права на адміністративні відносини найбільш яскраво проявляється в забезпеченні

надходження бюджетних коштів до відповідних органів через систему фінансових

правовідносин [249, с. 38-42].

Перспективи подальших досліджень співвідношення фінансового й

адміністративного права пов'язані із чітким розмежуванням предметів

регулювання цих галузей права й систематизацією способів взаємодії зазначених

галузей права в процесі правого регулювання й впливу на суспільні відносини.

Висновки до розділу 2

1. Усталене уявлення у юридичний науці, згідно з яким фундаментальні

(профілюючі) галузі права не допускають у сфері їх правового регулювання

регулюючої дії інших фундаментальних (профілюючих) галузей права відображає

лише загальне правило і не враховує виняток, що стосується конституційного

права. Специфіка Конституції як основи системи законодавства та акту, що

містить норми найвищої юридичної сили та найбільш високого рівня
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узагальнення, передбачає пряме регулювання нормами Конституції України всіх

основних суспільних відносин, в тому числі фінансових. Регулювання фінансових

відносин здійснюється як загальними нормами Конституції України, так і

спеціальними нормами, що регулюють основні відносини, які виникають в

процесі фінансової діяльності держави. При цьому конституційні норми

встановлюють основу правового регулювання фінансових відносин і є нормами

прямої дії, а фінансово-правові норми конкретизують зазначене регулювання,

знаходяться в субординаційній залежності від конституційних норм і повинні

відображати загальність конституційних правил і принципів.

2. Норми Конституції України, що регулюють суто конституційні

відносини, які є обов’язковим атрибутом цієї галузі права, здійснюють

визначальний вплив на фінансові відносини. Фінансове право не може

регулювати такі відносини навіть у порядку деталізації регулювання. Проте

частина таких відносин виникає у сфері публічної фінансової діяльності, що

обґрунтовує їх окремий розгляд в науці і в навчальній дисципліні фінансового

права. Зокрема, в межах конституційних відносин приймаються закони, в яких

формулюються норми фінансового права, встановлюється структура органів, що

здійснюють фінансову діяльність.

2. Конституція України встановлює принципи, які за ознакою

регулятивного впливу на фінансові відносини можуть бути поділені на

спеціальні та загальні.

Аналіз змісту спеціальних конституційних принципів, сформульованих

щодо сфери фінансової діяльності держави, дозволяє зробити висновок про те,

що вони одночасно містять у собі як норми прямої дії, що регулюють

фінансові відносини, так і декларації (програмні аспекти), які визначають

основні напрямки перспективного розвитку фінансових відносин і їх

правового регулювання. Для розмежування в змісті принципу норми та

декларації може використовуватися соціальний контекст.

3. Завдання інтеграції фінансового права в систему права України

передбачає досягнення відповідності фінансового права не тільки спеціальним



237
конституційним нормам і принципам, але й нормам і принципам загального та

універсального характеру, що поширюються на всі (або на більшість) суспільних

відносин, включаючи фінансові відносини (зокрема, нормам ст.ст. 1, 3, 8, 19

Конституції України). В цій сфері допускаються істотні відступи фінансового

законодавства від конституційних положень і навіть формулюються теоретичні

узагальнення, які недостатньо узгоджені з положеннями Конституції України.

Тому акти фінансового законодавства мають бути приведені у сувору

відповідність до положень Конституції України. Принцип пріоритету публічних

фінансових інтересів у фінансовій діяльності має бути адаптований до змісту

загальних положень Конституції України та може застосовуватися лише за умов

його підпорядкування дії конституційного принципу верховенства права.

4. Проведене дослідження дає підстави для висновків, відповідно до яких

основні напрями взаємодії конституційного і фінансового права полягають у

тому, що: а) спеціальні конституційні норми регулюють такі відносини, які

одночасно є предметом і конституційного і фінансового права; б) спеціальні

принципи конституційного права регулюють відносини, які одночасно є

конституційними і фінансовими, та визначають основні напрямки

перспективного розвитку фінансових відносин; в) конституційно-правові норми

і принципи, які регулюють виключно конституційні відносини, впливають на

фінансові відносини та на визначення основних засад їх правового регулювання;

г) загальні норми і принципи конституційного права поширюються як на

відносини, що є конституційними, так і на відносини, що регулюються нормами

фінансового права та інших галузей права.

5. Спорідненість фінансового та адміністративного права викликає

труднощі в процесі розмежування відносин, що регулюються фінансовим правом

і адміністративним правом. Зокрема, фінансове і адміністративне право

використовують для регулювання суспільних відносин метод владних приписів, а

специфічні властивості його застосування дозволяють виявити лише характерні

риси, але не відмінні ознаки цих галузей права. Тому розмежування сфер

регулювання фінансового та адміністративного права слід проводити за
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предметом правового регулювання (в тому числі, за ознакою владно-грошових

відносин), а також із застосуванням критерію цілей правового регулювання.

Відмежування немайнових фінансових відносин може вимагати також

встановлення зв’язку з майновими відносинами щодо функціонування публічних

фондів грошових коштів та організації грошового обігу.

6. Ознака владно-грошових відносин безперечно обумовлює віднесення до

предмета фінансового права майнових відносин, пов’язаних із розподілом коштів

бюджетів і цільових позабюджетних фондів, а також відносин щодо справляння

податків і інших обов’язкових платежів.

7. В останні роки з’явилася тенденція об’єднання платежів, які не включені

до податкової системи України, як платежів за надання адміністративних послуг.

Встановлено, що відносини щодо надання адміністративних послуг

переважно належать до предмета адміністративного права. Однак плата за

адміністративні послуги справляється з метою поповнення бюджетів, що

обумовлює включення цих відносин до предмета фінансового права. З метою

підтвердження вказаного висновку виявлено відповідність плати за

адміністративні послуги також і іншим ознакам обов’язкових платежів, які

сформульовані у фундаментальних наукових дослідженнях (Н. Ю. Пришва) та

закріплені в законодавстві України.

Поточний стан правового регулювання відносин щодо справляння

платежів за надання адміністративних послуг не відповідає як інтересам

платників, права яких часто порушуються, так і інтересам держави, яка не

створила надійної системи адміністрування цих платежів для забезпечення

прозорості відповідних виплат і їх належного обліку в якості доходів бюджетів.

Це викликає необхідність розробки виключного переліку платежів за

адміністративні послуги і встановлення єдиного фінансово-правового режиму їх

справляння в окремому законі, як це і передбачалося раніше. За умов

одночасного доповнення Податкового кодексу України можливо було б

розподілити усі обов’язкові платежі на платежі за адміністративні послуги та
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платежі, що включені до податкової системи України, і створити таким чином

узгоджену систему справляння обов’язкових платежів в Україні.

8. Цілі та інші основні ознаки відносин щодо застосування

адміністративних штрафів визначаються в межах конструкції адміністративної

відповідальності (тобто в межах адміністративних відносин), а їх примусове

стягнення регулюється процесуальним законодавством.

Сплата адміністративних штрафів передбачає поповнення бюджетів

грошовими коштами, але здійснюється з іншою метою, а тому зазначені

відносини не можуть бути визнані фінансово-правовими. Зазначений висновок

не поширюється на відносини фінансово-правової відповідальності, а також на

відносини щодо зарахування будь-яких штрафів до бюджетів.

9. Немайнові фінансові відносини відмежовуються від адміністративних

відносин за критерієм зв’язку з відповідними майновими відносинами щодо

грошового обігу, мобілізації та використання публічних фондів коштів, а також з

урахуванням мети правового регулювання цих відносин, що дає підстави

визнати належними до предмета фінансового права немайнові процесуальні

відносини (організаційні, інформаційні, контрольні і процедурні), що тісно

пов’язані з майновими фінансовими відносинами, а також немайнові публічні

відносини щодо грошової емісії, порядку ведення касових операцій та

розрахунків готівкою, валютного регулювання та валютного контролю,

фінансового моніторингу, формування та використання публічних фондів

коштів банків та інших фінансових установ.

10. Органи (суб’єкти владних повноважень), які здійснюють фінансову

діяльність, створюються або реорганізуються в межах конституційних або

адміністративних правовідносин. А уже після цього ці органи здійснюють

фінансову діяльність і вступають у відносини, що є предметом фінансового

права. Аналогічним чином правотворчість здійснюється у відносинах, що є

предметом конституційного або адміністративного (муніципального) права. У

відповідній частині ці відносини входять до поняття фінансової діяльності

держави та в зв’язку з цим можуть досліджуватися наукою фінансового права, а
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також розглядатися в межах навчального курсу фінансового права. Однак

фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування не має

повністю ототожнюватися з предметом галузі фінансового права, на що,

зокрема, вказував один із основоположників фінансового права Ю.А.

Ровинський.

11. Розмежування фінансових і адміністративних відносин не виключає

їхньої тісної взаємодії. Найбільш значний вплив на фінансові відносини

справляють відносини адміністративної відповідальності, адміністративні

відносини, що виникають у процесі видання нормативних актів, і норми, що

встановлюють систему та структуру державних і муніципальних органів. Вплив

фінансового права на адміністративні відносини найбільш яскраво проявляється

в забезпеченні надходження бюджетних коштів до органів виконавчої влади,

державного управління та місцевих органів через систему фінансових

правовідносин.
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РОЗДІЛ 3.

ВЗАЄМОДІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА З ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

3.1. Розмежування та зв'язок фінансового і цивільного права

Проблема розмежування фінансового і цивільного права, норм цих двох

галузей права, фінансових і цивільних правовідносин, відносин, що є предметом

регулювання двох названих галузей права, набула значної гостроти. Проте

інтенсивність дослідження цієї проблеми не відповідає потребам розвитку науки

фінансового права, правотворчості, а особливо – потребам правозастосування.

Складається враження, що розвиток іде не в напрямку розв’язання вказаної

проблеми, а в напрямку її ускладнення. Тому видається актуальним дослідження

розмежування фінансового і цивільного права, норм фінансового і цивільного

права, фінансових і цивільних правовідносин та відносин, що регулюються

фінансовим і цивільним правом.

Іноді фахівці у галузі фінансового права роблять і загальнотеоретичні

висновки, що руйнують існуючі уявлення про співвідношення галузей права і

правовідносин різної галузевої належності. Так, А. Є. Самсонова дійшла висновку

про те, що існують складні правовідносини, які включають до свого складу прості

правовідносини однієї й тієї ж галузевої належності, і комплексні правовідносини,

до складу яких входять прості правовідносини різної галузевої належності [372, с.

13-14]. Прості правовідносини, як і складні правовідносини, – це плідні

теоретичні правові конструкції, без яких робота суб’єкта правозастосування з

нормативним матеріалом стає практично неможливою: якщо законодавче чи інше

нормативне положення не перевести у систему права, сформулювавши правові

норми, що закріплені в ньому, а потім не звести ці норми до рівня відповідних

галузевих правовідносин, то таке законодавче положення часто і взагалі не можна

зрозуміти. Виявлення галузевої належності правовідносин дає змогу виявити

загальні положення відповідної галузі права, які поширюються на ці

правовідносини, і виявити правовий режим останніх. Якщо ж погодитись з тим,
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що є комплексні правовідносини, то трудно зрозуміти, для яких цілей їх

виокремлюють. Так, якщо ми скажемо, що податкова застава являє собою

комплексні правовідносини, то це твердження нічого не дає ні науці, ні практиці

правотворчості і правозастосування, бо задача полягає не у змішуванні в єдиний

комплекс цивільних і публічних, фінансових (податкових) правовідносин щодо

податкової застави, а в тому, щоб розмежувати ці правовідносини, показати їх

взаємозв’язок, виявити, як одні із них впливають на інші та як здійснюється

зворотний вплив. Тому ідея комплексних правовідносин є пустою і

неконструктивною, вона перешкоджає розмежуванню правовідносин різної

галузевої належності, а отже, – і галузей права.

Н. А. Саттарова пише про те, що «…в межах фінансового права важливе

значення має взаємодія приватно-правової і публічно-правової

регламентації» [373, с. 13]. Така взаємодія дійсно є, вона дійсно є важливою. Але

неправильною є думка про те, що вона має місце «в межах фінансового права», бо

фінансове право приватно-правової регламентації не здійснює і здійснювати не

може за визначенням. Взаємодія приватно-правової і публічно-правової

регламентацій здійснюється за межами фінансового права.

На фоні таких висловлювань фахівців у галузі фінансового права зовсім уже

невинною виглядає цитата із твору доктора економічних наук В. М. Мандриці,

яку наводить А. І. Худяков: «Воно (фінансове право. – С.О.) також регулює

товарно-грошові відносини нормами цивільного і фінансового права» [413, с. 3].

Для фахівця-юриста зрозуміло, що цивільне право регулює суспільні відносини

нормами цивільного права, а фінансове право – нормами фінансового права. Тому

юристи таких висловлювань не допускають. Але ж твердження про те, що

фінансове право регулює товарно-грошові відносини є звичним і для фахівців у

галузі фінансового права. Тож для науковця-фахівця у галузі економіки така

думка, хоч і є неправильною, але ж заслуговує на поблажливе ставлення. Гірше

те, що таку думку прямо чи непрямо висловлюють і науковці-юристи, в тому

числі фахівці у галузі фінансового права.
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У наукових дослідженнях, у тому числі з проблем фінансового права,

зустрічаються вельми песимістичні оцінки можливості розмежування публічного

і приватного права. Загальне положення такого змісту сформулював

С. В. Дорохин: «…Чіткої межі між публічним та приватним правом немає і бути

не може, вони можуть сприйматися лише як два полюси, до яких більшою або

меншою мірою притягуються норми тієї чи іншої галузі права» [86, с. 45]. Досить

популярною з радянських часів залишається позиція, згідно з якою фінансово-

правові та цивільно-правові відносини, що виникають у процесі банківської

діяльності настільки взаємопов'язані, що являють собою «не переплетення, а

сплав» [144, с. 84-85], а тому будь-які спроби їх розмежування будуть

безрезультатними [260, с. 5-6, 15; 261, с. 9, 39]. Деякі сумніви щодо можливості

чіткого розмежування фінансово-правових і цивільно-правових норм раніше

висловлював Д. О. Гетманцев [55, с. 15], хоча у своїх фундаментальних

дослідженнях вчений враховує необхідність розмежування відповідних

правовідносин [56, с. 26-31]. Загально-теоретичним підґрунтям для подібних

тверджень у сучасний період стала думка, яку сформулював відомий науковець-

цивіліст академік Ю.К. Толстой: «… Хімічно чисті галузі права виокремити

неможливо, їх просто немає» [395, с. 43]. Трудно погодитись з такою думкою

авторитетного науковця. Проте її схвально цитував академік В.К. Мамутов [184,

с. 21].

Коли Ю.К. Толстой вказує, що в результаті систематизації законодавства про

інтелектуальну власність до складу цивільного законодавства була включена

комплексна галузь законодавства, то з цим не можна не погодитися. У такий же

спосіб переконатися в істинності тези про відсутність хімічно чистих галузей

права неможливо, бо галузь права – це не онтологічне явище, а наукова

абстракція, яка задумана як сукупність правових норм виключно однієї-єдиної

галузі. Тому галузі права як результат первинного поділу права за термінологією

Ю.К. Толстого, є «хімічно чистими» логічними утвореннями. І розмежування

норм цивільного і фінансового права завжди є можливим.
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Протилежна думка є неприйнятною. Виходить, що фахівці на цей час

неспроможні і ніколи не будуть спроможні чітко розмежувати норми різних

галузей права. Але ж без належної галузевої кваліфікації правових норм і

правовідносин, що на них ґрунтуються, неможливе більш-менш задовільне

правозастосування. Виходить, що в судовій практиці розмежування норм різних

галузей права здійснюється повсякденно, бо неможливо уявити собі судове

рішення, у якому відносини, що є предметом судового розгляду, не віднесені до

предмета певної галузі, і не виявлені правові норми, що регулюють ці відносини.

А наука нездатна розмежувати відносини, що належать до предметів різних

галузей права, нездатна дати галузеву кваліфікацію відповідних правовідносин,

нездатна відрізнити норми однієї галузі права від норм іншої галузі права. На наш

погляд, такий висновок ігнорує фундаментальні теоретичні досягнення в області

дослідження норм права, правовідносин, механізму поділу системи права на

галузі. Крім того, він тягне істотні правозастосовні проблеми, оскільки

аналізуючи конкретну норму права або конкретні суспільні відносини, юрист має

враховувати їхню галузеву належність та застосовувати загальні правила та

методологію тієї або іншої галузі права.

Більш правильним було б визнати труднощі, які виникають при здійсненні

такого розмежування із-за недостатньої наукової розробки проблеми

розмежування та взаємозв’язку, зокрема галузей права і норм різної галузевої

належності, та шукати шляхи подолання цих труднощів. А шляхом їх подолання є

інтенсифікація відповідних наукових досліджень. По суті проблеми

розмежування, взаємозв’язку та взаємодії галузей права до останнього часу

досліджувались лише в абстрактно-теоретичному аспекті. На добротній

емпіричній базі вони ніколи не розглядались. Юридична наука, у тому числі наука

фінансового права, сьогодні лише підходить до усвідомлення необхідності

розробки цієї проблеми. І раптом, ще не розпочавши дослідження на добротній

емпіричній базі, робиться висновок про неможливість вирішити проблему, про

яку йдеться, взагалі.
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В науці фінансового права часто більше уваги приділяється фінансовим

законам, ніж нормам фінансового права, а проблема розрізнення положень актів

фінансового законодавства і правових норм, які в них закріплюються, переважно

залишається поза увагою дослідників. Зокрема, вченими здійснено поділ законів,

що є джерелами цієї галузі права, на спеціальні фінансові закони (включаючи

фінансові кодекси і загальні закони про фінанси) і закони, що містять окремі

норми фінансового права [401, с. 86]. О.О. Дмитрик з цього приводу зауважила,

що поза увагою наведеного поділу «залишилися закони, які поряд із фінансово-

правовими містять норми інших галузей законодавства» [85, с. 486-487].

Н. І. Петрикіна пише, що у фінансовому праві існує декілька кодифікованих

актів законодавства, які складають найважливішу частину фінансового права як

галузі законодавства. Це перш за все Бюджетний і Податковий кодекси України

як самостійні і «чисто фінансово-правові джерела». [270, с. 113]. Для того, щоб

говорити про «чисто фінансово-правові джерела», потрібно було якесь

специфічне розуміння цієї чистоти. І ця специфіка полягає у попередньому

змішуванні права і законодавства, про що свідчать висловлювання

Н. І. Петрикіної про те, що Бюджетний і Податковий кодекси «існують» у

фінансовому праві, що вони складають частину фінансового права як галузі

законодавства. Фінансове право, усупереч думці Н. І. Петрикіної, не є галуззю

законодавства, а кодекси в праві існувати не можуть, тому що вони є частиною

системи законодавства, а не права.

За критерієм регулювання виключно фінансових відносин до фінансових

законів не можуть бути віднесені Бюджетний і Податковий кодекси України і

навіть закони про Державний бюджет України, оскільки вони також регулюють

не тільки фінансові відносини. Лише невеликі за обсягом закони про внесення

змін до Податкового чи Бюджетного кодексів України, до законів про Державний

бюджет України можуть мати своїм предметом регулювання виключно фінансові

відносини. Але вводити термін «фінансовий закон» для позначення таких

законодавчих актів було б недоцільно, бо це – суто другорядні закони, що не

мають самостійного значення (у відриві від законодавчих актів, які вони
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доповнюють або змінюють). На нашу думку, поняття фінансовий закон має

теоретичну і практичну цінність і поширюється на вищезазначені кодекси. При

цьому все ж треба враховувати, що за складом сформульованих норм права не

існує жодного виключно галузевого кодексу. Навіть Цивільний кодекс України

формулює окремі норми інших галузей права. Тому під фінансовими законами

слід розуміти закони, що формулюють переважно, а не виключно норми

фінансового права. У свою чергу, для визнання закону актом фінансового

законодавства є достатнім, щоб він формулював припис хоча б одної норми

фінансового права.

На нашу думку, не можна також погодитися з науковими обґрунтуваннями

розширення предмета фінансового права за рахунок цивільних відносин, зокрема

з позіцією А.Т. Ковальчука, що включає в предмет регулювання фінансового

права навіть надання послуг ігорного бізнесу [45, с. 28]. Вельми спірні думки з

приводу розмежування фінансового і цивільного права висловив один із

найдосвідченіших науковців-фахівців у галузі фінансового права

С.В. Запольський: «Оголошуючи фінанси сферою владно-майнових відносин,

автори за логікою речей, повинні виключити із предмета фінансового права, а

отже, – і із його системи, інститути, що будуються на диспозитивній основі, такі

як страхування, ощадна справа, банківський кредит, правовий режим інвестицій,

без чого фінанси є немислимими і втрачають сенс… Нерідко для подолання цієї

теоретичної проблеми використовують прийом «розщеплення» того чи іншого

економічного явища. У цьому разі, як видається, страждає формальна логіка,

оскільки відповідний фінансовий інститут виник як результат уніфікованого

правового регулювання, а не внаслідок складення реалізації норм права різної

галузевої належності. Так, розщеплюючи страхове право на його договірну

складову і імперативне начало, ми взагалі ризикуємо втратити  цей інститут,

настільки взаємозалежними є названі частини. Крім того, трудно говорити про

єдність галузі фінансового права, складеної значною мірою з частин окремих

правових інститутів, що входять в інші галузі права» [98, с. 5].
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Відчуваючи надлишок заперечень із приводу думок С.В. Запольського, що

викладені у наведеній цитаті, звернемося до класика світової юридичної думки

Р. Ієринга: «Як мало ще стала нині зрозумілою наукою сутність методу

розщеплення, цілком виявилось у спорі про протилежність між римським і

німецьким правом. Два нових філософа права думали, що недолік римського

права полягав у тому, що в ньому були відсутні «організми, органічні утворення,

який-небудь позитивний принцип органічного утворення»… На чому ґрунтується

ця думка? Поки юридична розщеплююча сила ще не попрацювала над яким-

небудь правовим інститутом, останній легко справляє враження «організму», все

прекрасно в ньому переплітається, правові і етичні моменти, форма і зміст…

Тільки-но юриспруденція заволоділа цим інститутом і виконала стосовно нього

свій обов’язок, пропало все поетичне «зрощування», «органічне переплетіння»…

хоч у реальній, практичній сутності інституту не змінилось нічого. Пропав

прекрасний організм, а замість нього ми маємо азот, кисень і т.д.» [106, с. 351].

Формальна логіка від розщеплення відносин щодо страхування, вкладів у

банках, кредиту на публічні і приватні відносини і від віднесення перших до

предмета фінансового права, а других – до цивільного права не страждає. Вона

страждає від об’єднання перших і других із названих відносин у складі предмета

фінансового права. А ще більше страждає від такого об’єднання практика

правозастосування, яка має потребу в кваліфікації відповідних публічних

відносин як фінансових, а приватних відносин – як цивільних. Без цього

правильне правозастосування є неможливим. Наука ж не повинна була б сприяти

унеможливленню правильного правозастосування.

На нашу думку, труднощі в розмежуванні фінансового і цивільного права

пов’язані як із безперервним переходом одних і тих же грошових коштів із сфери

дії цивільного права у сферу дії фінансового права, так і з практикою

встановлення актами фінансового законодавства окремих норм цивільного права

(це особливо стосується Бюджетного кодексу України). Проте послідовне

використання методу правового регулювання як критерію розмежування галузей

права дає змогу чітко розмежувати фінансове і цивільне право, норми
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фінансового і цивільного права та відносини, які регулюються цими галузями

права.

Д. О. Гетманцев звертає увагу на наступне: «Доповнення у 2001 році

інституту податкового права цілим рядом норм, що закріплюють та захищають

права платника, установлюють відповідальність держави в особі її органів перед

платником, значно збагатили правовий статус платника в частині його прав,

перетворивши його з повністю підвладного в суб’єкта, здатного захистити свій

інтерес. Збагаченням податкового права інструментами податкової застави та

поруки, податкового зобов’язання та податкового боргу, установленням чітких

процедурних механізмів стягнення податкового боргу та оскарження податкового

повідомлення-рішення фактично був здійснений перший великий крок на шляху

до перетворення інституту податкового права з жорстко імперативної моделі,

притаманної системі права СРСР, на модель, що відповідає вимогам сучасного

стану розвитку економіки. До речі, такі самі процеси відбуваються і в інших

інститутах фінансового права (зокрема, у бюджетному праві)» [55, с. 15]. Не

заперечуючи загального змісту положення, що формулює вчений, вважаємо за

необхідне зробити певні уточнення.

На цей час український законодавець відмовився від правової конструкції

податкової поруки. А коли вона визнавалася законодавцем, то включала як

фінансові, так і цивільно-правові аспекти, хоч би правовий режим податкової

поруки у відповідної частини і встановлювався правовими нормами,

передбаченими податковим законодавством.

У Білорусі податкова порука зберіглася. І в п. 1 ст. 51 Податкового кодексу

Республіки Білорусь [201, ст. 51] прямо зазначається на те, що до договору

поруки застосовуються правила, що передбачені законодавством для даного виду

договору, тобто застосовуються положення ст. 341 Цивільного кодексу

Республіки Білорусь [64, ст. 341] та положення інших статей § 5 «Порука» глави

23 Цивільного кодексу Республіки Білорусь. Відповідно до ч. 7 ст. 28 Закону

Латвійської Республіки від 18.02.1995 р. «Про податки і збори» [217, ст. 28] (в

редакції за станом на 19.01.2017 р.) встановлення, зміна і припинення заставних
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прав та зобов'язання поруки здійснюється відповідно до правил Цивільного

закону, а суперечки сторін вирішуються в установленому Цивільним

процесуальним законом порядку.

Тому запровадження правової конструкції податкової поруки не є

перешкодою до розмежування фінансового і цивільного права. Податкове право

ніколи не збагачувалось порукою. Такою правовою конструкцією Закон України

«Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та

державними цільовими фондами» [334] збагатив податкове законодавство і

цивільне право, яке в свою чергу через податкову поруку стало впливати на

податкові правовідносини.

Не стала перешкодою до розмежування фінансового і цивільного права і

податкова застава, яка є вельми оригінальним поєднанням цивільних

(абсолютних, речових) і фінансових (податкових) правовідносин. Методологічні

настанови для цього більше 150 років тому дали Ф. К. Савіньї і Р. ф. Ієрінг. Лише

треба враховувати, що у цивільно-правовій заставі поєднуються, як про це писали

Ф. К. Савіньї і Р. ф. Ієрінг, речові і зобов’язальні елементи, а в податковій заставі

на місце зобов’язальних елементів стають податково-правові, публічні елементи

(правовідносини). Застава, оскільки вона дає заставодержателю право на річ

(речове, абсолютне право) і відповідно обмежує право на річ власника (платника

податків), не може бути іншим явищем, ніж цивільно-правовим, а організаційні

(допоміжні) правовідносини щодо податкової застави є публічними, фінансовими,

податковими. Зокрема, відповідно до ч. 7 ст. 28 Закону Латвійської Республіки

«Про податки і збори» [217, ст. 28] договір застави укладається між податковою

адміністрацією і платником податків у загальному порядку, встановленому щодо

договорів застави, і такий договір звільнений від податків і державних зборів, які

сплачуються при оформленні договору застави. Згідно з п. 2 ст. 50 Податкового

кодексу Республіки Білорусь [201, ст. 50] до договору застави застосовуються

правила, що передбачені законодавством для даного виду договору, тобто

застосовуються положення ст. 315 Цивільного кодексу Республіки Білорусь [64]

та положення інших статей § 3. «Застава» Глави 23 Цивільного кодексу
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Республіки Білорусь. Тому і податковою заставою значною мірою збагатилося не

податкове право, а податкове законодавство і цивільне право.

Разом з тим слід визнати, що встановлення прав платника податків у

правовідносинах з державою та контролюючими органами, та і взагалі прав

юридичних і фізичних осіб у публічних відносинах, дійсно породило проблему

розмежування фінансових (податкових) і цивільних правовідносин. Так,

Цивільний кодекс України передбачає: 1) можливість захисту цивільних прав та

інтересів через визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб (п. 10 ч. 2 ст. 16); 2)

можливість визнання незаконним і скасування правового акта індивідуальної дії,

виданого органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим

або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного

законодавства і порушує цивільні права або інтереси (ч. 1 ст. 21); 3) можливість

визнання незаконним і скасування нормативно-правового акта органу державної

влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого

самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує

цивільні права або інтереси (ч. 2 ст. 21). Названі законодавчі положення

стосуються і випадків, коли незаконні рішення, дії або бездіяльність мають місце

у сфері фінансових правовідносин, але виходять за межі повноважень відповідних

органів, посадових і службових осіб.

Перше із наведених тут формулювань не вказує на суперечність рішення, дії

чи бездіяльності актам цивільного законодавства: у п. 10 ч. 2 ст. 16 ЦК України

йдеться про незаконність рішень, дій чи бездіяльності, тобто про їх суперечність

не тільки актам цивільного законодавства, а й будь-якому закону, іншому

нормативно-правовому акту чи іншому правовому акту, що є обов’язковим у

кінцевому рахунку в силу вимог закону. Але ж при цьому в п. 10 ч. 2 ст. 16 ЦК

України йдеться про захист цивільних прав або інтересів. Це означає, що, не

обмежуючи кола правових актів, яким можуть суперечити рішення, дії чи

бездіяльність суб'єкта владних повноважень, це законодавче положення
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підставою для визнання їх незаконними називає порушення цивільних прав або

інтересів. Формулювання п. 10 ч. 2 ст. 16 ЦК України слід визнати вельми

вдалим, оскільки воно дає змогу стверджувати, що незаконними можуть бути

визнані рішення, дії чи бездіяльність, що суперечать нормам цивільного права,

незалежно від того, якими нормативно-правовими актами вони встановлені. Так,

якщо в Податковому чи Бюджетному кодексі України ми виявили норму

цивільного права, то її порушення завжди буде порушувати цивільні права і

інтереси відповідного суб’єкта, бо норма цивільного права і суб’єктивне цивільне

право, що на ній ґрунтується, за своїм змістом у відповідній частині є тотожними.

Розрізняються вони тільки місцем у механізмі правового регулювання. І

тлумачення п. 10 ч. 2 ст. 16 ЦК України у випадках порушення цивільно-правової

норми, що встановлена Бюджетним чи Податковим кодексом України, не вимагає

відповіді на запитання про те, чи можна ці кодекси вважати актами цивільного

законодавства.

Але ж це питання виникає при тлумаченні положень ч. 1 і ч. 2 ст. 21 ЦК

України. Підставою визнання незаконним і скасування правового акта

індивідуальної дії чи нормативно-правового акта називається не тільки

порушення ним цивільних прав або інтересів, а й суперечність актам

«цивільного» законодавства. Виникає питання про те, які ж акти належать до

актів цивільного законодавства. У даному випадку воно вирішується досить

просто. Законодавець вказав на те, що підставою визнання акта незаконним і його

скасування є наявність обох ознак, вказаних у ч. 1 і ч. 2 ст. 21 ЦК України, -

порушення цивільних прав або інтересів і суперечність актам цивільного

законодавства (оскільки ці дві ознаки об’єднані в формулюваннях ч. 1 і ч. 2 ст. 21

ЦК України сполучником «і»). Логічно зробити висновок про те, що суперечність

актам цивільного законодавства має місце завжди, коли нормативно-правовим

актом чи актом індивідуальної дії порушуються цивільні права або інтереси, що

встановлені актом законодавства, який має пріоритет за юридичною силою. Отже,

під актами цивільного законодавства у ст. 21 ЦК України розуміються будь-які
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акти законодавства, що встановлюють норми цивільного права, у тому числі

Податковий і Бюджетний кодекси України.

Але тут виникає ще одне питання, що пов’язане із суміжністю публічних, у

тому числі фінансових, правовідносин і цивільних правовідносин. До тих пір,

коли державні органи, органи місцевого самоврядування діють у відносинах з

фізичними і юридичними особами в межах своїх прав, вони не виходять за межі

публічних правовідносин. Якщо ж вони виходять за межі своїх повноважень і за

межі публічних правовідносин, вони порушують приватні права фізичних і

юридичних осіб. Тому до визнання прав фізичних і юридичних осіб у публічних

відносинах слід підходити дуже обережно. Їх не можна повністю заперечувати,

якщо такі права дійсно входять до змісту публічних правовідносин. Так,

правовідносини щодо податку на додану вартість передбачають виникнення

податкового зобов’язання у разі здійснення операцій, що оподатковуються таким

податком. При здійсненні інших операцій, а саме при придбанні у платника

податку на додану вартість товарів, отриманні результатів робіт, отриманні

послуг, реалізація яких оподатковується податком на додану вартість, платник

цього податку отримує право на податковий кредит. Сума податкового кредиту

може перевищувати суму податкових зобов’язань відповідного періоду. Тоді за

підсумками податкового періоду платник податку на додану вартість не

зобов’язаний сплачувати цей податок, а отримує право на бюджетне

відшкодування. Це право ніяк не може бути визнано цивільним, бо воно існує

виключно в публічних, фінансових, податкових відносинах. І відмова у

бюджетному відшкодуванні буде порушувати тільки право платника податку на

додану вартість, що існує у податкових правовідносинах. Право власності

платника податків при цьому порушуватись не буде, хоч відмова у бюджетному

відшкодуванні і буде в кінцевому рахунку негативно впливати на його майнову

сферу. Якщо ж контролюючий орган неправильно нараховує податок, незаконно

застосовує штрафні (фінансові) санкції, незаконно нараховує пеню і вимагає їх

сплати, він виходить за межі своїх прав, що існують у податкових, фінансових,

публічних правовідносинах, і посягає на цивільні права фізичної чи юридичної
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особи. Ці особи можуть захищати свої цивільні права. Вони отримують таку

можливість навіть і тоді, коли вони самі унаслідок помилки безпідставно чи

надміру сплатили суму податку, збору, штрафних (фінансових) санкцій чи пені.

Включення відповідних положень до Податкового кодексу України ще не

означає, що ними встановлюються норми податкового (фінансового) права.

Загальних правил про повернення із бюджетів надмірно сплачених податків і

зборів у податковому законодавстві України на початку його формування не було.

Надміру сплачені податки стягувались із бюджетів як безпідставно набуте

відповідним бюджетом (державою чи органом місцевого самоврядування) майно

(ст. 469 ЦК Української РСР 1963 р. [417, ст. 469]). Закон України «Про порядок

погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними

цільовими фондами» [334] вперше передбачив можливість повернення надміру

сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів). Правда, прямо така

можливість не була передбачена. Підпункт 15.3.1 п. 15.3 ст.15 названого Закону

встановлював лише строк (1095 днів, рахуючи з наступного дня після переплати),

впродовж якого платник податків мав право подати до контролюючого органу

заяву на повернення надміру сплачених або невідшкодованих податків і зборів

(обов’язкових платежів). Звідси робились висновки, з одного боку, про наявність

у платника податку права на таке повернення, а з іншого боку – про обов’язок

контролюючого органу забезпечити таке повернення. При цьому йшлося про

повернення тільки надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів).

Про повернення безпідставно (помилково) сплачених податків, зборів

(обов’язкових платежів) у названому вище Законі не йшлося. Така редакція

положення підпункту 15.3.1 п. 15.3 ст.15 згаданого Закону була в основному

запозичена Податковим кодексом України (п. 102.5 ст. 102 ПК України). Але на

доповнення до цього підпунктом 17.1.10 п. 17.1 ст. 17 ПК України встановлено

право платника податків на залік чи повернення надміру сплачених, а також

надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів.

Це останнє законодавче положення викликає інтерес тим, що воно включено

до статті, що має заголовок «Права платників податків». «Платник податків» – це
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сторона податкових правовідносин. Хоча у тексті ст. 17 ПК України переважно і

називаються права, які платник податків має у податкових правовідносинах,

називається і право «на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних

незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб) у

встановленому законом порядку» (підпункт 17.1.11 п. 17.1 ст. 17 ПК України). Це

право, поза будь-якими сумнівами, є цивільним. Це є підставою для висновку про

те, що вживання терміну «платник податків» у ст. 17 ПК України не означає, що

всі встановлені цією статтею права входять до змісту відповідних податкових

правовідносин. Тож відкритим залишається і питання про галузеву належність

правової норми, яка встановлена в підпункті 17.1.10 п. 17.1 ст. 17 ПК України,

закріпленого в ній права платників податків і правовідносин, що виникають на

підставі цього законодавчого положення. У цих правовідносинах відсутня ознака

«влади – підпорядкування». Разом з тим, такі правовідносини є майновими. На

них відповідно до ч. 1 ст. 1 ЦК України поширюється чинність цивільного

законодавства. Вони повинні бути кваліфіковані за ст. 1212 ЦК України як

зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової

підстави. А строк для подання заяви про повернення «надміру сплачених

грошових зобов’язань» тривалістю 1095 днів, рахуючи з дня, наступного після

здійснення переплати, слід кваліфікувати як преклюзивний, присічний чи

обмежувальний. Його сплив припиняє право на подання зазначеної заяви, а отже,

– і право на повернення надміру сплаченого податку, надміру сплаченого у

податково-правовій формі грошового зобов’язання.

До правовідносин щодо повернення безпідставно, а не надміру сплачених

податків, зборів положення підпункту 17.1.10 п. 17.1 ст. 17 і п. 102.5 ст. 102 ПК

України застосовуються в порядку аналогії закону. Причому у разі розгляду

справи судом підставою застосування аналогії закону буде ч. 7 ст. 9 КАС України

(або ч. 6 ст. 7 КАС України в редакції від 03 жовтня 2017 р., яка ще не набрала

чинності), що не встановлює будь-яких галузевих обмежень для застосування

аналогії закону.



255
Разом з тим, слід враховувати, що з приводу повернення помилково або

надміру сплачених грошових зобов’язань виникають податкові правовідносини,

що передбачені ст. 43 ПК України. У межах цих правовідносин платник податків

подає заяву про повернення суми помилково та/або надміру сплаченого

податкового зобов’язання. Контролюючий орган несе обов’язок підготувати

висновок про таке повернення і подати його для виконання відповідному

органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. У той же

час встановлене п. 43.5 ст. 43 ПК України положення, яким на зазначений орган

покладається обов’язок повернення помилково та/або надміру сплачених

грошових зобов’язань впродовж п’яти днів після отримання висновку

контролюючого органу, містить в собі як норму фінансового (податкового) права,

так і норму цивільного права. Податкові правовідносини, що виникають на

підставі ст. 43 ПК України є допоміжними у відношенні до цивільних майнових

правовідносин щодо повернення помилково або надміру сплачених податків у

правовій формі грошових зобов’язань.

Слід також зауважити, що проблема виникнення цивільних відносин у сфері

дії актів фінансового законодавства належно не відображена в Кодексі

адміністративного судочинства України. Тому ст. 21 КАС України (ст. 5 КАС

України в редакції від 03 жовтня 2017 р.) вирішує тільки питання про можливість

об’єднання в одному провадженні вимоги про вирішення публічно-правового

спору та пов'язаної з цим спором цивільно-правової вимоги про відшкодування

шкоди, заподіяної суб’єктом владних повноважень (у разі окремого подання

вимог щодо відшкодування такої шкоди вони вирішуються судами в порядку

цивільного або господарського судочинства). У випадках, коли контролюючий

безпідставно відмовляє у підготовці висновку про повернення надміру або

безпідставно (помилково) сплачених податків і зборів і поданні його до

відповідного органу Казначейства, з цього приводу виникає публічно-правовий

спір. З приводу повернення органом Державної казначейської служби України

надмірно або безпідставно (помилково) сплачених податків і зборів виникає

цивільно-правовий спір. Заявити ці дві вимоги в одному провадженні платник
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податків не може із-за відсутності процесуально-правової підстави. Платник

податків може розраховувати тільки на те, що після задоволення його публічно-

правової вимоги до контролюючого органу орган, що здійснює казначейське

обслуговування бюджетних коштів, після отримання висновку контролюючого

органу добровільно поверне суму надмірно чи безпідставно (помилково)

сплачених (стягнутих) податків і зборів. Тому ст. 21 КАС України (ст. 5 КАС

України в редакції від 03 жовтня 2017 р.) потребує внесення відповідних

доповнень, що випливають із викладеного.

Законодавчу (нормативну) основу розмежування фінансового і цивільного

права могли б дати кодифіковані законодавчі акти. Але, за традицією, в них

визначаються відносини, що регулюються не відповідною галуззю права, а таким

кодифікованим актом чи відповідною галуззю законодавства. Але ж жоден

кодифікований законодавчий акт відносини, що регулюються ним чи відповідною

галуззю законодавства, точно не визначає. Це стосується навіть чинного

Цивільного кодексу України, що є найбільш детально опрацьованим. Наприклад,

у низці випадків положеннями Цивільного кодексу України регулюються

процесуальні відносини щодо доказування обставин, що мають значення для

вирішення цивільно-правових спорів (абзац другий п. 1 ст. 218; абзац перший

ст. 617; ч. 2 ст. 1166 ЦК України), процесуальні відносини щодо зменшення судом

розміру неустойки і збитків (ч. 3 ст. 551; ч. 2 ст. 616 ЦК України), адміністративні

відносини щодо встановлення опіки та піклування (ст. 61, 63 ЦК України).

Виникає питання про те, який же сенс мало встановлення основного правила про

відносини, що регулюються цивільним законодавством, якщо кількість винятків з

цього правила перевищила усі розумні межі. Набагато більш розумним було б

визначити відносини, що регулюються цивільним правом. Після цього можна

було б говорити про те, що не вдалося дотриматися «галузевої чистоти»

Цивільного кодексу України, повної відповідності його предмета предмету

цивільного права. Зате стало б зрозумілим, яким є предмет цивільного права (а не

цивільного законодавства), які норми є цивільно-правовими. А у визначенні

відносин, що регулюються певним кодифікованим законодавчим актом, немає
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будь-якої потреби: такі акти регулюють ті відносини, які вони регулюють. А ось у

визначенні законодавчими актами відносин, які регулюються відповідними

галузями права, потреба є. Ще гіршою є ситуація з визначенням предмета

фінансового права. У чинному законодавстві відсутнє не тільки визначення

предмета фінансового права, а й предмета фінансового законодавства чи його

кодифікованих підгалузей, про що вже зазначалося у першому розділі цього

дослідження.

Проте не можна думати, що проблема розмежування фінансового і

цивільного права на підставі чинного законодавства є взагалі не вирішуваною. На

цей час чинне законодавство дає змогу досить чітко виокремити норми

цивільного права, цивільні правовідносини і цивільні відносини. Якщо виникає

проблема розмежування фінансових і цивільних відносин, правових норм і

правовідносин, і опори для такого розмежування ми не знаходимо у фінансовому

законодавстві, таку опору слід шукати у цивільному законодавстві.

Розмежування цих двох галузей права повинно проводитись з урахуванням

того, що цивільне право не повинне виходити за свої межі, що цілком задовільно

визначаються законом, а фінансове право не повинне здійснювати експансію в

сферу цивільного права. Що стосується цивільного права, цивільного

законодавства і науки цивільного права, то вони не здійснюють спроб посягати на

фінансове право, на його предмет. Цьому перешкоджає сам закон. Інша ситуація

має місце, коли йдеться про фінансове право. Спроби обґрунтування його

вторгнення в сферу цивільного права часто подаються як прояв новітніх

тенденцій в розвитку фінансового права. Одним із проявів цього стала ідея

фінансових, а більш широко – адміністративних договорів.

Ідея адміністративного договору таки проторувала собі дорогу в закон. Але ж

далі визначення адміністративного договору в п. 14 ст. 3 КАС України (п. 16 ст. 4

КАС України в редакції від 03 жовтня 2017 р.) справа не пішла, більш конкретні

правила, що стосувалися б порядку укладення адміністративного договору, його

змісту, порядку виконання, забезпечення виконання та відповідальності за

невиконання чи неналежне виконання не встановлено, і не помітна будь-яка
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підготовка до їх встановлення. Але уже визначення поняття адміністративного

договору у Кодексі адміністративного судочинства України відкрило певну

можливість для того, щоб стверджувати, що деякі договори, які раніше вважалися

цивільно-правовими, тепер повинні кваліфікуватись як адміністративні. Йдеться

про те, що зазначене законодавче положення відносить до адміністративних

договори, зміст яких «складають права та обов’язки сторін, що випливають із

владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією із

сторін угоди» (п. 14 ст. 3 КАС України у первинній редакції). Здавалось б, що

адміністративними повинні бути визнані і такі договори, обома сторонами яких є

суб’єкти владних повноважень. Приклади такого роду договорів у положеннях

фінансового законодавства ми знаходимо. Зокрема, як фінансово-правовий

договір слід кваліфікувати договір про співпрацю, який укладається Фондом

гарантування вкладів фізичних осіб з Національним банком з метою забезпечення

стабільності банківської системи і захисту інтересів вкладників та інших

кредиторів банків. Укладення такого договору передбачено ч. 1 ст. 55 Закону

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [338]. Цей договір

передбачає засади співробітництва сторін при виконанні ними владних

повноважень (у процесі регулювання і нагляду за діяльністю банків, застосування

до них заходів впливу, інспекційних перевірок банків і здійснення заходів з

виведення неспроможних банків з ринку). Зазначеним договором визначається

також інформація про діяльність та фінансовий стан банків, яку Національний

банк щомісячно зобов’язаний надавати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

(ч. 3 ст. 56 названого Закону). Подібне значення має поняття «адміністративний

договір» і в міжнародному праві, наприклад, Адміністративний договір щодо

застосування Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне

забезпечення [4].

Але визначення адміністративного договору у первинній редакції п. 14 ст. 3

КАС України якраз і не передбачає (принаймні – прямо) укладення таких

договорів двома чи декількома суб’єктами владних повноважень. У редакції КАС

України від 03 жовтня 2017 року., яка ще не набрала чинності, адміністративний
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договір вже визначається як спільний правовий акт суб’єктів владних

повноважень, але це поняття також охоплює договір за участю суб’єкта владних

повноважень та іншої особи (п. 16 ст. 4 КАС України в редакції від 03 жовтня

2017 р.).

За таких умов з’являється можливість наповнити змістом поняття

адміністративного договору за рахунок договорів цивільних (господарських).

Договори у сфері дії фінансового права підпадають під визначення

адміністративних договорів за ознакою суб’єктного складу, оскільки одна сторона

фінансових правовідносин завжди є суб’єктом владних повноважень. Проте не

слід переоцінювати визначення поняття адміністративного договору в Кодексі

адміністративного судочинства України. Усі вказані визначення встановлюються

тільки для цілей застосування положень цього Кодексу. Таке випливає із

положення, згідно з яким «у цьому Кодексі наведені нижче терміни

використовуються в такому значенні…» (абз. 1 ч. 1 ст 3 КАС України, абз. 1 ч. 1

ст. 4 КАС України у редакції від 03 жовтня 2017 року). Тому визначення, про які

йдеться, не мають матеріально-правового значення і не можуть конкурувати при

правозастосуванні з матеріально-правовими нормами.

Розглянемо деякі договори, що укладаються у сфері дії фінансового права.

Сама по собі кваліфікація договірних відносин щодо надання кредитів за рахунок

бюджетних коштів є нескладною, принаймні стосовно випадків, коли

позичальниками є юридичні чи фізичні особи. Це – цивільні відносини, бо вони

засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні і майновій

самостійності їх сторін. Але ж фахівці у галузі фінансового права переважно

визнають такі відносини фінансовими. Інколи аргументи на користь цієї думки є

лаконічними. Так, А. І. Худяков писав: «Традиційно вважається, що фінансове

право є галуззю, що використовує лише імперативний метод, що виключає

застосування цією галуззю договору. Тому, якщо в процесі фінансової діяльності

держави виникають фінансові відносини, що регулюються з використанням

договору, то…ці відносини повинні бути визнані цивільно-правовими і не можуть

виступати в якості предмета фінансового права. Фактично це ставить поза
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межами фінансового права такі інститути як державні запозичення й бюджетне

кредитування (в тому числі міжбюджетне кредитування), фінансово-правова

належність яких…не викликає сумніву» [414, с. 11].

Сумніви все-таки є. Тому інші науковці докладають зусиль, виявляють

винахідливість з метою довести фінансово-правову природу відносин, про які

йдеться.

С. В. Запольський і Д. В. Вінницький підводять під концепцію фінансово-

правової належності відносин щодо повернення публічного боргу якнайширшу

методологічну базу: «…У фінансових відносинах все більш стійке місце починає

займати правова конструкція зобов’язання. Не тільки справляння податків, але й

бюджетне фінансування, здійснення запозичень і повернення публічного боргу,

не говорячи уже про кредитні і розрахункові відносини, страхування, витрачання

позабюджетних фондів, здійснюється в рамках правового режиму публічних

зобов’язань. На порядку денному – розширення офіційного (законодавчого)

визнання зобов’язань основним інструментом регулювання фінансових

відносин» [101, с. 14]. Проблема публічних зобов’язань в цій роботі буде

розглядатись дещо нижче. Поки що зауважимо, що здійснення запозичень і

повернення публічного боргу віднесені С. В. Запольським і Д. В. Вінницьким до

предмета фінансового права у руслі загальної сформульованої ними концепції

рішучої експансії у сферу цивільних відносин. Якби автори спробували за

допомогою норм публічного (фінансового) права обґрунтувати правову позицію в

суді у справі щодо стягнення заборгованості суб’єкта господарювання з

отриманого за рахунок бюджету кредиту і неминуче потерпіли б при цьому

фіаско, вони б, мабуть, відмовились від такого рішучого перекроювання меж між

фінансовим та цивільним правом.

С. О. Ніщимна, визнаючи відносини щодо використання коштів державного

кредитування фінансовими підставою для такого твердження визнає такі

обставини як характер суб’єктного складу цих відносин, фінансовий характер цих

відносин, регулювання нормативно-правовими актами, відповідальність, яка

безпосередньо покладена на державу» [15, с. 35]. Зазначену позицію слід визнати



261
обґрунтованою. Проте С.О. Ніщимна значною мірою вказує не на договірну

частину відносин державного кредитування, а на інші організаційні відносини, які

виникають у зв'язку з його здійсненням. На нашу думку, в процесі державного

кредитування безсумнівно виникають фінансові відносини і ці відносини є

визначальними, але сказане не змінює цивільно-правову природу договірних

відносин державного кредитування.

Визнаючи цивільний характер відносин щодо здійснення державного

кредитування, законодавець змушений був встановити, що позовна давність на

вимоги щодо погашення заборгованості за кредитами, наданими з бюджетів, не

поширюється (ч. 9 ст. 17 БК України). Встановлення цього правила свідчить про

те, що законодавець виходив із загального правила про поширення на відносини,

про які йдеться, цивільного законодавства. І тільки для позовної давності як

інституту цивільного права було встановлено виняток. Правда, при цьому не було

внесено доповнення до ст. 268 ЦК України, яка встановлює вимоги, на які

позовна давність не поширюється. Але ж ч. 2 ст. 268 ЦК України передбачає

можливість встановлення законом вимог, на які не поширюється позовна

давність. Одна із таких вимог і передбачена ст. 17 БК України.

Внутрішні і зовнішні запозичення за своєю галузевою належністю є

однорідними. Вони здійснюються в формі цивільних правовідносин. Хоч

здійснення державних запозичень (і надання державних гарантій) можливі тільки

в межах граничних обсягів боргу (і гарантій) (ст. 18 БК України) на підставі

рішення Кабінету Міністрів України (ч. 5 ст. 16 БК України), відповідні

зобов’язання є цивільно-правовими, про що свідчить, зокрема передбачена в ч. 5

ст. 16 БК України можливість відмови від суверенного імунітету в можливих

судових справах, пов’язаних з поверненням кредитів (позик). Це можна

кваліфікувати як цивільне зобов’язання, в якому держава визнає себе рівною з

іншою стороною і навіть відмовляється від суверенного імунітету у судових

справах.

Деякі фінансово-правові відносини в цій сфері дуже тісно пов'язані з

договірними. Зокрема, норми фінансового права можуть виключати дію загальних
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положень цивільного законодавства, регламентувати здійснення додаткових

публічно-правових процедур. Органами стягнення простроченої заборгованості

суб’єктів господарювання за кредитами, виданими з бюджетів, відповідно до ч. 9

ст. 17 БК України визначені органи «доходів і зборів». З організаційної точки зору

це – вдалий вибір, маючи на увазі досвід відповідної роботи органів Державної

фіскальної служби. У той же час правило ч. 9 ст. 17 БК України про стягнення

відповідної заборгованості «в порядку, передбаченому Податковим кодексом

України або іншим законом, включаючи погашення такої заборгованості за

рахунок майна…суб’єкта господарювання», є не зовсім вдалим. По-перше,

правові норми, які встановлені Податковим кодексом України щодо погашення

податкового боргу (ст. 87-103 ПК України), дуже трудно пристосувати до

стягнення заборгованості за кредитами, наданими з бюджетів. По-друге,

одночасне посилання в ч. 9 ст. 17 БК України на Податковий кодекс України і

закон здатне породити невирішувані колізії, між Податковим кодексом України і

відповідними законами. Не було ніякої необхідності посилатися на Податковий

кодекс України. Є цивільне зобов’язання між сторонами. І стягнення

заборгованості за ним слід здійснювати в порядку, встановленому цивільним і

процесуальним законодавством.

Дискусія стосовно галузевої належності відносин щодо надання кредитів за

рахунок бюджетів, відповідних правових норм і правовідносин може бути

безкінечною. Тому доцільно було б дещо уточнити предмет дискусії, і питання

про галузеву належність зазначених відносин, норм і правовідносин

конкретизувати, наблизити до практики. У такому разі ми отримуємо два питання.

Одне з них стосується правозастосування, а інше – правотворчості, тобто

удосконалення законодавства. У правозастосовному аспекті проблема галузевої

належності відносин, правових норм і правовідносин, про які йдеться,

вирішується однозначно на користь цивільного права, бо воно має весь арсенал

правових засобів для належного врегулювання зазначених відносин. Що

стосується питання про юрисдикційну належність спорів, що виникають із

правовідносин щодо надання кредитів із бюджетів, то воно має бути вирішене на
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користь адміністративної, а не господарської юрисдикції, оскільки законодавець,

визначивши поняття адміністративного договору, вказав на належність до

адміністративної юрисдикції спорів, «що виникають з приводу укладання,

виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних

договорів» (п. 4 ч. 2 ст. 17 КАС України). Із цією спеціальною нормою не може

конкурувати при правозастосуванні правова норма, що закріплена в частині

першій ст. 12 ГПК України, яка відносить до господарської юрисдикції справи у

спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських

договорів, оскільки ця остання норма є загальною у співвідношенні з правовою

нормою, що встановлена п. 4 ч. 2 ст. 17 КАС України.

В Бюджетному кодексі України відсутнє зазначення на галузеву належність

договорів про державні та місцеві запозичення та правовідносини, що виникають

на їх підставі. Відсутня і вказівка на законодавство, яке на них поширюється.

Міститься лише заборона надання позик з одного бюджету іншому (ч. 2 ст. 73 БК

України). Ч. 8 ст. 74 БК України надає Кабінету Міністрів України повноваження

встановлювати порядок здійснення місцевих запозичень. Зміст Порядку

здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 6 лютого 2011 р. №110 [289], не дає підстав стверджувати, що Кабінет

Міністрів України вважає такі договори і зобов’язання, що виникають на їх

підставі, цивільними. Проте немає будь-яких підстав заперечувати цивільно-

правову природу значної частини відносин щодо місцевих запозичень, у тому

числі у випадках, коли запозичення здійснюються через емісію облігацій місцевих

позик. Численні фінансово-правові норми щодо прийняття рішення Автономної

Республіки Крим чи міської ради про здійснення запозичення, внесення змін до

цього рішення, погодження запозичення Міністерством фінансів України не

впливають на цивільно-правовий характер цій частині відносин щодо місцевих

запозичень.

Надання державних гарантій здійснюється відповідно до ч. 1 ст. 17 БК

України шляхом вчинення Міністром фінансів України відповідних правочинів.

Ч. 3 ст. 17 БК України передбачає укладення правочину щодо надання державної
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або місцевої гарантії. Тому зазначені правовідносини щодо надання державних і

місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових

зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України також слід визнати

цивільними. При цьому вони не можуть регулюватись нормами цивільного права,

що закріплені в ст. 560-569 ЦК України, бо ці норми поширюються тільки на

правовідносини, в яких гарантом виступає банк, страхова організація, інша

фінансова установа (ст. 560 ЦК України). Але ст. 560-569 ЦК України

застосовуються до правовідносин щодо державних і місцевих гарантій за

аналогією (якщо в Бюджетному кодексі України не встановлюються спеціальні

цивільно-правові норми).

Проте у науці фінансового права відносини, що виникають на підставі

державної гарантії, часто визнаються фінансовими без окремого зазначення на

наявність також цивільно-правової складової. Так, І. В. Грачова і А. Є. Самсонова

пишуть, що правовідносини, які виникають на її підставі, мають «фінансово-

правовий характер, а одним із аргументів на користь цього твердження стало

посилання на виконання зобов’язання за гарантією за рахунок казни [70, с. 8]. Але

ж за рахунок казни здійснюється багато платежів за цивільними грошовими

зобов’язаннями, які внаслідок цього не стають фінансово-правовими.

Частина третя ст. 17 БК України («гарантії надаються лише на умовах

зустрічних гарантій, отриманих від інших суб’єктів») регулює відносини між

гарантом і принципалом. Ці відносини також є цивільними. Відповідно і правові

норми, що регулюють ці відносини, є нормами цивільного права. Проте в ч. 3 ст.

17 БК України безсумнівно закріплюються також і норми фінансового права.

Кабінет Міністрів України, який відповідно до ч. 1 ст. 17 БК України наділений

повноваженнями надавати державні гарантії, Міністр фінансів України, що

вчиняє відповідні правочини за дорученням Кабінету Міністрів України, органи і

посадові особи, що приймають рішення про надання місцевих гарантій та

вчиняють відповідні правочини, несуть публічно-правові обов’язки

дотримуватися вимог ч. 3 ст. 17 БК України.
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Яскраво виражений комплексний (одночасно фінансово-правовий і цивільно-

правовий) зміст має положення ч. 7 ст. 17 БК України, відповідно до якого

платежі, пов’язані з гарантійними зобов’язаннями держави, Автономної

Республіки Крим, територіальної громади міста, здійснюються згідно з

відповідними договорами незалежно від обсягу коштів, визначених на цю мету в

законі про Державний бюджет чи в рішенні про місцевий бюджет. Із цього

законодавчого положення випливає, що гарант не може посилатись на відсутність

відповідних бюджетних призначень у названому Законі чи рішенні як на

непереборну силу, а несе цивільно-правову відповідальність у разі такої

відсутності. Фінансово-правовий зміст у наведеному законодавчому положенні

також є очевидним, оскільки ним встановлюється виняток із загальної правової

норми, що приписує використовувати бюджетні кошти тільки на цілі, визначені

бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями (п. 8 ст. 7 БК

України).

Ч. 7 ст. 16 БК України передбачає здійснення правочинів з державним

(місцевим) боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж

державних боргових зобов’язань (боргових зобов’язань Автономної Республіки

Крим, територіальної громади міста). Трудно собі уявити, щоб обмін, викуп,

купівля та продаж зазначених боргових зобов’язань здійснювались у фінансово-

правових формах. Що стосується цивільно-правового регулювання таких

відносин, то воно є і адекватним, і повним. Інша справа, що при вчиненні

правочинів, про які тут йдеться, Міністерство фінансів, Верховна Рада

Автономної Республіки Крим, міська рада, відповідний фінансовий орган повинні

дотримуватись встановлених фінансово-правових норм. Зокрема, ч. 7 ст. 16 БК

України приписує в таких випадках дотримуватися граничного обсягу державного

(місцевого) боргу на кінець бюджетного року.

Цивільно-правовим є також договір, який позначається в абзаці другому

п. 87.5 ст. 87 ПК України як «договір щодо переведення права вимоги

дебіторської заборгованості», хоча зазначений договір обслуговує виключно

фіскальні цілі держави. Слід звернути увагу на не зовсім коректну назву договору.
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Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України він міг би називатися договором про

відступлення права вимоги. Ця цивільно-правова термінологія також не може

бути визнана за еталон, бо все-таки суб’єктивне право і право вимоги, хоч і

ототожнюються у цивільному законодавстві (ч. 1 ст. 509 ЦК України) і науці

цивільного права, все ж є різними правовими явищами. І все-таки неточність

термінології в цивільному законодавстві не спускається до рівня «права вимоги…

дебіторської заборгованості».

Проте юридичною підставою такого договору є вельми своєрідні за своїм

правовим змістом положення абзаців першого та другого п. 87.5 ст. 87 ПК

України, відповідно до яких контролюючий орган за встановлених законом умов

(у разі недостатності у платника податків коштів) «визначає» дебіторську

заборгованість джерелом погашення податкового боргу та «укладає» з платником

податків договір про передання права вимоги. Стосовно контролюючого органу

слово «укладає» означає і право (у відношенні до платника податків), і обов’язок

(у публічних відносинах). Стосовно платника податків наведене положення

п. 87.5 ст. 87 ПК України слід тлумачити також як обов’язок укласти договір.

Такий зміст цього законодавчого положення виявляється із його зв’язку з

положенням абзацу четвертого того ж пункту, відповідно до якого допускається

спонукання платника податків укласти договір про передання права вимоги. Цей

обов’язок платника податків є публічно-правовим. Але положення абзацу

четвертого п. 87.5 ПК України встановлює і цивільно-правовий обов’язок

платника податків. Цей обов’язок за своєю цивільно-правовою сутністю є таким

же, як обов’язок укласти публічний договір (ст. 633 ЦК України). За часів

соціалізму в подібних випадках говорили про планові передумови, наприклад,

договору поставки: постачальник відповідно до планового завдання зобов’язаний

був укладати договори з прикріпленими до нього покупцями в межах виділених

останнім фондів. Постачальник ніс і публічний обов’язок (перед відповідним

органом) укласти договір поставки і цивільний обов’язок такого ж змісту (перед

покупцем). На цьому прикладі більш помітні особливості першого і другого

названих обов’язків і більш помітні характерні особливості правовідносин, до
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змісту яких входять ці обов’язки (одне із цих правовідношень є публічним, а інше

– цивільним (приватним).

Спір у суді про спонукання до укладення договору за змістом є цивільно-

правовим. Проте його причиною стає невиконання платником податку публічного

обов’язку. Тому з урахуванням невизначеності поняття адміністративного

договору не виключена кваліфікація такого спору як публічного і розгляду його

адміністративним судом, оскільки згідно з п. 4 ч. 2 ст. 17 КАС України

юрисдикція адміністративних судів поширюється, зокрема, на спори, що

виникають з приводу укладання адміністративних договорів. Але кваліфікація

такого роду договорів як адміністративних на цей час створює ситуації, за яких

занадто широко буде застосовуватись аналогія закону (унаслідок вкрай

обмеженого обсягу нормативного матеріалу, що стосується укладання, зміни,

виконання та припинення адміністративних договорів).

Галузева кваліфікація відносин щодо закупівлі товарів, робіт, послуг за

бюджетні кошти потребує врахування феномену одночасного закріплення в

положеннях ст. 48 Бюджетного кодексу України норм фінансового і цивільного

права. Використання бюджетних коштів не змінює цивільно-правову природу

договірних відносин сторін. Разом з тим у сфері дії фінансового права

створюються передумови для укладення договорів щодо закупівлі, а реалізація

фінансових прав та обов’язків розпорядника бюджетних коштів у відносинах з

головним розпорядником відбувається поряд із реалізацією його цивільних прав

та обов’язків у відносинах з контрагентом та обумовлює основний зміст

цивільних відносин.

Іншою є галузева належність відносин, правових норм і правовідносин щодо

покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із

забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету, і тимчасових

касових розривів Пенсійного фонду, пов’язаних з виплатою пенсій (ч. 5 ст. 43 БК

України). Кошти на таке покриття надаються Казначейством України місцевим

бюджетам і Пенсійному фонду на період, що не виходить за межі бюджетного

періоду (вони підлягають поверненню до кінця поточного бюджетного періоду).
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Законодавець в ч. 5 ст. 43 БК України не називає такі правовідносини позикою. (ч.

2 ст. 73 БК України). Але термін «позика» використовується в ст. 73 БК України

та в Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів. Надання

коштів на покриття тимчасових касових розривів здійснюється на договірних

умовах. Проте це – зовсім інші договори, ніж договори про надання кредитів за

рахунок бюджетних коштів і договори, на підставі яких здійснюються державні

(місцеві) внутрішні і зовнішні запозичення. Про їх фінансово-правовий характер

свідчать наступні обставини: 1) хоч і зазначається на договірні умови надання

таких позик, все ж договорами визначаються суто другорядні питання; 2) позики

для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із

забезпеченням захищених видатків загального фонду, і тимчасових касових

розривів Пенсійного фонду, пов’язаних з виплатою пенсій, надаються за рахунок

коштів єдиного казначейського рахунку в обов’язковому порядку (ч. 5 ст. 43 БК

України); 3) умови повернення сум позики на єдиний казначейський рахунок

(шляхом зарахування доходів місцевих бюджетів) виключають юрисдикційні

форми і способи захисту прав позичальника.

Головне ж полягає в тому, що застосування до відносин, про які йдеться,

норм цивільного права суперечило б їх сутності. Таке правозастосування

неможливе навіть за аналогією. У той же час помічається відсутність готовності

фінансового права до адекватного правового регулювання фінансових відносин,

що ґрунтуються на договорах. Так ст. 43 БК України передбачає надання коштів

для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів в межах поточного

бюджетного періоду. Кабінет Міністрів України при затвердженні Порядку

покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів [291] послався на ст. 43

БК України. Але ж при цьому встановив, що строк погашення позики не може

перевищувати 60 днів з дня ліквідації тимчасового касового розриву, а кінцевий

строк погашення скоротив на місяць (до 1 грудня поточного бюджетного

періоду).

Фінансово-правові договори є підставою надання позик Раді Міністрів

Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим
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органам місцевих рад на строк до трьох місяців у межах бюджетного періоду для

покриття тимчасових касових розривів, що виникають у фінансових установах

(ст. 73 БК України). На підставі таких договорів виникають договірні

правовідносини.

Виходячи з викладеного, вважаємо, що конструкція публічно-правового

(фінансово-правового) договору в матеріальному праві може застосовуватися

тільки у випадках, коли це відповідає правовій природі відносин і методу їх

правового регулювання.

Легко розмежувати фінансове і цивільне право і правові норми, що належать

до цих галузей, коли йдеться про регулювання відносин власності, об’єктом яких

є майно, відмінне від грошей. Навіть якщо таке майно належить державі, воно не

може бути об’єктом фінансових відносин. Якщо ж йдеться про гроші, то вони

можуть бути матеріальним об’єктом і цивільних, і фінансових відносин, що

актуалізує проблему розмежування фінансового і цивільного права стосовно

таких випадків.

Гроші перебувають у готівковій і безготівковій формі. Стосовно готівкових

коштів немає будь-яких сумнівів у тому, що вони належать до категорії речей,

визначених родовими ознаками. Відтак гроші беззастережно визнаються об’єктом

права власності і інших речових прав. Про це пишуть в усіх підручниках

цивільного права. І це відповідає положенням чинного законодавства. Питання

виникає стосовно сутності правовідносин, об’єктом яких є безготівкові кошти.

Ю. С. Червоним висловлена думка про те, що в разі внесення на банківський

рахунок готівкових коштів вкладник залишається власником коштів в

економічному смислі, право власності переходить до банку, а вкладник отримує

зобов’язальне право на внесену суму [422, с. 40]. Видається, що «економічний

сенс» не може замістити юридичний вакуум, що виникає у разі невизнання права

власності відповідної особи на безготівкові кошти. О. П. Подцерковний з приводу

наведеної думки Ю. С. Червоного зауважив тільки те, що банк, у який внесено

вклад, також не тримає у собі готівкові кошти вкладника. Він їх обліковує у

Національному банку України. Тому власник коштів, у юридичному значенні
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цього слова, на думку науковця, взагалі зникає [275, с. 114]. Конструкція ж

«економічної власності» науковця повністю влаштувала. І він став розвивати цю

ідею, довів її до конструкції економічного обов’язку повернення коштів [275, с.

114]. Економічних обов’язків не буває і не може бути за визначенням, бувають

юридичні обов’язки з економічним змістом. Обов’язки з економічним змістом

можуть бути також моральними, релігійними та іншими однопорядковими з

ними, але ж не економічними.

Інші науковці пропонують розширити поняття права власності за рахунок

визнання об’єктом права власності прав. Право власності у такому випадку

набуває характеру «права на право». Л. Г. Єфімова використала конструкцію

«права власності на право» для з’ясування природи права на безготівкові грошові

кошти [91, с. 181]. Цю ідею підтримав М. І. Брагінський і навів на її користь

численні аргументи, не всі із яких можна визнати вдалими. Зокрема,

М. І. Брагінський послався на римське право, яке визнавало право на чужу річ

(сервітут, заставу) [40, с. 235]. Але ж тут йдеться про право власності на річ, а не

про «право на право». Це не помішало І. Безклубому і О. Пафику підтримати ідею

права власності на право вимоги [29, с. 20]. Проте, якщо особа, на ім’я якої

відкрито рахунок у банку, має лише право вимоги, хоч і назване правом власності

на право вимоги, то і стосовно речей, які передані власником наймачеві у найм

(оренду), зберігачеві – на зберігання особливо за наявності у зберігача права

змішувати товари одного роду і якості, перевізникові – для їх перевезення,

комісіонерові – на комісію, управителю – в управління, слід визнати, що вони

перестали бути об’єктами права власності наймодавця, поклажодавця,

вантажовідправника, комісіонера, установника управління. Більш того, право

власності на речі, що мають споживну вартість, може бути таким же віртуальним,

як і право власності на гроші, що виступають у безготівковій формі. Так, певна

юридична особа як поклажодавець може укласти договір з іншою особою –

зберігачем, відповідно до якого товари, закуплені поклажодавцем, будуть

відвантажуватись на адресу зберігача. У свою чергу зберігач буде відвантажувати

ці товари за вказівкою поклажодавця покупцям, з якими поклажодавець як
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постачальник уклав договір поставки. Можна було б стверджувати, що в таких

випадках у поклажодавця і взагалі не виникає права власності на товари. Але ж

таке твердження суперечило б ч. 2 ст. 334 ЦК України, відповідно до якої у

набувача за договором, зокрема, у покупця, право власності виникає з моменту

вручення майна перевізникові.

Більш прийнятною є думка тих науковців, які визнають право власності на

безготівкові кошти тієї особи, на ім’я якої відкрито рахунок у банку. Цієї думки

притримуються, зокрема О. А. Дмитренко [80, с. 93], В. М. Єрмоленко [93, с. 18].

Суть проблеми полягає в тому, що будь-які речі, які залучені до цивільного обігу,

мають, за термінологією К. Маркса [185, с. 43-47], вартість і споживну вартість.

Гроші споживної вартості (цінності) не мають. Тому вони можуть існувати у

вигляді паперовому, у вигляді записів на рахунках. Якби це було зручно, можна

було б допустити існування грошей в усній формі. Це – незручно. Тому гроші у

такій формі не вводяться в обіг ні в одній країні. Оскільки світова практика визнає

за припустиме залучення грошей до цивільного обігу, зручно визнати і право

власності на гроші, в якій би формі вони не перебували. Істотної різниці у праві

власності на гроші залежно від їх форми немає. В якій би формі гроші не

перебували, користуватися ними не можна, якщо не вважати користуванням

право передавати гроші іншим особам (бо це вже буде реалізацією права

розпорядження грошима). Отже, в будь-якому випадку право власності на гроші є

специфічним (із-за неможливості існування правомочності користування

грошима). Логічно допустити, що право володіння також має свою специфіку. До

того ж готівкові гроші легко конвертуються у безготівкові і навпаки. Правда,

можливість списання безготівкових грошових коштів з рахунку в банку і видачі їх

готівкою істотно обмежуються. Але ж обмеження права власності є звичайним

явищем. Так, наприклад, власники земельних ділянок вправі користуватись ними,

але ж на них накладається обов’язок забезпечувати їх використання за цільовим

призначенням (п. «а» ч. 3 ст. 91 ЗК України). Власник житлового будинку,

квартири має право володіти, користуватися і розпоряджатися цими об’єктами,

але ж за ним визнається право їх використання тільки для власного проживання,
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проживання членів своєї сім’ї, інших осіб. А використання житлового будинку,

квартири для промислового виробництва прямо забороняється (ч. 1 ст. 383 ЦК

України). Тому не повинні викликати заперечень і обмеження здійснення права

власності на грошові кошти.

Визнання права власності на безготівкові кошти знаходить своє

підтвердження у законодавстві. Так, п. 1.3 ст. 1 Закону України «Про платіжні

системи та переказ грошей в Україні» визначає дату валютування як зазначену

платником, зокрема у розрахунковому документі дату, починаючи з якої гроші,

переказані платником одержувачу, переходять у власність отримувача.

Чітка відповідь на запитання про те, чи є безготівкові кошти об’єктом права

власності, випливає із ч. 2 ст. 1062 ЦК України («кошти, помилково зараховані на

рахунок вкладника, підлягають поверненню відповідно до статті 388 цього

Кодексу»): ст. 388 ЦК України встановлює правила про віндикацію, а в порядку

віндикації можуть бути витребувані тільки речі, що принаймні можуть бути

індивідуалізовані в даних правовідносинах. Отже, і безготівкові гроші, що

обліковуються на рахунках у банках і органах Казначейства, законодавець визнає

речами, що можуть бути індивідуалізованими. Правда, таке твердження погано

погоджується з численними нормами цивільного права, є неприйнятним, що

застерігає проти послідовного застосування ч. 2 ст. 1062 ЦК України.

Бюджетні грошові кошти перебувають переважно у безготівковій формі.

Вони також є об’єктом права власності. Таке твердження відповідає положенням

чинного цивільного законодавства. Зокрема, ч. 1 ст. 326 ЦК України встановлює,

що у державній власності є майно, у тому числі грошові кошти, які належать

державі Україна. Стосовно територіальних громад у частині першій ст. 142

Конституції України також зазначається, що доходи місцевих бюджетів

перебувають і їх власності. Це положення відтворюється у ч. 3 ст. 16 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка, крім того, встановлює, що

в комунальній власності можуть перебувати і інші грошові кошти.

Отже, можна зробити висновок, що грошові кошти у безготівковій формі de

lege lata є об’єктом права власності і така позиція законодавця відповідає
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сучасним потребам правового регулювання відносин грошового обігу та

бюджетних відносин [244, с. 106-108].

Що стосується науки фінансового права, то тут також визнається право

власності на бюджетні кошти. Проте інтерпретація цього права є вельми

своєрідною. І справа не в тому, що стверджується, що бюджетні кошти є об’єктом

права власності держави і муніципальних утворень не як речі, а як права

вимоги [123, с. 13]. Аналогічні думки вчених-цивілістів тут уже наводились.

Головне полягає в інтерпретації права власності на бюджетні кошти у зв’язку з

розмежуванням фінансового і цивільного права.

Х. В. Пєшкова, посилаючись на статтю Ю.А. Ровінського, що була

опублікована 1940 року, пише, що «речовий характер правовідносин [фінансових.

– С.О.], їх зв'язок з реалізацією державного права власності були помічені

науковцями уже давно» [357, с. 15]. Сама Х.В. Пєшкова ідею речового характеру

деяких фінансових правовідносин беззастережно підтримує. Вона пише про

такий, що склався, поділ майнових правовідносин на речові і зобов’язальні і далі

зауважує, що «серед фінансових правовідносин… можна виокремити обидві

групи суспільних відносин» [271, с. 15]. Фінансові правовідносини (правда, не

всі), безумовно, пов’язані з реалізацією державою права власності, але вони

ніколи не набувають і не можуть набути речового характеру, оскільки речові

правовідносини завжди є абсолютними, якими фінансові правовідносини, що

мають майновий зміст, не можуть бути за визначенням.

Ретельно обґрунтовує концепцію фінансово-правового регулювання відносин

власності М.В. Карасьова: «…Фінансове право регулює перш за все відносини

власності держави і муніципальних утворень на майно у вигляді грошових

коштів» [123, с. 12]. Розмежування між галузями права при цьому проводиться у

вельми своєрідний спосіб: «нормами цивільного законодавства закріплюється

право державної і муніципальної власності на названі фінансові ресурси, а

безпосереднє регулювання володіння, користування і розпоряджання державною

казною здійснюється відповідно до норм фінансового права» [123, с. 12]. Матерія,

про яку йдеться, вимагала чіткого розрізнення законодавства і права. Натомість
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автор пише, що одні відносини регулюються «нормами цивільного

законодавства», а інші – «нормами фінансового права», нібито термін

«законодавство» і «право» є тотожними.

Думки М.В. Карасьової пов’язані з невдалою інтерпретацією сутності права

власності. У свою чергу така інтерпретація обумовлена надто абстрактним

підходом до дослідження правових явищ: коли ми говоримо про право, що

належить особі, завжди доцільно прагнути виявити ту особу (тих осіб), обов’язок

якої (обов’язок яких) кореспондує (кореспондують) зазначеному праву. Право

власності, у тому числі правомочності володіння, користування і розпоряджання

об’єктом права власності, є абсолютним. Воно існує в абсолютних

правовідносинах, у яких власнику як управомоченій особі протистоять усі інші

особи, зобов’язані не перешкоджати власнику здійснювати право власності (в

цілому чи окремі правомочності, що входять до змісту цього права).

Ідею фінансового права власності підтримує і розвиває Л.Л. Бобкова, яка

вважає, що специфіка змісту правомочностей власника у фінансовому праві

розкривається в тому, що органи державної влади реалізують повноваження

користування і розпорядження одночасно. Тому в фінансовому праві такі

правомочності власника як користування і розпорядження збігаються» [39, с. 9]. У

процесі здійснення своїх правомочностей користування і розпорядження власник

здійснює перехід у відносні правовідносини, з моменту появи можливості

фіксувати цей перехід здійснюється вихід за межі сфери абсолютних

правовідносин. За межами цієї сфери не існує відносин власності, а отже, сфери їх

правового регулювання. Подібно до цього у разі, коли певна особа в силу закону

отримала право давати власнику вказівки щодо способів чи меж здійснення права

власності, то ця особа уже не належить до інших осіб, зобов’язаних не

перешкоджати власнику у реалізації цього права. Ця особа вступає з власником у

відносні правовідносини. Останні є пов’язаними з абсолютними

правовідносинами власності. Але ж ця пов’язаність не виключає необхідності

розмежування відносних правовідносин і правовідносин власності, що є

абсолютними.
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Що стосується фінансових правовідносин, то вони можуть існувати тільки як

відносні [255, с. 158-162]. Візьмемо для прикладу правові норми, що закріплені в

абзаці першому ч. 1 ст. 43 БК України («при виконанні державного бюджету і

місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних

коштів. Казначейство України забезпечує казначейське обслуговування

бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого

у Національному банку України»). Відповідно до цих правових норм на власників

бюджетних коштів покладаються обов’язки при здійсненні права власності

користуватися послугами Казначейства. У свою чергу на Казначейство України

покладається обов’язок відкрити у Національному банку України єдиний

казначейський рахунок та вести його. Ці правові норми непрямо впливають на

право власності. Але ж вони регулюють відносні, а не абсолютні відносини щодо

бюджетних коштів. Тому ці норми не можуть бути підставою для твердження про

існування такого собі фінансового права власності.

Численні фінансово-правові норми стосуються розпоряджання бюджетними

коштами. Здавалося б, це і свідчить про фінансово-правове регулювання відносин

власності. Проте таке твердження було б неправильним, оскільки при цьому

регулюються відносні, а не абсолютні відносини. В абсолютних правовідносинах

ніхто не вправі перешкоджати власникові у розпорядженні його майном. Проте

розпорядження бюджетними коштами у відносних фінансових правовідносинах є

поширеним явищем.

А. Є. Самсонова при здійсненні спроб довести, що фінансове право регулює

відносини власності на бюджетні кошти [371, с. 7], спирається на висловлювання

одного з найавторитетніших фахівців у галузі цивільного права В. Ф. Яковлєва.

Він сформулював необережну для фахівця, що добре розуміється на проблемі

співвідношення законодавства і права, думку про те, що цивільне право

спеціально регулює відносини власності у їх статиці, а інші галузі розвивають

цивільно-правове регулювання або охороняють право власності [434, с. 45]. Ця

думка викликає такі заперечення: 1) термін «власність» фіксує суспільні

відносини в даний момент, а тому видається, що відносин власності у динаміці не
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існує; 2) норми будь-якої іншої галузі права, крім цивільного права, регулювати

відносини власності не можуть, а відтак вони не можуть і розвивати цивільно-

правове регулювання; 3) охорона права власності іншими галузями права як

правове явище потребує своєї теоретичної інтерпретації: згідно із

загальновизнаними уявленнями така охорона виходить за межі категорії

правового регулювання відносин власності. Але не виключається, що в науці

отримає визнання концепція, згідно з якою в положеннях актів законодавства, що

є кодифікованими зібраннями кримінально-правових і адміністративно-правових

санкцій, одночасно закріплюються не тільки охоронні, а й регулятивні норми. Але

останні норми не можуть інтерпретуватись як такі, що регулюють абсолютні

відносини, бо вони поширюються на відносні відносини.

Проте А. Є. Самсонова не є єдиною із науковців, які на підґрунті змішування

категорій законодавства і права визнають можливість регулювання відносин

власності не тільки цивільним правом, а й іншими галузями права, зокрема

фінансовим. Так, А. Г. Пауль пише: «Норми, що присвячені регламентації

відносин власності, містяться в нормативних актах різної галузевої належності.

Найбільш чітко вони виділяються у цивільному законодавстві…Однак окремі

положення є і в актах іншої галузевої належності» [262, с. 73]. Автор почав з норм

права, а закінчив положеннями законодавства. Тому залишилось неясним, які ж

норми містяться в актах різної галузевої належності – норми цивільного права чи

також і норми іншої галузевої належності, які регулюють відносини власності.

Що стосується галузевої належності права власності на бюджетні кошти, то

конструювання фінансового чи бюджетного права власності не виключалось би

тоді, коли б науковці, які його конструюють, показали, в чому ж воно полягає. За

відсутності об’єктивної можливості показати це С. В. Запольський навіть не

вважає за необхідне вступати в дискусію, а лише мимохідь зауважує, що питання

власності не належать до фінансового права [99, с. 135].

У науці ведеться дискусія стосовно того, чи може фінансове (податкове)

право обмежувати право власності платників податків. Одні науковці схиляються

до думки про те, що сплата податків «не має нічого спільного з обмеженнями,
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оскільки вони встановлюються не з метою стіснити власника у здійсненні права

власності, а забезпечити дохідну частину відповідного бюджету» [120, с. 148].

Але ж від того, що законодавець мав на меті забезпечити державу коштами,

обмеження власника у здійснення права власності фактично не перестають бути

такими.

М. В. Карасьова пише, що нормами податкового права «обмежується право

власності платника податків на вільне, безперешкодне розпорядження своїм

майном» [123, с. 15]. А. Г. Пауль формулює з цього приводу більш розгорнені

положення і пише, що податкове право не тільки обмежує свободу здійснення

права власності, а й встановлює одну із підстав припинення права власності. У

зв’язку з цим він пропонує закріпити таку підставу припинення права власності у

Цивільному кодексі [262, с. 75]. Подібна думка висловлюється також

І.Є. Криницьким, який розглядає характер причини позбавлення платника податку

права власності як одну із основних проблем при визначенні податку. Він пише,

що норми цивільного права не дають змоги не тільки вирішити, а й, мабуть,

позначити дану проблему, оскільки, за загальним правилом, до відносин, що

засновані на адміністративному чи іншому підпорядкуванні  однієї сторони іншій,

у тому числі до податкових відносин, цивільне законодавство не

застосовується [150, с. 17-18]. Цю думку підтримав М. П. Кучерявенко [164, с.

11]. Однак виникають серйозні сумніви у правильності думок і А. Г. Пауля і І. Є.

Криницького.

Податкове право підставу припинення права власності не встановлює і

встановити не може. Підстави припинення права власності передбачені п. 1 та 8 ч.

1 ст. 346 ЦК України. Податкове право встановлює тільки підставу для дій,

результатом яких є припинення права власності. Такою підставою є обов’язок

сплатити податок, що існує у податкових правовідносинах. За наявності такого

обов’язку платник податку, що сплатив податок, не може вимагати повернення

суми сплаченого податку, власником якої стала держава чи територіальна

громада. Якщо ж сума податку стягується примусово, то обов’язок сплатити

податок є підставою для відповідного рішення суду, про стягнення коштів з
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рахунків платника податків у банках, вилучення у нього готівки і продажу майна

платника податків. Через відносні правовідносини, які при цьому виникають,

грошові кошти поступають у власність держави чи територіальної громади.

Набуття державою чи територіальною громадою права власності при цьому є

правомірним, оскільки така підстава набуття права власності не заборонена

законом (ч. 1 ст. 328 ЦК України).

У зв’язку з цим викликає заперечення наступна думка М. П. Кучерявенка:

«…Навряд чи можна беззастережно погодитись з участю цивільно-правових

інститутів (доходи від використання державного майна, дивіденди на належні

державні акції господарських товариств) в формуванні державних доходів.

Очевидно, в даному випадку більш доречно говорити про певні факти, явища (про

які мова йшла вище), які породжують різні типи регулювання. І в даному випадку

ми не запозичуємо, не переносимо цивільно-правові інститути (як сукупність

правових норм) у фінансове право, а використовуємо для фінансово-правового

регулювання те в явищі (отримання доходів чи дивідендів від використання

державного майна і т. д.), що входить в сферу фінансового права, має публічно-

правову природу і пов’язано з рухом публічних грошових фондів» [157, с. 9]. Як

видається, доходи від використання, у тому числі від відчуження, майна,

дивіденди поступають до Державного чи місцевого бюджету, тобто у власність

держави чи територіальної громади у формі відносних цивільних правовідносин.

Це дає підстави стверджувати, що відповідні цивільно-правові інститути

встановлюють обов’язки відповідних осіб сплатити кошти до відповідного

бюджету. У результаті виконання цих обов’язків відповідні грошові кошти

поступають у власність держави чи територіальної громади. Надалі вони

перебувають у власності держави чи територіальної громади у формі цивільних

речових (абсолютних) правовідносин. Отже, немає будь-яких підстав

заперечувати участь цивільно-правових інститутів у формуванні державних

доходів і шукати фінансові відносини, що регулюються фінансовим правом там,

де їх немає. Такі відносини виникнуть тільки тоді, коли власник бюджетних

коштів, у тому числі тих, що надійшли до бюджету в цивільних правовідносинах,
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стане розподіляти їх у фінансово-правових формах. Що стосується формування

бюджету через отримання доходів у товарно-грошових відносинах, то це

правильно визнавав А. І. Худяков [413, с. 2].

М. В. Карасьова на підтвердження думки про обмеження податковим правом

права власності платників податків посилається на судову практику і вказує на те,

що платник податків не праві розпоряджатись на свій розсуд тією частиною свого

майна, яка у вигляді певної грошової суми підлягає внесенню до бюджету, і

зобов’язаний регулярно перераховувати цю суму на користь держави [123]. Це

твердження є вельми дискусійним, бо якщо платник податків «не вправі

розпоряджатись на свій розсуд» певною частиною свого майна, то відповідні дії

щодо розпорядження є незаконними. У випадку, коли у платника податку немає

іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, крім квартири, відчуження

квартири за наявності податкового боргу повинне тягти визнання правочину

недійсним у судовому порядку (ч. 1 ст. 203; ч. 3 ст. 215 ЦК України). Але ж

судова практика не йде таким шляхом. Суть проблеми полягає в тому, як розуміти

термін «обмеження права власності» стосовно випадків, коли таке обмеження

здійснюється податковим правом. На думку М. В. Карасьової, при цьому

здійснюється регулятивна роль фінансового (податкового) права [123, с. 14-15].

Ідею про обмеження податковим правом права власності розвиває

М. П. Кучерявенко: «Основною для позбавлення власності платника податку є

його імперативний, безумовний конституційний публічно-правовий обов’язок

платити законно встановлені податки. Платник податків не вправі на свій розсуд

розпоряджатись частиною майна, яка у вигляді певної грошової суми підлягає

внесенню в бюджет або позабюджетний цільовий фонд [164, с. 11].

Конструктивною, як видається, є думка С. Г. Пепеляєва, який з одного боку,

визнає, що оподаткування завжди є обмеженням права власності, а з іншого боку,

стверджує, що відносини власності не є об’єктом регулювання податкового

права [199, с. 142]. М. В. Карасьова зрозуміла С. Г. Пепеляєва так, що він

суперечить сам собі [123, с. 15]. На нашу думку, в позиції С. Г. Пепеляєва немає

будь-якої суперечності, бо податкове право дійсно обмежує право власності
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платників податків, але це обмеження виходить за межі правового регулювання

відносин власності. Ті обмеження, які встановлюються податковим правом

охоплюються поняттям впливу податкового права на цивільні відносини [244, с.

111-112].

Розмежування фінансових правовідносин, які завжди є відносними, і

цивільних абсолютних правовідносин слід здійснювати і тоді, коли відповідні

відносини регулюються правовими нормами, що закріплюються в одних і тих же

законодавчих положеннях. Так, ст. 94 ПК України передбачає можливість

застосування адміністративного арешту активів платників податків, розкриває

юридичний зміст правових конструкцій повного арешту майна та умовного

арешту майна. Повний арешт майна полягає у забороні платнику податків на

реалізацію прав розпоряджання або користування майном. Умовний арешт

активів полягає в обмеженні цього права. Зазначені положення потребують

належного осмислення. Справа в тому, що правова конструкція арешту майна є

податково-правовою. Поширювати на неї норми інших галузей права про арешт

майна було б неправильним: законодавець встановив спеціальні податково-

правові норми щодо арешту майна. Але застосування до публічних відносин щодо

арешту майна норм інших галузей права за аналогією не виключається.

Проте відповідно до теми цього дослідження інтерес викликає проблема

цивільно-правового значення арешту майна. Так, в одному із науково-практичних

видань стверджується, що «накладення арешту (усупереч поширеній думці) не

позбавляє власника можливості розпоряджатись майном, у тому числі

відчужувати його. Дійсно, власник обмежується в розпорядженні, але ці

обмеження мають публічний, а не приватний характер. Якраз тому власник, що

порушив таке обмеження, піддається публічному переслідуванню. Наприклад, на

нього може бути накладено штраф. З точки зору цивільного права відчуження

арештованої речі є бездоганним, як би це дивно не звучало. Таким чином,

перешкоди в розпорядженні арештованим майном мають виключно публічний

характер і виражаються в страху бути притягнутим до відповідальності. Отже,

арешт не можна вважати дією, що перешкоджає здійсненню повноваження
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розпоряджання в його приватно-правовому значенні» [68, с. 228]. Таким чином,

законодавець визнає, що арешт майна обмежує право власності, а в науковій

літературі позиція законодавця оспорюється і не de lege ferenda, а de lege lata.

Науковці вільні у пошуку істини і формулюванні наукових пропозицій. Але ж у

випадках, коли вони формулюють пропозиції щодо правозастосування,

законодавчі положення, що тлумачаться у системному зв’язку з іншими

законодавчими положеннями, повинні сприйматись ними як абсолютна істина,

спростувати яку вони не в змозі, а тому вони не повинні цього прагнути.

У правовій конструкції арешту майна наявним є публічно-правовий елемент

– публічно-правова норма, що поширюється на відносини між органом державної

податкової служби та платником податків. Ця правова норма регулює відповідні

фінансові відносини, в результаті врегулювання яких виникають фінансові

правовідносини.

Водночас у тих же законодавчих положеннях закріплюються не тільки норми

публічного (податкового) права, а й норми цивільного права, що регулюють

абсолютні цивільні відносини між платником податків та будь-якими іншими

особами щодо володіння, користування і розпорядження майном. У результаті дії

цих правових норм зміст абсолютних правовідносин власності змінюється.

Правомочності платника податків володіти, користуватися і розпоряджатися

своїм майном у результаті арешту активів обмежуються.

Методологічну основу для такого вирішення проблемі, про яку йдеться, дає

наукове положення, яке сформулював В. Я. Карабань. Науковець доводить, що

правотворчі органи з метою економії нормативного матеріалу все частіше

використовують такий техніко-юридичний прийом як формулювання в одному й

тому ж положенні нормативно-правового акту норм двох і навіть трьох галузей

права [121, с. 139].

Отже, і в положення ст. 94 ПК України, що визначають зміст правових

конструкцій повного арешту майна і умовного арешту майна, формулюються

норми фінансового (податкового) права і цивільного права. Норми фінансового

права регулюють публічні відносини, що є предметом цієї галузі. Це – відносини
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між платником податків і контролюючим органом. У результаті фінансово-

правового врегулювання цих відносин виникають фінансові правовідносини, до

змісту яких входить обов’язок платника податків дотримуватися встановлених

ст. 94 ПК України заборон і обмежень, і право контролюючого органу вимагати

дотримання цих заборон і обмежень.

Норми цивільного права регулюють абсолютні речові цивільні відносини між

власником майна (платником податків) і будь-якими іншими особами, з якими

власник міг би укласти договір, наприклад, про відчуження майна. У результаті

дії цих правових норм корегуються (змінюються) абсолютні (речові) цивільні

правовідносини між власником майна і іншими особами. Вчинення правочину, що

порушує ці правовідносини, означає, що правочин суперечить акту цивільного

законодавства (таким актом слід вважати Податковий кодекс, оскільки він

встановлює норми цивільного права, принаймні ті, про які тут йдеться). Тому є

підстави для визнання правочину недійсним.

Відтак і будь-який арешт, накладений на майно судом, державним

виконавцем чи іншим державним органом, іншого посадовою особою, породжує

не тільки публічні правовідносини, а й змінює, корегує (обмежує) абсолютні

(речові) правовідносини між власником майна і всіма іншими суб’єктами

цивільного права, а думка А. В. Зарубіна і Н. С. Потапенка не враховує викладене,

а тому, з нашої точки зору, є помилковою.

Тепер звернемось до правової конструкції податкової застави з метою

виявлення її фінансово-правового і цивільно-правового змісту, розмежування у

цьому змісті фінансових і цивільних відносин, правових норм і правовідносин.

Правова конструкція застави традиційно досліджувалась у цивільному праві.

Оскільки в ній поєднуються відносні (зобов’язальні) і абсолютні (речові)

елементи (правовідносини), тривалий час ведеться дискусія між прибічниками

відносного (зобов’язального) і прибічниками абсолютного (речового) характеру

застави. Найбільш розгорнену аргументацію на користь зобов’язального

характеру застави наводить В. В. Вітрянський [40, с. 402-403]. В. А. Бєлов, хоч і

визнає речовий характер застави, але пов’язує його з правомочностями
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заставодержателя у відповідних випадках володіти і користуватись предметом

застави [31, с. 353], тобто в аспекті того, про що тут йдеться, він заперечує

абсолютний (речовий) характер застави. Проте більшість науковців визнає

наявність у заставі речових елементів. До них належать Ч. Н. Азімов,

І. А. Бірюков, О.С. Іоффе, А. Закорецька, Л. Оплачко, І. Ф. Севрюкова,

Є. О. Суханов, Є. О. Харитонов, О. С. Кізлова, С. І. Шимон.

На нашу думку, в правовій конструкції податкової застави поєднуються

фінансово-правові і цивільні абсолютні (речові) елементи. Їх треба чітко

розмежовувати. Звичайно, це стає неможливим, коли узагалі заперечуються

речові (абсолютні) правовідносини, які іноді оцінюються як «юридичні

химери» [71, с. 10-11]. Заперечуючи речове (абсолютне) правовідношення

власності слід вступити в дискусію з Г. Кельзеном, який писав: «Право власності

індивіда полягає в тому, що всі інші індивіді зобов’язуються терпіти фактичне

розпорядження індивіда своєю річчю, користування нею, не користування» [132,

с. 334]. Заперечуючи наявність речового (абсолютного) елемента у заставі (в тому

числі, податковій), в опоненти треба вибирати Ф.К. Савіньї, який писав про

«заставне право, що полягає в штучному зв’язку права на певну річ (Jus in rem) із

зобов’язанням», і вказував на те, що заставне право «може бути задовільно

викладене тільки у вченні про речове право взагалі» [363, с. 546]. Непоганим

опонентом буде і Р. ф. Ієринг, який писав про розщеплення «заставного» права на

речовий елемент (речове право) і зобов’язальний елемент (зобов’язальне

право) [106, с. 352].

Якщо за орієнтир взяти ст. 88 ПК України, що має заголовок «Зміст

податкової застави», то виявити зміст податкової застави за допомогою цього

законодавчого положення неможливо, бо тут цей зміст не розкривається, а

йдеться у цій статті про мету податкової застави, про її виникнення, а також про

особливості визначення податкової застави у разі, якщо податковий борг виник за

операціями, що виконувались у межах договору про спільну діяльність.

Фінансово-правовий зміст податкової застави розкривається у ст. 89-91 ПК

України. Про цивільний, абсолютний (речовий) зміст податкової застави можна
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дізнатись із ст. 92 ПК України, яка обмежує право платника податків

розпоряджатися заставленим майном (відчужувати його). Текстуально в

положеннях цієї статті встановлені права і обов'язки контролюючого органа та

платника податків. Вони поширюються на відносини між платником податків і

контролюючим органом, що мають публічно-правовий характер. Разом з тим, у

цій статті закріплюються і норми цивільного права, що поширюються на

абсолютні (речові) правовідносини між власником майна (платником податків) і

будь-якими іншими особами. Тому порушення обмежень на розпорядження

заставним майном є підставою для визнання правочинів недійсними. Такі

порушення є також підставою відповідальності платника податків, передбаченої

ст. 124 ПК України.

3.2. Вплив фінансового права на цивільне право та сферу його дії

В попередніх підрозділах цієї роботи обґрунтовувалося, що чітке

розмежування фінансово-правових і цивільно-правових норм, фінансових і

цивільних правовідносин, суспільних відносин, які регулюються цими галузями

права, є не тільки можливим, а й необхідним. Якщо це є можливим і необхідним,

то стає можливим і необхідним розмежування фінансового і цивільного права,

застосування норм кожної із цих галузей права у суворо визначених межах. Це,

однак, не лише не виключає таких зв’язків фінансового і цивільного права, в яких

активну роль відіграє фінансове право, а навпаки, обумовлює визначальний вплив

фінансового права на значну частину цивільних грошових відносин.

Як уже вказувалася, сутнісна різниця між фінансовим правом України і

радянським фінансовим правом полягає в тому, що із галузі, яка прагнула

охопити прямим планово-монопольним регулюванням всі основні грошові

відносини, що виникають усередині фінансово-кредитної системи, сучасне

фінансове право стало галуззю, що підпорядковує прямому майновому

регулюванню більш вузьке коло відносин, а на інші грошові відносини, які більш

ефективно розвиваються на засадах ринкової конкуренції, воно лише впливає.
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При цьому такий позарегулятивний правовий вплив має об'єктивний характер та

існував також і в радянський період. Його розширення в сучасних соціально-

економічних умовах пов'язане з розширенням сфери недержавної участі в

багатьох ланках фінансово-кредитної системи держави, а головне – з розвитком

ринкової економіки. Незалежно від форми власності банки, страхові компанії та

інші фінансові посередники сьогодні здійснюють комерційну діяльність

відповідно до економічних законів ринкової, а не планової економіки. Умови

ринкової економіки обумовлюють дію її законів також і в сферах функціонування

державних фондів коштів. Держава, як і приватні суб'єкти, зараз витрачає гроші

під впливом об'єктивних економічних законів попиту та пропозиції, виходячи з

поточної вартості грошової одиниці, що обумовлює використання відповідних

правових форм такого витрачання. Більш того навіть випуск грошей в обіг

здійснюється Національним банком шляхом вчинення цивільних правочинів з

іншими банками, а емісійне фінансування бюджету в будь-яких формах прямо

заборонене законом.

Водночас обсяг завдань і функцій держави, що вимагають фінансового

забезпечення, не зменшився. Конституція України встановила, що Україна є

соціальною державою, яка зобов'язана забезпечувати широке коло соціально-

економічних прав і свобод своїх громадян. Виконання цих завдань і функцій

залежить від стану економіки, яка в сучасних умовах перебуває не під прямим

управлінням, а під впливом держави. Аналогічним чином, фінансове право як

галузь публічного права зараз у багатьох сферах стає не галуззю, яка прямо

регулює майнові відносини щодо функціонування публічних фондів коштів, а

галуззю, яка впливає на цивільні відносини, що виникають в процесі грошового

обігу, мобілізації та використання публічних фондів грошових коштів.

Значна частина норм фінансового права спеціально сформульована для того,

щоб впливати на майнові відносини, які регулюються іншими галузями права, а

насамперед – цивільним правом. Враховуючи масштаби і зміст завдань

фінансового права такий вплив поширюється практично на всі грошові відносини,

але це не означає, що фінансове право регулює всі грошові відносини. Відразу
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після класичного визначення предмета фінансового права, проф. Л.К. Воронова

вказувала, що під впливом фінансово-правових норм знаходяться і фінансові

відносини господарюючих суб'єктів (комерційних і некомерційних підприємств),

відносини, які виникають на ринку фінансових послуг, при формуванні і

подальшому використанні недержавних пенсійних фондів, грошових фондів

приватних господарств [51].

Стосовно до грошових фондів, які не мають ознак публічності, фінансове

право регулює окремі відносно відокремлені від цивільного обігу відносини, що

пов'язані з публічними інтересами забезпечення стабільності, безпеки та

економічної ефективності грошового обігу, а також з фіскальними інтересами

держави. Це відносини щодо справляння податкових та інших обов'язкових

платежів, відносини фінансового моніторингу, відносини щодо ведення касових

операцій і обігу готівки, відносини валютного регулювання та валютного

контролю. Зазначені фінансові відносини, безумовно, впливають на будь-які

грошові цивільні відносини. Але вплив тут має спеціальний, відносно

відокремлений від цивільних грошових відносин характер. Чітко розрізняються

цілі правового регулювання відповідних фінансових та цивільних відносин, їх

суб’єкти. Тому розмежування фінансових і цивільних відносин стосовно таких

грошових фондів не викликає складнощів.

Мобілізація та використання публічних фондів коштів, що знаходяться у

розпорядженні банків і інших фінансових посередників, здійснюється винятково у

формі цивільних правочинів. Однак вплив норм фінансового права на ці цивільні

відносини вже має загальний визначальний характер на всіх стадіях

функціонування зазначених фондів коштів.

Найбільш значущим джерелом формування таких фондів є залучені кошти

юридичних та фізичних осіб. Чинне законодавство не зобов'язує юридичних і

фізичних осіб зберігати гроші в будь-якому конкретному банку та користуватися

його послугами. Однак якщо зробити системний аналіз чинного законодавства,

врахувати фінансово-правові правила здійснення розрахунків, ведення касових

операцій та обмеження обігу готівки, то можна дійти висновку, що передача
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власних коштів у банківську систему є обов'язком будь-якої юридичної особи, що

виникає вже в процесі її створення (формування статутного капіталу).

Імперативні вимоги, які пов'язані з обов'язковим використанням послуг

банківської системи при здійсненні розрахунків, усе більшою мірою

поширюються й на фізичних осіб. Деякі європейські держави офіційно оголосили

про плани повного припинення готівкового грошового обігу протягом

найближчих років.

Другим джерелом мобілізації коштів у грошові фонди банків і інших

фінансових посередників є кошти, що отримані від учасників (засновників) таких

юридичних осіб та прибуток, що отриманий у результаті діяльності з надання

фінансових послуг. Фінансово-правовий вплив тут здійснюється не тільки за

допомогою встановлення підвищених вимог до мінімального розміру статутного

капіталу, але й шляхом запровадження вимог щодо наступного постійного

забезпечення наявності власних коштів на встановленому законодавством рівні.

Третє джерело формування грошових фондів будь-якого банку – це

фінансова підтримка центрального банку (рефінансування). Вона також

здійснюється у формі цивільних правочинів. Цивільне регулювання відносин між

Національним банком та іншими банками часто заперечується або ігнорується, із

чим не можна погодитися. Однак безумовним є той факт, що в сфері зазначених

відносин провідну роль відіграє публічне фінансово-правове регулювання,

оскільки мова йде не лише про грошові відносини з суб’єктом владних

повноважень і навіть не лише про одну з форм державного регулювання

діяльності банків, а також про те, що рефінансування є одним із основних

способів грошової емісії, яка завжди розглядалася як привілей правителя.

Взаємозв'язок фінансового та цивільного права в цьому випадку характеризується

практично повним підпорядкуванням цивільних відносин умовам фінансово-

правового впливу.

Мобілізація грошових коштів банком не означає наступного вільного

використання залучених грошей після сплати податків і обов'язкових платежів

фіскального характеру. Таке використання можливе тільки за умови розподілу
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всіх коштів, що знаходяться в розпорядженні банку, відповідно до публічних

фінансово-правових правил. Згідно із цими правилами банк спрямовує частину

залучених коштів на формування обов'язкових резервів, робить відрахування до

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Здійснення будь-якої активної

операції пов'язане із фінансово-правовим обов'язком здійснити оцінку кредитного

ризику цієї операції та сформувати ще один резерв, розмір якого в цьому випадку

залежить від кількісних та інших показників активних операцій. Будь-яка

комерційна та господарська діяльність банку здійснюється під умовою

дотримання досить складної системи фінансових розподільних пропорцій, що

встановлені у вигляді обов'язкових економічних нормативів, які регламентовані

Національним банком в Інструкції «Про порядок регулювання діяльності банків в

Україні» [117].

Використання кредитних ресурсів комерційного банку шляхом здійснення

активних банківських операцій обумовлене одночасним виконанням фінансово-

правових обов'язків, пов'язаних з реалізацією принципів строковості, платності,

зворотності та забезпеченості банківського кредитування. Для того щоб поширити

дію цих принципів і сформульованих на їхній основі публічно-правових приписів

на всі активні банківські операції в Законі України «Про банки і банківську

діяльність» [303] сформульоване максимально широке визначення банківського

кредиту, що охоплює практично всі можливі цивільно-правові форми здійснення

активних операцій із залученими кредитними ресурсами, а не тільки кредитний

договір. Виконання розрахункових операцій також знаходиться під визначальним

впливом фінансово-правових норм, що регулюють правила здійснення переказу

коштів і умови функціонування платіжних систем.

Аналіз соціальних наслідків дії зазначених фінансово-правових норм,

проведений у попередніх підрозділах даної роботи, дозволив зробити висновок

про те, що фінансове-правове регулювання відносин з приводу діяльності банків і

інших фінансових установ здійснюється для досягнення таких цілей фінансового

права як цінова і фінансова стабільність (стабільність грошового обігу), що є
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необхідною складовою належного функціонування податково-бюджетної системи

держави, досягнення економічного росту і макроекономічної стабільності.

Не виключається також залучення публічних грошових фондів фінансових

посередників до прямого фінансування соціальних функцій держави. Зокрема, для

реалізації таких цілей передбачається реформування системи пенсійного

забезпечення та включення до її складу недержавних пенсійних фондів. У

результаті позабюджетні фонди перестають бути суто державними, що

підтверджує тезу про регулювання фінансовим правом відносин, пов'язаних з

мобілізацією, розподілом і використанням публічних, а не лише державних

фондів коштів.

Разом з тим фінансовою основою діяльності держави і територіальних

громад є бюджетна система України. Публічно-правова належність відповідних

фондів коштів не викликає сумнівів. Зрозумілим є й прагнення забезпечити

фінансово-правову чистоту відносин щодо мобілізації, розподілу та використання

бюджетних коштів. Однак при цьому неможливо заперечувати цивільну-правову

форму отримання таких доходів бюджету, які згідно з бюджетною класифікацією

визначаються як доходи від власності та підприємницької діяльності, доходи від

некомерційної господарської діяльності, доходи від операцій з капіталом. Щодо

використання бюджетних коштів, то взагалі не існує яких-небудь правових форм

майнових відносин, які б забезпечували повне використання (тобто витрачання, а

не лише розподіл) бюджетних коштів винятково в рамках фінансових

правовідносин. Гроші можна витратити тільки шляхом оплати праці, здійснення

соціальних виплат або шляхом здійснення цивільно-правових правочинів, що є

найбільш поширеною правовою формою витрачання бюджетних коштів.

Ігнорування цього факту тягне зворотний ефект розмивання границь фінансового

права, при якому цивільні правовідносини називають фінансовими із численними

штучними застереженнями про формальність, допоміжний характер,

підпорядкованість, неістотність застосування договірної форми або інших

«елементів» цивільного регулювання. Не прийнятною є і позиція обмеження

сфери фінансово-правового регулювання тільки розподілом бюджетних коштів.
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Відсутність специфічної фінансово-правової форми передачі бюджетних грошей в

обмін на необхідні державі товари, роботи і послуги не означає, що у зв'язку з

такою передачею не виникає фінансових правовідносин. Такі правовідносини

безумовно виникають, але виникають вони між уповноваженими державою

суб'єктами, з одного боку, і розпорядниками або одержувачами бюджетних

коштів, з іншого боку. Основний юридичний зміст цих відносин складають

обов'язки розпорядника (одержувача) бюджетних коштів забезпечити їх цільове

та ефективне використання у відносинах з третіми особами і право

уповноваженого державою суб'єкта (вищестоящого розпорядника або

контролюючого органу) вимагати цільового та ефективного використання

бюджетних грошей. Отже фінансові відносини виникають у таких випадках з

метою впливу на цивільні відносини між розпорядниками (або одержувачами)

бюджетних коштів та особами, що постачають товари (виконують роботи,

надають послуги).

Який би допоміжний характер не мала цивільно-правова форма у відносинах

щодо мобілізації та використання бюджетних коштів, але вона там є і відносно

цієї форми не існує який-небудь зрозумілої (переконливої) фінансово-правової

альтернативи. Оскільки з використанням бюджетних коштів можуть

здійснюватися всі основні види зобов'язань, то спроби створити таку

альтернативу будуть лише дублювати відповідні правила Цивільного кодексу з

додаванням фінансово-правових обтяжень, які і без такого зайвого «фінансово-

зобов'язального кодексу» можуть бути ефективно реалізовані шляхом впливу на

цивільні відносини. Наприклад, якщо бюджетна установа зробила ремонт

приміщення, то немає підстав говорити про те, що платежі за виконання робіт

були сплачені підрядникові на умовах якогось особливого сакрального фінансово-

правового підряду, в якому цивільно-правова форма не мала змістовного

значення. З іншого боку, невірним буде й твердження про те, що фінансово-

правове регулювання було завершено на стадії затвердження кошторису

бюджетної установи та виділення відповідних бюджетних асигнувань. Навпаки,

фінансово-правові відносини щодо контролю ефективності й цільового
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використання зазначених грошей тривають і після припинення цивільно-правових

відносин. Тому правильним буде висновок про те, що фінансово-правові

відносини в цьому випадку здійснюють визначальний вплив на цивільно-правові

відносини. Обґрунтованим буде також і висновок про певну підпорядкованість

(субсидіарність) цивільно-правового регулювання таких відносин умовам

фінансово-правового впливу. Однак безумовною юридичною границею такої

підпорядкованості є конституційні гарантії прав і свобод усіх учасників

відповідних фінансових і цивільних відносин. Існування в фінансовому

законодавстві положень, що блокують виконання судових рішень у разі звернення

стягнення на бюджетні кошти, обмежують конституційно встановлений обсяг

відповідальності держави та органів місцевого самоврядування, замінюють

всупереч положенням Конституції України суб'єктів, до яких можуть бути

пред'явлені вимоги щодо відшкодування шкоди, – це не реалізація принципу

пріоритету публічних інтересів у сфері фінансової діяльності, а беззаконня, яке

однаково шкідливо як для суб'єктів, що виконують фінансові обов'язки, так і для

держави.

Таким чином, норми фінансового права здійснюють визначальний правовий

вплив загального та всебічного характеру на майнові відносини, що регулюються

цивільним правом і пов'язані з мобілізацією та використанням публічних фондів

грошових коштів та зі здійсненням емісії грошей. Такий вплив дуже подібний до

правового регулювання, але виходить за межі останнього і широко

використовується правотворчими органами як одне з проявів активної ролі права.

Фінансово-правові норми, що регулюють інші відносини в сфері грошового

обігу та відносини оподатковування, справляють більш вузький спеціальний

вплив на будь-які майнові цивільні правовідносини.

Незважаючи на викладене істотне значення, проблеми впливу фінансового

права на сферу цивільного права спеціально не досліджувалися. Ця проблематика

не привертає уваги вчених-фахівців у сфері фінансового права, а коли на неї все-

таки мимохідь звернула увагу М. В. Карасьова в статті про цивільно-правову

детермінацію фінансового права [124, с. 14], то вона практично повністю стала
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заперечувати активну роль фінансового права у відношенні до цивільного права.

На думку вченої, «сучасний рівень розвитку відносин в системі «податкове-

цивільне право» явно вказує на розуміння того, що про зв’язок податкового та

цивільного права говорити навряд чи правильно» [124, с. 14], оскільки між цими

галузями права відсутні відносини взаємозалежності, а є лише детермінація

цивільним правом фінансового права. Зворотного зв’язку, на думку

М. В. Карасьової, не існує. Вона вважає, що активність податкового права в його

відносинах з правом цивільним зводиться до того, що воно створює перешкоди

для автоматичного використання на його просторі інструментів цивільного

права [124, с. 14].

Наведене твердження викликає заперечення і воно не є загальновизнаним у

науці фінансового права. Так, Н. А. Саттарова звертає увагу на «взаємозв’язок

фінансового права», зокрема, з цивільним правом [373, с. 11]. Таким чином, тут

визнається взаємозв’язок, а не лише одностороння детермінація цивільним

правом фінансового права. Цей зв’язок необхідно досліджувати. При цьому

бажано було б дослідити весь спектр впливу фінансового права, який не

вичерпується визначальним впливом фінансового права на цивільне право у

відносинах щодо публічних фондів коштів, концепція якого була розглянута

вище.

Активну роль цивільного права стосовно фінансового права М. В. Карасьова

позначає терміном «детермінація», яка на стороні фінансового права (на пасивній

стороні, за думкою М.В. Карасьової) позначається як «залежність»,

«обумовленість». Ці терміни, на нашу думку, є неприйнятними з тієї причини, що

вони невиправдано віддалені від центральної категорії юридичної науки, якою є

категорія правового регулювання. Вплив – це родове поняття стосовно правового

регулювання. Тому звичним є термін «регулюючий вплив», що є тотожнім

«правовому регулюванню», але вказує на родову належність цього останнього

поняття. Отже, у цьому підрозділі досліджується вплив фінансового права як

галузі права на цивільне право, цивільні правовідносини, цивільні відносини,

сферу цивільного права в цілому, вплив науки фінансового права на науку
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цивільного права, вплив навчальної дисципліни фінансового права на цивільне

право як навчальну дисципліну [241, с. 109-116].

Видається, що проблема впливу фінансово-правових явищ на цивільно-

правові повинна досліджуватись не тільки у всьому його спектрі і місцях дотику

цих явищ, а й в усіх ланках від безпосереднього впливу до найбільш віддалених

його наслідків, які тільки можна зафіксувати. Це можна порівняти з причинним

зв’язком. Стало загальноприйнятим і увійшло в підручники розуміння

причинного зв’язку як безпосереднього. Так, в одному з підручників з цивільного

права В. В. Луць пише, що «однією з необхідних умов цивільно-правової

відповідальності є наявність безпосереднього причинного зв’язку між

протиправною поведінкою правопорушника і збитками потерпілої сторони» [177,

с. 702]. В інших наукових та навчальних джерелах, як правило, також визнається,

що протиправна поведінка є причиною збитків тільки тоді коли вона прямо

(безпосередньо) пов’язана з цими збитками. Не заперечуючи цих висновків щодо

умов цивільно-правової відповідальності, слід відзначити, що було, однак, і інше

розуміння причинного зв’язку. У відповідності з концепцією необхідної умови

(conditio sine qua non) враховуватись має не тільки прямий (безпосередній)

причинний зв’язок, а будь-який зв’язок між причиною та наслідком, якщо за

відповідних обставин його можна встановити. В інтерпретації О. С. Iоффе, ця

концепція представлена так: «...Всі умови, які сприяли настанню результату, є

рівноцінними і грають в його настанні однакову роль, а сам ланцюг причинності,

спираючись на теорію необхідної умови, можна було б тягти до

безкінечності» [111, с. 120]. Проблема залежності однієї галузі права від іншої,

обумовленості однієї галузі права іншою, впливу однієї галузі права на іншу – це

не безпосередня проблема правозастосування (як проблема причинного зв’язку).

Це – проблема пошуку наукою істини з наступним формулюванням висновків, що

мають бути спрямовані на вдосконалення практики правотворчості та

правозастосування. І при цьому, зв’язок між досліджуваними явищами доцільно

враховувати в тій мірі, в якій він може бути достовірно встановлений. Тому
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повинні враховуватися як безпосередні, так і віддалені зв’язки між фінансовим

правом і сферою цивільного права.

Регулюючий вплив фінансового права на цивільні відносини виключається,

як виключається і зворотний регулюючий вплив цивільного права на фінансові

відносини. Але про безпосередній (регулюючий) вплив фінансового

законодавства на сферу цивільного права можна говорити при субсидіарному

застосуванні положень фінансового законодавства до відносин, які регулюються

цивільним правом. Дещо більш віддалений зв’язок має місце тоді, коли фінансове

право здійснює такий вплив на цивільні правовідносини, коли вплив діє в тому ж

напрямку, що і правове регулювання цивільних відносин. Такий вплив може бути

порівняний з наслідками дії акцесорних зобов’язань у цивільному праві. В інших

випадках фінансові правовідносини виконують допоміжну роль, сприяють

нормальному розвитку відповідних цивільних відносин. Можливим є

перешкоджання з боку фінансового права виникненню певних цивільних

відносин. Ще більш віддаленими є наслідки соціальної дії норм фінансового

права, що є наступною ланкою після правового регулювання: правове

регулювання фінансових відносин завершується, але наслідки в сфері цивільних

відносин залишаються. Тут йдеться про найближчу після закінчення фінансово-

правового регулювання ланку впливу фінансового права на цивільні

правовідносини. Іноді ці наслідки суттєво пов’язані з фінансово-правовим

регулюванням, тому необхідно визнати існування таких нормативних положень, в

яких одночасно закріплюються норми не тільки фінансового, а й цивільного

права.

Нарешті, фінансове право здійснює вплив і на більш віддалені суспільні

відносини, як такі, що безпосередньо регулюються правом, так і на ті, що

утворюються на статистичному рівні, як результат масових дій учасників

відповідних індивідуальних відносин. Як видається, саме такі, що утворюються на

статистичному рівні відносини в процесі виробництва, розподілу, обміну,

К. Маркс назвав свого часу виробничими відносинами, що є об’єктивними (на

відміну від відносин вольових, що регулюються правом). Вони є об’єктивними у



295
тому розумінні, що індивіди, вступаючи у певні відношення і діючи у певний

спосіб, переслідують свої власні цілі. А той результат, який виникає у результаті

дій індивідів на масовому рівні, може бути небажаним для цих індивідів чи

байдужим. Так, навряд чи менеджери і володільці банків, здійснюючи ризикові

кредитні операції, прагнули, щоб їх банк збанкрутував. Тим більше вони не

бажали настання економічної кризи, що виникла в кінці 20-х років минулого

століття, чи світової фінансової кризи 2008 р. Але результати настали.

Аналогічно і сьогодні в Україні кожен підприємець, діючи на відповідному

ринку, не бажає, щоб національна валюта обезцінювалась  і зростав індекс

інфляції. Він просто бажає максимізувати свій прибуток, а в кінцевому рахунку і

сам потерпає від підвищення цін на товари, які він придбаває для виробничих

цілей. Кожен підприємець прагне до мінімізації своїх витрат на оплату праці

найманих працівників, а на масовому ринку це знижує попит на товари народного

споживання, зменшує обсяги збуту продукції, що виробляється підприємцями із-

за низької купівельної спроможності населення (переважно працівників).

Така ситуація, яка виникає на масовому рівні, враховується індивідами і

детермінує їх поведінку. Люди знають ситуацію в банківській сфері, яка всі роки

незалежності викликала побоювання щодо схоронності грошей на вкладах.

Ефективне правове регулювання публічних відносин з участю банків здійснює

вплив на стабільність і надійність банків, а досягнення такого стану детермінує

поведінку так званих особистих господарств, які свої тимчасово вільні кошти без

побоювань розміщують в банках і відкривають можливість через банківські

кредити інвестування цих коштів у сферу виробництва.

Ст. 99 Конституції України встановлює, що основною функцією

Національного банку України є забезпечення стабільності грошової одиниці. Це

положення відтворюється у ст. 6 Закону України «Про Національний банк

України» [327]. Діяльність Національного банку щодо виконання його основної

функції перебуває у сфері дії фінансового права, але істотно впливає на цивільні

відносини. Вказівка в частині другій ст. 6 Закону України «Про Національний

банк України» на те, що при виконанні своєї основної функції Національний банк



296
має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в

державі, свідчить про те, що виконання Національним банком основної функції

впливає на цивільні відносини, бо ціна має реальне практичне (економічне)

значення якраз у цивільних відносинах, у яких товари, роботи, послуги

обмінюються на грошовий еквівалент.

У ст. 6 Закону України «Про Національний банк України» окреслюється ціла

система цілей діяльності Національного банку щодо виконання основної функції:

стабільність грошової одиниці – цінова стабільність у державі – фінансова

стабільність (у тому числі стабільність банківської системи) за умови, що це не

перешкоджає ціновій стабільності – сприяння стійким темпам економічного

зростання, якщо це не перешкоджає ціновій стабільності і фінансовій

стабільності. При цьому слід враховувати, що цінова та фінансова стабільність і

економічне зростання значною мірою пов’язані з цивільним обігом, що перебуває

під регулюючим впливом цивільного права.

Тут була окреслена схема впливу фінансово-правових явищ на цивільно-

правові явища. Далі слід перейти до дослідження окремих проявів активної ролі

фінансово-правових явищ. Крім випадків впливу науки фінансового права на

науку цивільного права і впливу навчальної дисципліни фінансового права на

навчальну дисципліну цивільного права, активна роль фінансово-правових явищ

може позначатись як вплив фінансового права на сферу цивільного права. Цю

активну роль фінансового права можна було б конкретизувати, виокремивши

поряд з фінансовим правом фінансові правовідносини, фінансові відносини,

сферу фінансового права в цілому. Але все-таки починати треба з активної ролі

фінансового права, яке і впливає на цивільні відносини і правовідносини через

регулювання фінансових відносин. Якщо виключити ідеологічний вплив, який

виходить за межі даного дослідження, а можливо, і взагалі втратив актуальність,

можна стверджувати, що активна роль фінансового права у відношенні до сфери

цивільного права не може проявитись інакше, ніж через правовідносини як

елемент механізму правового регулювання, ніж через суспільні відносини, що

регулюються нормами фінансового права, ніж через сферу дії фінансового права.
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Фінансове право не може регулювати цивільні відносини з причини

несумісності фінансово-правового і цивільно-правового методів правового

регулювання, але можливе субсидіарне застосування положень фінансового

законодавства до цивільних відносин. Раз є можливим таке правозастосування, то

можливим є у тих же випадках, коли здійснюється субсидіарне застосування

положень фінансового законодавства до цивільних відносин, субсидіарне

регулювання цивільних відносин положеннями фінансового законодавства У

таких випадках доречно буде говорити про вплив фінансового законодавства на

цивільні відносини, але це буде вплив регулюючий, тобто це буде цивільно-

правове регулювання суспільних відносин з використанням положень (тексту)

фінансового законодавства для уточнення змісту цивільних прав та обов’язків

сторін.

Субсидіарне застосування положень фінансового законодавства до цивільних

відносин має місце, зокрема, у випадках, коли визначається обсяг обов’язку щодо

відшкодування збитків і права на таке відшкодування.

Цивільний кодекс України встановлює право особи на відшкодування збитків

та визначає склад збитків (ст. 22 ЦК України). Але ж при цьому в законодавстві

не вирішуються будь-які питання про застосування положень податкового

законодавства при визначенні розміру збитків, що підлягають відшкодуванню.

Невирішеність цього питання не означає, що відповідні положення податкового

законодавства у зазначених випадках не підлягають застосуванню, бо без такого

застосування визначити розмір збитків часто буває узагалі неможливо. Отже, при

визначенні розміру реальних збитків, що підлягають відшкодуванню у зв’язку із

знищенням або пошкодженням речі, що належала потерпілому, слід виходити із

положення п. 1 ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України, згідно з яким збитками є

втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а

також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого

порушеного права (реальні збитки), а також із положення абзацу другого ч. 1

ст. 1192 ЦК України, яка приписує визначати розмір збитків «відповідно до

реальної вартості втраченого майна…». Ця реальна вартість, очевидно, має
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дорівнювати ринковій ціні, що включає до себе у відповідних випадках податок

на додану вартість. Проте для власника знищеної речі, що є платником податку на

додану вартість, її реальною вартістю є підстави вважати вартість, що дорівнює

ціні, за якою річ була ним придбана, з відрахуванням податку на додану вартість,

оскільки внаслідок придбання і оплати знищеної речі її власник скористався

правом на податковий кредит. Проте внаслідок знищення або псування товари

стають такими, які починають використовуватися в операціях, що не є

господарською діяльністю, на вартість придбання зазначених товарів (п. 189.1

ст.189 ПК України) потрібно нарахувати податкове зобов'язання з податку на

додану вартість відповідно до п. 198.5 ст.198 ПК України. У цьому випадку

складаються зведені податкові накладні, особливості оформлення яких

встановлені пунктами 8, 11 Порядку № 1307 [319].

Причому, у разі якщо на момент перевірки платника податку контролюючим

органом в акті вибіркової (часткової) інвентаризації, проведеної платником

податку на вимогу такого органу, виявлено нестачу придбаних таким платником

товарів (крім випадку, якщо така нестача обумовлена знищенням внаслідок дії

обставин непереборної сили, що підтверджується відповідно до законодавства),

для цілей розділу V цього Кодексу такі товари вважаються використаними

платником податку в операціях, що не є господарською діяльністю платника

податку (п. 198.5 ст. 198 ПК України).

Тобто цілком реальною є така ситуація, коли виявляється факт крадіжки й

керівник підприємства звертається у встановленому порядку із заявою про

порушення кримінальної справи. Злочин може бути й не розкритий

правоохоронними органами, але органи доходів і зборів мають усі підстави та

навіть зобов'язані пред'явити до платника податків вимогу про проведення

інвентаризації та за її результатами донарахувати податкові зобов'язання з

податку на додану вартість, імовірно, вже разом зі штрафними санкціями. Замість

захисту від держави постраждала особа отримує обов'язки щодо сплати

додаткових податкових платежів. Така ситуація, коли контролюючі органи в силу

вимог закону зобов'язані де-факто після злочинців продовжувати розорення
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потерпілого внаслідок факту скоєння злочину, на нашу думку, є підставою для

порушення справи про конституційність відповідних положень фінансового

законодавства. Однак, зважаючи на те, що зазначене положення Податкового

кодексу України не визнане недійсним і, повертаючись до вимоги про

відшкодування шкоди до особи, яка її завдала, слід зробити висновок, що до

складу реальних збитків у цьому випадку буде включатися сума податкового

кредиту.

Інша ситуація складається у випадку знищення або пошкодження основних

засобів, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому

числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що

підтверджується відповідно до законодавства. У цьому випадку податкові

зобов'язання у потерпілого у зв'язку з фактом крадіжки або знищення майна без

його згоди все-таки не виникають (абз. 2 п. 189.9 ст. 189 ПК України). Вважаємо,

що в таких випадках до складу реальних збитків не може включатися сума

податкового кредиту.

Правда, у листі від 30.12.2016 г. № 28710/6/99-99-15-03-02-15 [336]

Державна фіскальна служба України відзначає, що кошти, які «надходять

платнику ПДВ на його банківський рахунок як відшкодування збитків за

пошкоджене або знищене майно (без урахування штрафних санкцій і пені),

розцінюються як компенсація вартості такого майна та відповідно включаються

до бази оподаткування ПДВ. При цьому норми пункту 198.5 статті 198 ПК

України у такому випадку не застосовуються». Тобто контролюючий орган

прирівнює відшкодування шкоди до операції постачання товарів. Але ж згідно з

підпунктом 14.1.191 п. 14.1 ст.14 ПК України «постачання товарів – будь-яка

передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж,

обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду».

А в цьому випадку відсутнє буд-яке розпоряджання товарами власником або за

рішенням суду. Навіть технічно далеко не завжди можна виконати вимоги,

викладені в згаданому вище листі. Наприклад, у випадку, коли між датою

виявлення недостачі та датою встановлення винної особи проходить певний час,
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то платник змушений застосовувати п. 198.5 ст. 198 ПК України в силу прямої

вимоги закону. Таким чином, вважаємо, що роз'яснення суперечать зазначеним

правилам Податкового кодексу України, а тому не підлягають застосуванню. У

будь-якому разі, викладене свідчить про те, що сума податкового кредиту та

податкових зобов'язань з податку на додану вартість залежно від конкретних

обставин так чи інакше впливає на розмір збитків. А врахувати такі обставини

неможливо без субсидіарного застосування положень податкового законодавства

до цивільних відносин щодо відшкодування шкоди.

В Україні до 2003 року діяв Цивільний кодекс УРСР 1963 року, який не

містив багатьох конструкцій, що необхідні для регулювання цивільних відносин в

умовах ринкової економіки. Через необхідність враховувати особливості таких

конструкцій при оподатковуванні податкове законодавство України в сфері

визначення понять на певному етапі випереджало цивільне законодавство.

Наприклад, поняття фінансового кредиту було вперше визначене в Законі України

«Про оподаткування прибутку підприємств» [330] для цілей цього закону.

Цивільний кодекс передбачав у той час тільки конструкцію договору позики

(глава 32 ЦК УРСР) та загальні положення про кредитування організацій

Держбанком СРСР згідно з затвердженими планами шляхом видачі цільових

строкових позичок без визначення навіть і цього застарілого поняття (ст. 382 ЦК

УРСР). З метою врахування особливостей банківського кредиту судам при

вирішенні цивільних і господарських (арбітражних) справ доводилося

субсидіарно застосовувати визначення податкового законодавства, хоча це

поняття було сформульовано для цілей податкового закону. Подібна ситуація не

виключена й у цей час, оскільки особливості оподатковування часто вимагають

більш детального визначення різних цивільно-правових правочинів, ніж загальні

потреби самого цивільного законодавства, яке встановлює презумпцію

правомірності правочину (ст. 204 ЦК України), право укласти договір, який не

передбачений актами цивільного законодавства (ч. 1 ст. 6 ЦК України) і навіть

право сторін відступити від положень актів цивільного законодавства і

врегулювати свої відносини на власний розсуд за умов, передбачених ч. 3 ст. 6 ЦК
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України. Однак у процесі правозастосування, зокрема, при вирішенні судових

справ часто виникає необхідність у більш детальній нормативній опорі.

Здійснений тут аналіз свідчить про те, що субсидіарне застосування

положень фінансового законодавства до цивільних відносин, а отже, – і

регулювання такими положеннями цивільних відносин (регулюючий вплив

податкового законодавства на цивільні відносини) є реальними правовими

явищами.

Фінансово-правові норми через фінансові правовідносини можуть впливати

на цивільні відносини так же, як на них впливає, наприклад, акцесорне

зобов’язання поруки, яке забезпечує належне виконання основного зобов’язання.

Цивільні відносини між юридичною особою – бюджетною установою, яка в особі

її керівника є розпорядником бюджетних коштів, з одного боку, і суб’єктом

підприємництва, що надає такій установі комунальні послуги, ˗ з іншого,

регулюються цивільним правом. Але фінансове право створює фінансові умови

для виконання бюджетною установою своїх цивільно-правових грошових

зобов’язань щодо оплати отриманих послуг – відносить видатки загального фонду

бюджету на оплату комунальних послуг до захищених видатків бюджету, які не

можуть зменшуватись при скороченні затверджених бюджетних призначень

(ст. 55 БК України). Соціальне значення наведеної норми фінансового права, її

вплив на цивільні зобов’язання щодо оплати комунальних послуг за певних умов

може перевищувати соціальну роль правового регулювання цивільних відносин,

бо навіть найбільш жорстке цивільно-правове регулювання не може гарантувати

виконання грошового зобов’язання щодо оплати комунальних послуг за

відсутності у платника (боржника) коштів. Ст. 55 БК України таку гарантію надає,

якщо тільки зазначене грошове (бюджетне) зобов’язання було взяте за наявності

бюджетних асигнувань і в межах повноважень відповідного розпорядника

бюджетних коштів. При цьому ст. 55 БК України не допускає зменшення при

здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень видатків загального

фонду бюджету на оплату не тільки комунальних послуг, а, зокрема, і на оплату

енергоносіїв, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування,
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технічних та інших засобів реабілітації інвалідів, виробів медичного призначення

індивідуального користування для інвалідів, фундаментальних досліджень

прикладних наукових і науково-технічних розробок (здійснюваних на підставі

цивільно-правових договорів), робіт і заходів, що здійснюються на виконання

Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та

перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему, та робіт з

посилення бар’єрних функцій зони відчуження.

Принцип цільового використання бюджетних коштів (п. 8 ст. 7 БК України)

та положення Бюджетного кодексу України, що встановлені з метою забезпечення

його реалізації (зокрема, положення статей 48, 49 БК України), перешкоджають

не тільки виконанню бюджетних зобов’язань за відсутності бюджетних

призначень і асигнувань, а й взяттю бюджетних зобов’язань. Проте виняток із

загального правила про цільове використання бюджетних коштів служить

засобом забезпечення виконання цивільних зобов’язань. Йдеться про те, що

згідно ч. 6 ст. 16 БК України «витрати на обслуговування та погашення

державного (місцевого) боргу здійснюються Міністерством фінансів України

(місцевим фінансовим органом) відповідно до кредитних договорів, а також

нормативно-правових актів, за якими виникають державні боргові зобов’язання

(боргові зобов’язання Автономної Республіки Крим чи територіальних громад),

незалежно від обсягу коштів, визначеного на таку мету законом про Державний

бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)». Тому кошти на

обслуговування та погашення державного (місцевого) боргу практично завжди є,

а наведене положення Бюджетного кодексу України служить засобом

забезпечення виконання грошових зобов’язань держави, Автономної Республіки

Крим, територіальних громад перед кредиторами, що виникли на підставі

кредитних договорів.

Фінансові (податкові) правовідносини служать правовою формою, в якій

грошові кошти фізичних і юридичних осіб вибувають із їх власності і переходять

у власність держави (територіальної громади), в результаті чого обсяг права

власності платника податків зменшується, а обсяг права власності держави



303
(територіальної громади) збільшується. Це – найбільш істотний вплив

фінансового права на цивільні відносини власності.

Якщо виконавцем робіт за договором підряду чи особою, що надає послуги, є

юридична особа, то замовник несе цивільно-правовий обов’язок оплатити роботу

чи послуги в повному розмірі. Але у випадках, коли робота виконується чи

послуга надається фізичною особою, дохід, що отримується такою фізичною

особою, є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (підпункт

164.2.2 п. 164.2 ст. 164 ПК України). Замовник при виплаті винагороди фізичній

особі діє як податковий агент. Він зобов’язаний частину суми винагороди, що

відповідає ставці податку на доходи фізичних осіб утримати (підпункт 168.1.1

п. 168.1 ст. 168 ПК України), тобто не виплачувати цій особі, а перерахувати на

відповідний рахунок в органі Державного казначейства як податок. При цьому

сума грошового зобов’язання замовника перед фізичною особою зменшується на

суму зазначеного податку. Проти цього не мають права заперечувати ні фізична

особа, яка отримує винагороду, оскільки вона є платником податку на доходи

фізичних осіб і пов’язана податковим правовідношенням, ні замовник, що

здійснює оплату виконаної роботи, наданої послуги, оскільки він є податковим

агентом, що також перебуває у податковому правовідношенні. Порушення

замовником (податковим агентом) своїх обов’язків у зазначеному

правовідношенні тягне фінансово-правову відповідальність, передбачену ст. 127

ПК України.

Як було показано в попередніх підрозділах цієї роботи, податкова застава за

своєю сутністю і своїм основним змістом є цивільно-правовим явищем. У силу

податкової застави держава чи територіальна громада в особі контролюючих

органів набувають певного речового права на заставлене майно, і за відповідних

умов можуть переважно перед іншими кредиторами заставодавця (платника

податку) претендувати на задоволення вимоги щодо сплати податків за рахунок

заставленого майна. Цивільне правовідношення щодо податкової застави

потребує допоміжних відносних правовідносин. Стосовно іпотеки як засобу

забезпечення виконання цивільних зобов’язань допоміжні відносні
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правовідносини є зобов’язаннями. Вони досліджені в роботі А. Р. Чанишевої [421,

с. 57-84]. Якщо ж заставою забезпечується виконання грошових зобов’язань

платників податків, то допоміжні відносні правовідносини є  фінансовими

(податковими).

Одне, із таких правовідношень має негативний зміст: згідно п. 92.1 ст. 92 ПК

України, за загальним правилом, платник податків не вправі відчужувати майно,

що перебуває у податковій заставі. Він отримує право на відчуження заставленого

майна тільки в тих випадках, коли контролюючий орган дав згоду на відчуження

майна, а також у разі неодержання платником податків відповіді від

контролюючого органу на звернення платника податків про надання згоди на

відчуження впродовж десяти днів. Крім того, платнику податків надаються більш

широкі можливості для відчуження готової продукції. Порушення платником

податків умов відчуження майна, що входить до змісту допоміжного фінансового

(податкового) правовідношення щодо податкової застави, тягне фінансово

(податково)-правову відповідальність, передбачену ст. 124 ПК України. Через

зазначене правовідношення фінансове (податкове) право впливає на цивільне

правовідношення щодо податкової застави, забезпечує можливість реалізації

заставодержателем його речового права на переважне задоволення права на

погашення податків за рахунок заставленого майна.

У допоміжному фінансовому (податковому) правовідношенні щодо

податкової застави, яке виникає на підставі рішення контролюючого органу,

здійснюється опис майна платника податків. Право контролюючого органу у

цьому правовідношенні захищається судом через покладення на платника

податків зобов’язання допустити податкового керуючого до опису майна, що

передається у податкову заставу, заборону відчуження майна платником податків

і зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків.

Окремими допоміжними фінансовими (податковими) правовідносинами

щодо податкової застави є правовідношення, в яких податковий керуючий

здійснює своє право на перевірки стану збереження заставленого майна,

правовідношення, в якому податковий керуючий здійснює право на отримання
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інформації про операції із заставленим майном. Права податкового керуючого у

цих правовідносинах забезпечуються судовим захистом (п. 91.4 ст. 91 ПК

України). Слід підкреслити суто допоміжних характер цих правовідносин. Їх

єдине призначення – забезпечити цивільне правовідношення щодо податкової

застави, позитивно вплинути на це правовідношення.

Вплив норм фінансового права на цивільні правовідносини чітко помітно на

прикладі цивільних правовідносин щодо продажу майна платника податків, яке

перебуває у податковій заставі. Продаж майна, яке перебуває у податковій заставі,

здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації на

комісійних умовах, тобто шляхом укладення цивільно-правових договорів і через

зобов’язання які виникають на підставі таких договорів. Але при здійсненні

продажу виникають фінансові (податкові) правовідносини, які передбачені ст. 95

Податкового кодексу України та які мають своєю метою забезпечення продажу

заставленого майна з дотриманням інтересів платника податків і бюджетів. У

рамках цих відносин встановлені обов’язки податкового керуючого, платника

податків, біржі та інших осіб щодо організації та здійснення процедур, які також

переважно реалізовуються в межах цивільних відносин, а саме обов’язки щодо

проведення оцінки майна, яке підлягає продажу (п. 95.10 ст. 95 Податкового

кодексу України), якщо платник податків не використовує свого права на

самостійне укладення договору з оцінювачем (п. 95.12 ст. 95 Податкового кодексу

України); щодо здійснення збільшення або зниження початкової ціни продажу

майна (п. 95.15 ст. 95 Податкового кодексу України); щодо надання інформації

про проведення прилюдних торгів; щодо забезпечення доступу податкового

керуючого та учасників торгів до майна, яке підлягає продажу (п. 95.19 ст. 95

Податкового кодексу України) і т.д. Ці фінансові (податкові) правовідносини

виникають на підставі правових норм, які за своїм соціальним призначенням

покликані сприяти ефективному здійсненню цивільних правовідносин щодо

купівлі-продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, тобто позитивно

впливати на зазначені цивільні відносини.
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В ч. 4 ст. 51 БК України текстуально закріплена фінансово (бюджетно)-

правова норма, відповідно до якої розпорядникам бюджетних коштів навіть у

межах бюджетних асигнувань за загальним фондом забороняється до погашення

простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового

забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги і енергоносії,

здійснювати платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням

бюджетних установ (крім захищених видатків бюджетів). Ця заборона складає

зміст фінансового (бюджетного) правовідношення між розпорядниками

бюджетних коштів та головними розпорядниками бюджетних коштів

(державними органами, органами місцевого самоврядування, що уповноважені

здійснювати контроль за витраченням бюджетних коштів), органами

Казначейства України. Ч. 4 ст. 51 БК України законодавець сформулював у такий

спосіб: «За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної

плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні

послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних

асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не

здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням

бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55

цього Кодексу), до погашення такої заборгованості». Отже ця частина отримала

не тільки фінансово (бюджетно)-правовий, а й цивільно-правовий зміст. Дійсно,

трудно спростувати твердження про те, що в ч. 4 ст. 51 БК України логічно

закріплюється норма цивільного права, яка надає право юридичній особі, що є

розпорядником бюджетних коштів призупинити виконання відповідних грошових

зобов’язань до ліквідації простроченої кредиторської заборгованості, на яку

вказується у ч. 4 ст. 51 БК України. Ця правова норма є спеціальною у відношенні

до загальної правової норми, яка встановлена ст. 526 ЦК України та приписує

виконувати цивільні зобов’язання належним чином відповідно до умов договору

та вимог актів цивільного законодавства. За таких умов, в ч. 4 ст. 51 БК України

логічно закріплюється норма цивільного права, що є підставою призупинення

виконання відповідних цивільних зобов’язань. Норма фінансового (бюджетного)
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права, яка текстуально закріплена в ч. 4 ст. 51 БК України, обумовлює зміст

цивільно-правової норми, логічно закріпленої у названому законодавчому

положенні. Відтак є підстави стверджувати, що зазначена норма фінансового

(бюджетного) права впливає на вказану норму цивільного права, тобто

підтверджується активна роль фінансового права у відношенні до цивільного

права.

Що стосується змісту цивільно-правової норми, яка логічно закріплюється у

ч. 4 ст. 51 БК України, то він є вельми оригінальним: законодавчий акт надає

право не виконувати цивільне зобов’язання. В принципі, за відсутності

бюджетних коштів ранжування зобов’язань, встановлення черговості їх

виконання можуть бути доцільними. Але ж при цьому законодавець не мав би так

формулювати законодавчі положення, щоб вони давали підстави для висновків

про те, що невиконання цивільного зобов’язання є у відповідних випадках

правомірним, що виключає відповідальність за їх порушення. Визнаючи

призупинення виконання цивільних зобов’язань бюджетними установами

правомірним і тим самим звільняючи їх від відповідальності за порушення

зобов’язань, держава вирішила певні свої проблеми, пов’язані з необхідністю для

певних розпорядників бюджетних коштів - юридичних осіб здійснювати платежі

за взятими ними на себе бюджетними зобов’язаннями. Але це було зроблено за

рахунок контрагентів відповідних бюджетних установ за цивільно-правовими

договорами, а в кінцевому рахунку – за рахунок стабільності цивільного обороту.

Здавалося б, держава, де тільки це є можливим, повинна була вносити ознаку

стабільності у цивільні відносини, а вийшло навпаки. Така ситуація довго тривати

не може. Тому, у ч. 4 ст. 51 БК України необхідно внести зміни, допустити

призупинення виконання відповідних зобов’язань. Але при цьому слід встановити

спеціальну правову норму, яка дозволяла б покласти на бюджетну установу, яка

призупинила виконання відповідних зобов’язань, відповідальність за

прострочення їх виконання.

Ч. 8 ст. 51 БК України текстуально закріплює дві фінансово-правові норми.

Одна з них приписує розпорядникам бюджетних коштів внести зміни до
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спеціального фонду кошторису у разі зменшення власних надходжень. Інша із

цих правових норм сформульована таким чином: «Розпорядники бюджетних

коштів упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням  внесених змін до

спеціального фонду кошторису». У цьому законодавчому положенні не тільки

текстуально закріплюється норма фінансового права, а й логічно закріплюється

норма цивільного права, яка надає бюджетній організації-розпоряднику

бюджетних коштів, яка має статус юридичної особи, право вимагати внесення

змін до укладених цивільно-правових (господарських) договорів. Відмова

контрагента за договором задовольнити вимогу про внесення змін в договір є

підставою для звернення бюджетної організації в господарський суд з позовом

про зміну договору. У бюджетної організації буде тільки одна складна задача в

суді – довести, що вона сумлінно вибрала ті договори, у які повинні бути внесені

зміни. Так вирішуються правозастосовні проблеми, пов’язані з ч. 8 ст. 51 БК

України. Що стосується правотворчого аспекту цих проблем, то держава не

повинна допускати того, щоб з метою стабілізації бюджету вносити

нестабільність в цивільний обіг. Підкреслимо, що і в цьому випадку чітко

помітний вплив норми фінансового (бюджетного) права, текстуально закріпленої

в ч. 8 ст. 51 БК України, на норму цивільного права, яка логічно закріплена в

цьому ж законодавчому положенні.

У разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет

України до прийняття і вступу в законну силу цього закону діють такі норми

фінансового (бюджетного) права, що встановлені ч. 2 ст. 41 БК України: 1)

забороняється здійснювати витрати в частині капітальних видатків з бюджету (за

встановленими винятками); 2) забороняється надання кредитів з бюджету; 3)

державні запозичення можуть здійснюватися тільки в обсязі, що не перевищує

витрат на погашення державного боргу у відповідний період; 4) забороняється

надавати державні гарантії. Ці норми фінансового права перешкоджають

вчиненню відповідних правочинів і виникненню цивільних (бюджетних)

зобов’язань. Разом з тим наведеними нормами фінансового права весь зміст п. 1, 2

ч. 2 ст. 41 БК України не вичерпується. Очевидно, цими законодавчими



309
положеннями встановлюється і цивільно-правова заборона на вчинення

відповідних правочинів та на здійснення дій на виконання відповідних цивільних

зобов’язань.

Отже, викладені положення бюджетного законодавства підтверджують

концепцію визначального правового впливу фінансового права на бюджетні

зобов'язання, яка була викладена на початку підрозділу. Доцільним є підхід,

згідно з яким в межах фінансово-правових розподільчих бюджетних відносин

визначається, у які саме цивільні зобов'язальні відносини можуть вступати

розпорядники або одержувачі бюджетних коштів, яка сума грошей може бути

витрачена у зв'язку з виконанням цих зобов'язань і який результат повинен бути

досягнутий. Можливим є також встановлення додаткових вимог до суб'єктів і

об'єкту бюджетного зобов'язання. Такі вимоги пред'являються в рамках відносин

між розпорядниками бюджетних коштів та уповноваженими державою суб'єктами

(головними розпорядниками, контролюючими органами) і стають фінансово-

правовими обов'язками, які також впливають на зміст наступних цивільних

відносин щодо укладення, виконання та припинення бюджетних зобов'язань.

Проте зазначений вплив не повинний підривати стабільність цивільного обороту

та допускати довільну зміну або відмову від виконання цивільних зобов'язань,

якщо взяття бюджетних зобов'язань відповідало приписам фінансово-правових

норм. Відповідальність за порушення бюджетних зобов'язань повинна

визначатися положеннями цивільного законодавства для всіх сторін такого

зобов'язання з урахуванням положень Конституції України.

У відносинах із приводу формування та використання публічних фондів

коштів банків і інших фінансових установ визначальний вплив фінансового права

на цивільні відносини проявляється дещо інакше й має більш обмежений

характер. Норми фінансового права визначають, які види фінансових послуг

можуть надавати фінансові установи і яка сума коштів може використовуватися

для виконання відповідних операцій. Грошові суми визначаються не в

абсолютному вираженні, як у бюджетних відносинах, а пропорційно

сформованому капіталу й резервам, а також у залежності від обсягів раніше
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виконаних пасивних і активних операцій. Загальною особливістю, яка характерна

й для бюджетної сфери є те, що повна та належна реалізація цивільних прав стає

одночасно і фінансово-правовим обов'язком фінансової установи перед державою.

Тому як розпорядник бюджетних коштів, так і банк за загальним правилом не

можуть допускати прощення або зменшення боргу. Для фінансових установ така

особливість обумовлена використанням для активних операцій залучених коштів

третіх осіб. Обсяги такого залучення визначають ступінь впливу діяльності

фінансових установ на цінову і фінансову стабільність у державі, тобто на

стабільність грошового обігу. Саме цей критерій визначає характер і

інтенсивність фінансово-правового регулювання відносин, що виникають у

процесі їх діяльності. Тому основним об'єктом фінансово-правового регулювання

є відносини, що виникають у процесі банківської діяльності. Перспективи

розвитку ринку фінансових послуг і розширення діяльності інших фінансових

установ обумовлюють фінансово-правове регулювання відносин, що виникають у

процесі діяльності страхових компаній, небанківських платіжних систем і

кредитних установ, професійних учасників ринку цінних паперів і інших

фінансових посередників. Розвиток такого публічно-правового регулювання є

одним із пріоритетних напрямків адаптації законодавства України до вимог

законодавства Європейського Співтовариства.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, що

затверджена постановою Правління Національного банку від 28 серпня 2001 р. №

368 [117], є актом фінансового законодавства. Вона регулює відносини між

Національним банком України та банками, тобто фінансові відносини. Інструкція

визначає, що метою регулювання є забезпеченням стабільної діяльності банків,

тобто основної складової фінансової стабільності як вона визначена в ст.ст. 1 та 6

Закону України «Про Національний банк України» [327]. Цілями введення

Інструкції також назване своєчасне виконання банками зобов’язань перед

вкладниками (абз. 1 розділу І). Отже, прямо вказується, що встановлені названою

Інструкцією норми фінансового права здатні впливати на цивільні зобов’язання
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банків перед їх вкладниками, а саме встановлення цих норм здійснюється з метою

запровадження такого впливу.

Банки повинні дотримуватись встановлених Національним банком

обов’язкових економічних нормативів (ст. 58 Закону України «Про Національний

банк України» [327], ст. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 35, ст. 66 Закону України «Про банки та

банківську діяльність» [303]). У п. 1, 2 глави 1 розділу IV Інструкції про порядок

регулювання діяльності банків передбачається, що норматив достатності

(адекватності) регулятивного капіталу встановлюється для запобігання

надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення

банківських активів на кредиторів/вкладників банку. Відтак визнається, що норми

фінансового права, що вимагають від банків дотримання нормативу достатності

(адекватності) капіталу також здатні позитивно впливати на відносини між

банками та вкладниками.

Нормативи ліквідності, що встановлюються для банків, також мають на меті

підтримання здатності банків розраховуватись в строк за власними

зобов’язаннями, які переважно є цивільними (п. 1.1 глави 1 розділу V Інструкції

про порядок регулювання діяльності банків в Україні). Отже, і ці нормативи

впливають на цивільні відносини з участю банків.

Більшість активних операцій банків пов’язані з кредитними ризиками. У

свою чергу неповернення чи несвоєчасне виконання боржниками своїх

зобов’язань перед банками створює загрозу нездатності банків виконати свої

зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами. Тому розділ VІ

Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні передбачає

встановлення для банків нормативів кредитних ризиків. Ці нормативи

забороняють перевищення певного показника суми усіх вимог банку до

контрагента або групи пов’язаних контрагентів, перевищення певного показника

суми усіх вимог банку до пов’язаних з банком особами тощо. Зрозуміло, що ці

нормативи впливають ще більшою мірою на самі кредитні угоди.

Встановлюються також нормативи інвестування та інші нормативи. Отже, є ціла

система економічних нормативів, які впливають на цивільні відносини з участю
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банків і забезпечують можливість виконання банками своїх зобов’язань перед

клієнтами.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні передбачає

здійснення жорсткого контролю за дотриманням економічних нормативів. Банкам

приписується надавати до Національного банку звітні дані про дотримання

економічних нормативів, що розраховані за щоденними розрахунками, за

формулою середньозваженої величини (за місяць). Дані про дотримання деяких

нормативів подаються станом на 1-ше, 11-те і 21-ше число кожного місяця.

Національний банк аналізує фінансовий стан кожного банку і складає у

встановлені строки відповідні висновки. Передбачається також проведення

інспекційних перевірок банків на місці інспекторами Національного банку або

аудиторами, призначеними Національним банком, а також з залученням

працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 71 Закону України

«Про банки та банківську діяльність»). Порушення економічних нормативів тягне

застосування заходів впливу, передбачених ст. 73 зазначеного Закону.

Норми фінансового права, які регулюють немайнові владні відносини з

участю страховиків основним своїм призначенням мають захист інтересів

страхувальників в їх правовідносинах із страховиками. Про це свідчить і

зазначення в преамбулі Закону України «Про страхування» [341] на його

спрямованість «на посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств,

установ, організацій та фізичних осіб», і зазначення в Законі України «Про

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [345] на

таку його мету як захист інтересів споживачів фінансових послуг, до яких

(фінансових послуг) належать і послуги зі страхування. Необхідність у захисті

інтересів страхувальників обумовлена самою правовою конструкцією

страхування: страхувальники вносять на користь страховиків страхові платежі

при тому, що страховики, як правило, зустрічного надання не здійснюють.

Центральною проблемою у зв’язку з цим стає здатність страховиків виконати свої

страхові зобов’язання у разі настання страхових випадків. Тому страховики

формують величезні фонди грошових коштів, а їх розумне витрачання в інтересах
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страхувальників набуває публічного інтересу, що і обумовлює запровадження і

регулювання публічних відносин з участю страховиків.

Очевидно, більшість правових норм, що встановлюють спеціальні публічно-

правові вимоги до страховиків, слід визнати фінансовими, бо вони підпорядковані

цілям, про які вище йшлося. До таких слід віднести правові норми, що

встановлюють вимоги до статутного капіталу страховиків (частина друга ст. 30

Закону України «Про страхування») та порядку його формування (частина восьма

ст. 2 того ж Закону), обов’язковість включення страховиків до єдиного

державного реєстру страховиків (перестраховиків), отримання ліцензії на право

здійснення страхової діяльності. Фінансовий характер мають обов’язки

страховиків формувати і вести облік страхових резервів в порядку і обсягу, що

встановлені Законом України «Про страхування», станом на кожний день. При

цьому в ст. 31 Закону України «Про страхування» прямо вказується на мету

страхових резервів – забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового

відшкодування. Встановлені спеціальні вимоги до бухгалтерського обліку і

фінансової звітності страховиків. Зазначеній вище меті служить державний

нагляд за страховою діяльністю та застосування до страховиків заходів впливу,

передбачених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання

ринків фінансових послуг».

У цілому соціальне значення впливу як названих, так і не названих норм

фінансового права на цивільні страхові зобов’язання може бути порівнянним, а

часто і перевищує, соціальне значення цивільно-правового регулювання

цивільних відносин щодо страхування.

Світовий досвід свідчить про необхідність спеціального запровадження

публічних відносин, що будуть пов’язані з функціонуванням ринків цінних

паперів і ринків похідних цінних паперів. Публічні відносини надають ознаки

доцільності руху грошових коштів через створення заінтересованості юридичних і

фізичних осіб у придбанні цінних паперів, тобто у прямому інвестуванні в

економіку вільних грошових коштів. Названі публічні відносини повинні бути

визнані предметом фінансового права. У рамках цих відносин здійснюється
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видача ліцензій на право провадження таких видів професійної діяльності на

ринку цінних паперів як брокерська, дилерська, андерайтингова діяльність,

діяльність з управління цінними паперами, активами, іпотечним покриттям,

депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів

інститутів спільного інвестування, пенсійних фондів, діяльність фондової біржі,

клірингова діяльність. Встановлюються випадки, коли визначення рейтингової

оцінки емітентів і цінних паперів є обов’язковим. При цьому саме визначення

здійснюється у цивільних правовідносинах. Порушення професійними

учасниками ринку цінних паперів і емітентами обов’язків, які вони несуть у

фінансових відносинах тягне за собою застосування фінансових санкцій, що

встановлені ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних

паперів в Україні» [313]. Цей комплекс фінансових правовідносин покликаний

забезпечити ефективність функціонування фондового ринку.

Наука фінансового права є молодою порівняно з наукою цивільного права.

Тому ставлення питання про вплив науки фінансового права на науку цивільного

права можливо є передчасним. Проте такий вплив може мати місце. У зв’язку з

цим слід звернути увагу на визначення поняття зобов’язання у науці цивільного

права і цивільному законодавстві. У цих визначеннях вказується на зміст

зобов’язання, яких складає обов’язок боржника і кореспондуюче йому право

вимоги кредитора. Не звертається увага на нелогічність кореспонденції між

обов’язком і правом вимоги, бо обов’язок, що входить до змісту зобов’язання,

виникає разом із зобов’язанням, а в процесі розвитку зобов’язання обов’язок

може перетворитися в борг. З іншого боку, право вимоги в момент виникнення

зобов’язання не виникає. За логікою речей, право вимоги виникає в момент

спливу встановленого актами цивільного законодавства і договором строку

виконання зобов’язання. А до цього моменту існує не право вимоги, а суб’єктивне

право. У той же момент, у який обов’язок перетворюється в борг, суб’єктивне

право перетворюється у право вимоги. Тому в ч. 2 ст. 1281 ЦК України цілком

логічно вказується на «настання строку вимоги». Проте в інших випадках

проблема моменту перетворення обов’язку в борг, а суб’єктивного права – у
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право вимоги не враховується ні законодавцем, ні наукою. Це ставить практику

правозастосування в тупик. Так, у ч. 4 ст. 559 ЦК України використовується

термін «день настання строку виконання основного зобов’язання». Але ж

практика, що склалась ще при соціалізмі, допускає, що, наприклад, постачання

товарів відповідно до договору здійснюється відповідними партіями щомісяця чи

щокварталу. Тоді строк виконання в частині права здійснити виконання настає,

наприклад, першого числа кожного місяця чи першого числа першого місяця

кожного кварталу. Виникає питання про те, коли ж у таких випадках настає строк

виконання, про який йдеться у ч. 4 ст. 559 ЦК України. Це питання не виникало б,

а застосування законодавчого положення, про яке йдеться, стало б

безпроблемним, якби цивільне законодавство запозичило у фінансовому праві

досвід визначення не тільки грошового зобов’язання, а й податкового боргу.

Якщо визначення поняття грошового зобов’язання пов’язується з обов’язком

платника податків сплатити («повинен сплатити») суму коштів до відповідного

бюджету як податкове зобов’язання або штрафну (фінансову) санкцію, то згідно з

підпунктом 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковий борг

– це сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого у встановлений

строк. Оскільки строки сплати податків і зборів, штрафних (фінансових) санкцій

встановлюються Податковим кодексом України, у податковому праві не існує

проблеми визначення моменту перетворення обов’язку в борг. У цивільному праві

ця проблема існує. Тому задовільне застосування ч. 4 ст. 559 ЦК України стане

можливим тоді, коли до нього будуть внесені зміни, а відповідний строк буде

відлічуватись не з дня «настання строку виконання основного зобов’язання», а з

дня «спливу встановленого строку виконання зобов’язання», тобто з моменту

перетворення обов’язку в борг. Тому і наука цивільного права могла б запозичити

у науки фінансового права досвід чіткого визначення моменту, з якого обов’язок

перетворюється в борг.

Не заперечуючи фундаментального значення дисципліни цивільного права

для професіонального становлення студентів-майбутніх юристів і впливу знань з

цивільного права на вивчення і засвоєння фінансового права, звернемо увагу і на
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істотність знань з фінансового права для студентів і фахівців-юристів і на вплив

знань з фінансового права на засвоєння цивілістичної проблематики.

Професіональний аналіз цивільних грошових правовідносин з участю юридичних

осіб-платників податку на додану вартість є неможливим без володіння

категоріями податкового зобов’язання і податкового кредиту. Зокрема, це

стосується визначення розміру збитків, що підлягають стягненню у разі

порушення зобов’язання чи завдання шкоди. Досвід практичної договірної роботи

також вказує на те, що сторони частіше більш зацікавлені в поясненнях юриста

щодо податкових наслідків укладення та виконання договору, ніж у роз'ясненні їх

взаємних прав та обов'язків.

З тих пір, як країна відмовилась від соціалістичної економічної моделі, у

юридичній науці забули про планові передумови господарських договорів. Але

фінансове право нагадує про фінансово-правові передумови цивільних

договорів [257, с. 23-26]. У цьому зв’язку з урахуванням положень фінансового

законодавства необхідно, зокрема, вирішити питання про можливість та підстави

визнання недійсними договорів, що суперечать положенням фінансового

законодавства. Є і інші численні цивільно-правові проблеми, пов’язані з впливом

норм фінансового права на цивільні правовідносини, із застосуванням норм

цивільного права, встановлених актами фінансового законодавства, із одночасним

закріпленням в одних і тих же положеннях актів фінансового законодавства норм

фінансового і цивільного права. Їх вивчення студентами не тільки дає їм знання з

фінансового права, а й поглиблює їх знання з цивільного права. Отже, і зв’язок

між навчальними дисциплінами фінансового і цивільного права є взаємним

зв’язком, а не одностороннім впливом дисципліни цивільного права на

дисципліну фінансового права.

3.3. Вплив цивільного права на фінансове право та сферу його дії

В попередньому підрозділі обґрунтовувалося, що бюджетні кошти

перебувають у власності держави і територіальних громад. Власність
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опосередковується відповідними нормами цивільного права і набуває юридичної

форми права власності. Опосередковуючи власність держави і територіальних

громад на бюджетні кошти, цивільне право (інститут права власності) впливає на

бюджетні правовідносини, в юридичній формі яких здійснюється фінансування

відповідних суб’єктів, проектів, програм. Цей канал слід визнати першим і

головним каналом впливу цивільного права на фінансове право і сферу його дії.

Наступним каналом впливу цивільного права на фінансове право і сферу

його дії є цивільно-правове регулювання відносин, через які грошові кошти

поступають до бюджетів, а далі розподіляються у юридичній формі бюджетних

правовідносин. Через цивільні правовідносини до Державного бюджету України,

до місцевих бюджетів надходить значна частина коштів. Це – доходи від продажу

об’єктів приватизації, орендна плата за оренду цілісних майнових комплексів

підприємств та іншого майна, концесійні платежі, кошти від продажу земель

несільськогосподарського призначення, плата за користування державним

кредитом, державні і місцеві запозичення, плата за надання державних гарантій

тощо. Ці надходження збільшують доходи бюджетів, тобто обсяг бюджетних

коштів, що поступають у власність держави та територіальних громад. На

наступному етапі гроші розподіляються в межах фінансових (бюджетних)

правовідносин, що виникають на підставі закону про Державний бюджет України

та рішень про місцеві бюджети. Якщо передбачені бюджетом надходження не

відбудуться, і це буде неможливо компенсувати за рахунок інших джерел,

неминучим стає скорочення видатків бюджету. Тому держава та органи місцевого

самоврядування мали б піклуватись про збільшення надходжень до бюджетів у

цивільно-правовій формі.

На жаль, усі роки незалежності України так і не була належно налагоджена

робота державних органів, органів місцевого самоврядування щодо максимізації

доходів бюджетів від державної та комунальної власності. Була втрачена

можливість значного поповнення бюджетів і фінансування відповідних

економічних і соціальних заходів. Без думки про можливість і необхідність

поповнення бюджету за рахунок продажу об’єктів права власності держави і



318
територіальних громад в порядку приватизації було вилучено величезний обсяг

державного і комунального майна, у тому числі високоліквідне майно, як правило

за ціною, що була набагато нижче ринкової ціни. Крім того, це було зроблено

переважно в умовах гіперінфляції. Зараз також немає ознак того, що хоч би на цей

час держава і органи місцевого самоврядування оволоділи цивільно-правовими

інструментами поповнення Державного і місцевого бюджетів.

Актами цивільного законодавства часто визначаються параметри юридичних

фактів, що є підставою виникнення, зміни або припинення фінансових

правовідносин. Істотність цього каналу впливу цивільного права на фінансові

правовідносини часто обумовлює потребу в субсидіарному застосуванні

положень цивільного законодавства до фінансових правовідносин. Фінансове

правовідношення при цьому не змінює своєї галузевої належності, але визначити

усі параметри прав та обов’язків сторін відповідного фінансового

правовідношення без звернення до відповідних положень цивільного

законодавства є неможливим. Так, згідно з положенням абзацу першого п. 287.1

ст. 287 ПК України «власники землі та землекористувачі сплачують плату за

землю з дня виникнення права власності або права користування земельною

ділянкою». Повстає питання про те, коли ж виникає право власності або право

користування земельною ділянкою. Відповідь на це запитання дає загальне

правило ч. 4 ст. 334 ЦК України, відповідно до якого право власності виникає з

дня його державної реєстрації. Конкретизується це правило у ст. 125 ЗК України,

яка також встановлює норму цивільного права («право власності на земельну

ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної

ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав»). Крім того,

підлягають застосуванню і норма цивільного права, згідно з якою датою і часом

державної реєстрації прав вважається дата і час реєстрації відповідної заяви, за

результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення про

державну реєстрації прав (ч. 9 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [314]). Відповідно до

адміністративно-правової норми, встановленої п. 1 ч. 1 ст. 18 названого Закону
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реєстрація заяви здійснюється в базі даних заяв. Аналогічна норма

встановлюється в абзаці четвертому п. 7 Порядку державної реєстрації прав на

нерухоме майно та їх обтяжень [287, п. 7].

В інших випадках в актах фінансового законодавства цивільно-правові

конструкції і терміни, що їх позначають, використовуються для розкриття змісту

диспозицій фінансово-правових норм. Так, згідно з підпунктом 97.4.5 п. 97.4

ст. 97 ПК України солідарно відповідальними за погашення грошових зобов’язань

і податкового боргу кооперативів, кредитних спілок або інших колективних

господарств є їх члени (пайовики). Про кооперативи і кредитні спілки можна

дізнатись із Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,

законів України «Про кооперацію» [321], «Про сільськогосподарську

кооперацію» [339], «Про споживчу кооперацію» [340], «Про кредитні

спілки» [322] і визначити статус відповідних юридичних осіб через субсидіарне

застосування положень названих законодавчих актів. Нас, однак, більше цікавить

солідарна відповідальність. Солідарна відповідальність може бути встановлена

також за рішенням контролюючого органу у разі, коли в результаті реорганізації

юридичної особи утворюються нові юридичні особи, а майно юридичної особи,

що реорганізується на момент прийняття рішення про реорганізацію перебувало в

податковій заставі (п. 98.3 ст. 98 ПК України). Крім того, солідарна майнова

відповідальність за погашення грошових зобов’язань і податкового боргу

малолітніх/неповнолітніх покладається на неповнолітніх і батьків (усиновителів),

опікунів (піклувальників) малолітніх/неповнолітніх (п. 99.2 ст. 99 ПК України).

Як бачимо, законодавець неодноразово використовує правову конструкцію

солідарної відповідальності. Оскільки її зміст у Податковому кодексі України чи

іншому акті фінансового законодавства не розкривається, застосування підпункту

97.4.5 п. 97.4 ст. 97, п. 98.3 ст. 98, п. 99.2 ст. 99 ПК України без одночасного

застосування ст. 543 ЦК України, що встановлює порядок пред’явлення

кредитором вимог до солідарних боржників, є неможливим.

Разом з тим помітно, що в ст. 543 ЦК України йдеться про солідарний

«обов’язок» боржників, а в згаданих положеннях Податкового кодексу України –
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про солідарну відповідальність. При тлумаченні п. 99.2 ст. 99 ПК України це не

створює труднощів, тому що в абзаці першому цього пункту встановлюється, що

батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники) виконують грошові зобов’язання

малолітніх/неповнолітніх до набуття ними цивільної дієздатності в повному

обсязі, а в абзаці другому передбачається солідарна «відповідальність». Що

стосується підпункту 97.4.5 п. 97.4 ст. 97 і п. 98.3 ст. 98 ПК України, то тут

йдеться виключно про солідарну відповідальність. І ще треба довести, чи охоплює

собою термін «відповідальність» також і обов’язок, який є базовим, а не

встановлений як додатковий, як санкція за невиконання базового обов’язку.

Свого часу, коли збанкрутував банк «Україна», проблема обсягу поняття

відповідальності у зв’язку із застосуванням підпункту 16.5.1 п. 16.5 ст. 16 Закону

України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед

бюджетами та державними цільовими фондами» набула неабиякої гостроти.

Зазначеним пунктом було встановлено, що у разі прострочення перерахування до

бюджетів або державних цільових фондів податків, зборів (обов’язкових

платежів) банк сплачує пеню, штрафні санкції, «а також несе іншу

відповідальність», встановлену названим Законом. З іншого боку, стосовно

платника податків було встановлено, що він звільняється від відповідальності,

включаючи нараховану пеню або штрафні санкції. Практика господарських судів

тоді стала на захист інтересів платників податків. Швидше за все, це було

політичним рішенням, а не результатом тлумачення згаданого Закону. Що

стосується положень підпункту 97.4.5 п. 97.4 ст. 97, п. 98.3 ст. 98 і п. 99.2 ст. 99

ПК України, то в них термін «відповідальність» розумним було б тлумачити

широко, охоплюючи ним і базовий обов’язок і відповідальність за його

порушення. Але це – окрема крупна проблема правотлумачення. Зокрема, існує

погляд, що думки про регулятивний зміст правових норм, які встановлюють

юридичну відповідальність мають бути віднесені до категорії «юридичних

химер» [71, с. 8-9].

Коли в положенні Бюджетного кодексу України, що закріплює норму

бюджетного (фінансового) права, використовується поняття юридичної особи, то
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це означає можливість застосування до відповідних бюджетних (фінансових)

відносин положень цивільного законодавства, що визначає ознаки юридичних

осіб. При іншому тлумаченні ми повинні будемо дійти висновку, що приписи

Бюджетного кодексу України, що адресовані юридичним особам, не підлягають

застосуванню взагалі, оскільки бюджетне законодавство не передбачає

необхідного набору ознак, що дозволяють ідентифікувати суб’єкта як юридичну

особу. Таким чином, вважаємо, що пряме використання у фінансовому

законодавстві понять, термінів або конструкцій, сформульованих винятково

цивільним законодавством, означає встановлення законом виключення із правила

ч. 2 ст. 1 Цивільного кодексу України про заборону використання цивільного

законодавства до фінансових правовідносин [252, с. 82]. Відповідно до положення

ч. 2 ст. 1 ЦК України цивільне законодавство не застосовується до майнових

відносин, заснованих на владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні,

а також до податкових, бюджетних відносин, якщо інше не встановлено законом.

Слід звернути увагу, що дія цього правила поширюється лише на публічні

майнові відносини, якщо інше не встановлено законом. Інше може бути

встановлено законом не тільки з використанням відсильних та бланкетних норм, а

також шляхом прямого використання понять, термінів, конструкцій та інших

положень цивільного законодавства для регулювання публічних відносин.

Для позначення впливу цивільного права на фінансове право М.В. Карасьова

використовує термін «детермінація» [124]. Але використання цієї філософської

категорії в цьому випадку позбавлено конструктивного характеру, тому що тільки

вуалює суть речей і підштовхує до висновків, що не відповідають їх сутності, яка

полягає в тому, що положення Бюджетного кодексу України, в яких

використовується термін «юридична особа», не можуть застосовуватись без

одночасного субсидіарного застосування ст. 80 ЦК України.

Згідно з підпунктом 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 ПК України до загального

місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи

фізичних осіб включається сума заборгованості платника податку за укладеним

ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності.
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Правильно застосувати податково-правову норму, що встановлена цим

законодавчим положенням, можна тільки звернувшись до Цивільного кодексу

України, з’ясувавши, якою є тривалість строку позовної давності, коли почався

його перебіг, чи не переривався та не призупинявся цей строк. Застосування

відповідних положень цивільного законодавства до податкових правовідносин

буде мати субсидіарний характер. Воно не впливає на галузеву належність

зазначених правовідносин.

Від субсидіарного застосування норм цивільного права до фінансових

правовідносин слід відрізняти випадки, коли законодавець в акті фінансового

права формулює бланкетну норму, що приписує застосовувати до фінансово-

правових відносин положення цивільного законодавства. При цьому у змісті

фінансово-правового відношення не з’являється нічого цивільно-правового.

Положення цивільного законодавства, яке при цьому наповнює змістом бланкетну

фінансово-правову норму, також втрачає цивільно-правовий характер. Власне,

при цьому застосовується не цивільно-правова норма, а бланкетна фінансово-

правова норма з інформаційним змістом, взятим із положення цивільного

законодавства. Так, відповідно до абзацу першого п. 99.1 ст. 99 Податкового

кодексу України грошові зобов’язання фізичної особи у випадку смерті або

оголошення судом померлої виконуються його спадкоємцями, які прийняли

спадщину в межах вартості успадкованого майна пропорційно частці у спадщині

на дату її відкриття. Тут формулюється податково-правова норма. І будь-якого

іншого юридичного змісту в цитованому законодавчому положенні немає. Але

порядок пред’явлення контролюючим органом вимог до спадкоємців податковим

законодавством не встановлюється. Тому абзацом другим п. 99.1 ст. 99

Податкового кодексу України встановлюється бланкетна норма, яка передбачає,

що претензії до спадкоємців пред’являються в порядку, встановленому цивільним

законодавством для пред’явлення претензій кредиторами спадкодавця. На

підставі цього законодавчого положення до податкових правовідносин прямо (а

не субсидіарно) застосовується ст. 1281 Цивільного кодексу України.
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В інших випадках в актах фінансового законодавства вказується на

регулювання цивільним законодавством цивільних відносин, що передбачаються

такими актами, а така вказівка означає не формулювання бланкетної податкової

норми, а визначення галузевої належності відповідних відносин. Наприклад,

відповідно до ч. 7 ст. 28 Закону Латвійської Республіки від 18.02.1995 р. «Про

податки і збори» [217] (в редакції за станом на 19.01.2017 р.) встановлення, зміна і

припинення заставних прав та зобов'язання поруки здійснюється відповідно до

правил Цивільного закону, а суперечки сторін вирішуються в установленому

Цивільним процесуальним законом порядку.

У науковій літературі висловлюються різні позиції із приводу галузевої

належності податкової поруки. Д. О. Гетманцев заперечує цивільно-правовий

характер цієї правової конструкції [55, с. 14]. Це його твердження базується на

розмежуванні публічного та приватного права за критерієм методу правового

регулювання. Публічне право використовує імперативний метод, а цивільне –

диспозитивний метод, що описується ним як право сторін договору відступити від

положень законодавства. Але й імперативних норм у цивільному праві безліч.

Тому цей критерій розмежування публічних і приватних відносин не є

універсальним для всіх випадків галузевої кваліфікації нормативних положень.

Більш прийнятною є думка М. В. Карасьової, яка стверджує, що правовий режим

поруки в сфері оподатковування є рівнозначним такому в цивільному праві, що ця

правова конструкція «працює» за межами податкових правовідносин [124, с. 15].

Оскільки податкова порука є цивільно-правовим явищем, через цю цивільно-

правову конструкцію здійснюється вплив цивільного права на фінансові

(податкові) правовідносини. Проте український законодавець на даному етапі

відмовився від використання цієї цивільно-правової конструкції. Через податкову

поруку здійснюється не вплив цивільного законодавства на зміст фінансово-

правового регулювання, як при субсидіарному застосуванні норм цивільного

права до фінансових правовідносин і як при визначенні змісту бланкетних норм

фінансового права за допомогою названих законодавцем положень цивільного

законодавства, а вплив норм цивільного права на динаміку фінансових відносин:
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порука надає додаткової можливості для задоволення вимоги управненого

суб’єкта до платника податку.

Український законодавець, запровадивши податкову поруку Законом

України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед

бюджетами та державними цільовими фондами», в процесі регулювання

податкових відносин Податковим кодексом України відмовився від неї. Але, як

видається, податкова порука перспективу має. Її перспективність обумовлена

способом впливу на фінансові (податкові) відносини. Податкова порука дає

управненій особі (власнику бюджетних коштів в особі контролюючого органу) і

нову зобов’язану особу, що несе обов’язок здійснення платежу (поручителя), і

додаткове джерело (майно поручителя), за рахунок якого управнена особа може

отримати задоволення своєї вимоги. Дії поручителя щодо виконання свого

обов’язку, як і сам цей обов’язок, не виходять за межі цивільного зобов’язання,

ґрунтованого на договорі поруки. А вплив цих дій на забезпечене порукою

податкове правовідношення полягає в тому, що здійснення поручителем платежу

припиняє відповідне податкове правовідношення повністю або частково.

Ефективність впливу податкової застави на податкові правовідносини

обумовлюється тим, що вона надає управненій стороні гарантоване джерело, яке

буде використане для погашення податкового боргу і від претензій на яке

управнена особа вправі відсторонити будь-яку третю особу, яка також має

майнові права будь-якої галузевої належності стосовно платника податків. В

попередніх підрозділах цієї роботи уже зверталась увага на те, що допоміжні

правовідносини щодо податкової застави є публічними, фінансово-правовими.

Основний же зміст податкової застави складає речове право заставодавця в

абсолютному (речовому) правовідношенні відсторонити будь-яку третю особу від

заставленої речі в період від виникнення податкової застави до задоволення

забезпеченої заставою вимоги, в тому числі за рахунок предмета застави.

Але сама по собі застава лише створює передумови для задоволення вимоги

заставодержателя за рахунок заставленого майна. Саме ж таке задоволення

досягається через посередництво низки публічних і цивільних правовідносин, що
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виникають на підставі правових норм, що встановлені Податковим кодексом

України, і встановлюють порядок реалізації заставленого майна з метою

погашення податкового боргу.

Цивільні відносини, що виникають у процесі продажу заставленого майна,

утворюють цілий комплекс відносин. Це – відносини між контролюючим органом

та брокером (брокерською конторою) щодо реалізації майна, що перебуває у

податковій заставі, відносини щодо купівлі-продажу заставленого майна між

брокером (брокерською конторою) та покупцем. Врешті-решт від цих цивільних

відносин залежить, яка сума поступить в бюджет від продажу заставленого майна.

Ця сума перераховується до відповідного органу Казначейства на виконання

цивільно-правового зобов’язання між контролюючим органом та брокером

(брокерською конторою), але її перерахування припиняє податковий обов’язок

платника податку, майно якого, що перебувало в податковій заставі, було продано

на публічних торгах.

Не вдаючись у полеміку стосовно того, коли виникло цивільне право, а коли

– фінансове право, все ж констатуємо безспірний факт: цивільне право є набагато

старішою галуззю права і юридичної науки. Податки стягувалися завжди (після

того, як виникла держава). Але правового у податкових відносинах завжди було

мало, бо платник податків юридично не був захищений ні у відносинах з

державою, ні у відносинах з державними органами, що стягували податки, та їх

посадовими особами. А коли у платника податку з’явилась можливість

юридичного захисту у податкових відносинах – це вже був початок формування

принципу верховенства права як реального регулятора відносин між людиною та

державою (С. П. Головатий процес утвердження принципу верховенства права

невипадково пов’язує з Великою хартією вольностей, яку англійському королю

нав’язали англійські ж барони  у 1215 р. [58, с. 127]).

Цивільні права стали захищатися набагато раніше. Відповідно і цивільне

законодавство стало розвиватися раніше. Раніше і інтенсивніше стала розвиватися

наука цивільного права. Це обумовлює запозичення фінансовим правом цивільно-

правової термінології. Тому без аналізу проблеми запозичення фінансовим
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законодавством і наукою фінансового права цивільно-правових конструкцій і

цивільно-правової термінології дослідження впливу цивільного права на

фінансове право не може бути визнане повним.

У ст. 14 ПК України наводяться численні визначення понять, яким у цьому

Кодексі надається спеціального значення. Якщо певні поняття у Податковому

кодексі України не визначено, то відповідним термінам надається того значення,

як це встановлено іншими законами (п. 5.3 ст. 5 ПК України). Спеціальне

визначення багатьох понять у Податковому кодексі України виправдовується

специфікою відносин, що регулюються цим Кодексом. Так, поняття поставки

товарів могло б використовуватись в актах фінансового законодавства у його

цивільно-правовому розумінні (ч. 1 ст. 712 ЦК України). Але була потреба в

істотному уточненні цього поняття для цілей застосування положень податкового

законодавства. Так з’явилось визначення поняття постачання товарів і його

детальне роз’яснення в підпункті 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПК України.

Уточнюються для зазначених цілей поняття процентів (підпункт 14.1.206 п. 14.1

ст. 14 ПК України), про базове значення якого можна дізнатись із цивільного

законодавства, поняття позики (підпункт 14.1.267 п. 14.1 ст. 14 ПК України),

базове значення якого можна зрозуміти із ст. 1046 ЦК України.

Але ж визначення у Податковому кодексі України деяких понять, що були

опрацьовані раніше в тих галузях права, в сфері яких виникають юридичні факти,

що породжують, змінюють або припиняють податкові відносини, є нічим не

виправданим. Це стосується понять авалю (підпункт 14.1.1 п. 14.1 ст. 14 ПК

України), бартерної операції (підпункт 14.1.10 п. 14.1 ст. 14 ПК України), пені

(підпункт 14.1.162 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

В інших випадках у законодавчих випадках, що встановлюють норми

фінансового права, дається роз’яснення, що відповідні терміни розуміються в них

саме так, як це визначено в інших конкретних законодавчих актах. Само собою

зрозуміло, що термін «майно» використовуються у фінансовому законодавстві в

тому значенні, як це встановлено ст. 190 ЦК України. І все ж на це вказується у

підпункті 14.1.105 п. 14.1 ст. 14 ПК України. Також зрозуміло, що термін
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«ліцензія» використовується у тому значенні, якого йому надається ч. 3 ст. 14 ГК

України. І все ж законодавець вирішив за необхідне підтвердити, що термін

«ліцензія» має у Податковому кодексі України те значення, якого йому надається

Господарським кодексом України (підпункт 14.1.99 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

Тенденцію до визначення в актах фінансового законодавства власних

визначень понять підтримують науковці. В. В. Білик узагалі заперечує доцільність

використання термінології, що склалась в одній галузі права, при застосуванні

актів іншої галузі законодавства: «Необхідно уникати застосування термінів

однієї галузі права в іншій (хоча у бюджетне законодавство вже вводяться

цивільно-правові категорії, наприклад зобов'язання). Існування в нормативних

актах конкуруючих номінацій має негативні наслідки не тільки для

кодифікаційного процесу, а й правозастосовної практики» [37, с. 24]. Д. Г.

Мулявка і Р. В. Стецко також пишуть: «…Нині рівень розвиненості окремих

галузей права є вже достатньо високим, що дозволяє чітко сформулювати власні

правові категорії, позбавившись від запозичення з інших галузей права» [198, с.

19]. На нашу думку, було б правильним визнати таку думку: «Нині рівень

розвитку окремих галузей права є вже достатньо високим, що дозволяє у разі

наявності зв’язків між відповідними відносинами, галузями права і інститутами

використовувати поняття, опрацьовані в одній галузі права (правовому інституті),

при застосуванні норм іншої галузі права (іншого правового інституту)».

Нереальною є постановка завдання розробки в кожній галузі права власного

понятійного апарату і уникнення запозичення термінів із інших галузей права. Та

це і не є доцільним, бо значною мірою порушить системні зв’язки між галузями

права, ускладнить засвоєння нормативного матеріалу. Це тільки на схемі правової

норми гіпотеза, диспозиція і санкція розміщуються поряд. Насправді їх треба

відшукувати, і не тільки їх, а і їх окремі частини, що розкидані в різних

нормативно-правових актах і їх структурних підрозділах. Ця задача значно

облегшується у разі єдності термінології актів законодавства, у тому числі тих, що

є джерелами норм різних галузей права.
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Проте і думка Н. Н. Волкова, згідно з якою «поняття, яке складалось в одній

галузі права (законодавства), повинно застосовуватись в усіх галузях права і

законодавства виключно в одному й тому ж значенні» [47, с. 24], є занадто

категоричною. Є багато випадків, коли зміст терміну, що використовується в

одній галузі права, для використання в іншій галузі права необхідно уточнити,

розширити чи звузити. Це – цілком нормально, якщо дає змогу надати

положенням актів законодавства більшої визначеності. Однак, слід погодитися з

Н.Н. Волковою у тому, що потрібно уникати зайвої багатозначності понять. У

прагненні до утвердження фінансового права як самостійної галузі права у

системі права України, фахівці у галузі фінансового права пропонують

запровадити свої галузеві фундаментальні поняття.

У зв’язку з цим з’явились ідеї розробки в науці фінансового права

самостійних понять власності, фінансово-правового обігу (стосовно обігу

бюджетних коштів). Коли Маркс використовував терміни «кругообіг» і «обіг»

капіталу, то під кругообігом він розумів одну завершену ланку обігу капіталу (від

«витратив» до «отримав з доданою вартістю»). А обіг – це безперервно

повторювані цикли кругообігу капіталу. Витрачені бюджетні кошти до їх

власника не повертаються. Тому держава змушена знову і знову збирати податки,

наповнювати бюджет і витрачати бюджетні кошти у формі фінансово-правових,

цивільно-правових та інших правовідносин. Термін «фінансово-правовий обіг»

має і такий конструктивний аспект, що наштовхує на думку про те, як же впливає

витрачання бюджетних коштів на надходження коштів до бюджетів у

майбутньому, як впливають витрати бюджетів на економічну активність суб’єктів

підприємницької діяльності, на розширення у майбутньому бази оподаткування і

збільшення надходжень до бюджетів у майбутньому.

Вважаємо неприйнятним введення до наукового і нормативного обігу

терміну «фінансове право власності» [371, с. 7]. Право власності будь-якого

суб’єкта існує тільки в речових (абсолютних) правовідносинах, якими можуть

бути тільки цивільні правовідносини. Фінансові правовідносини абсолютними

бути не можуть. Це не виключає постановки і дослідження проблеми змісту права
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власності держави і муніципальних утворень на бюджетні кошти, особливостей

реалізації права власності на бюджетні кошти, проблеми фінансових

правовідносин, що виникають при розпорядженні бюджетними коштами. На

першому етапі розпорядження бюджетними коштами здійснюється в формі

фінансових правовідносин, оскільки бюджетні кошти в правовій формі таких

відносин мають «дійти» до розпорядника чи одержувача бюджетних коштів, який

здійснить  розпорядження ними в цивільно-правовій формі. Отже, розпорядження

бюджетними коштами в фінансово-правовій формі замінюється розпорядженням

ними в цивільно-правовій формі. Розпорядник бюджетних коштів, укладаючи

цивільно-правовий договір, що передбачає оплату товарів, робіт, послуг за

рахунок бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань, здійснює

розпорядження бюджетними коштами в цивільно-правовій формі, хоч він і

отримав ці кошти в фінансово-правових відносинах з головним розпорядником

бюджетних коштів і відповідним органом Казначейства. Тому слід погодитись з

думкою Ю. А. Крохіної про те, що державні органи і органи місцевого

самоврядування виступають при розпорядженні бюджетними коштами або як

носії державного суверенітету, або як органи держави, органи місцевого

самоврядування та як юридичні особи [154, с. 5]. Можливо, термін «носії

державного суверенітету» і не є вдалим, але ж він акцентує увагу на тому, що

розпорядження бюджетними коштами здійснюється в різних правових формах.

Прагнення більшою мірою відірвати фінансове право від цивільного права

проявилось і в пропозиціях відмовитись від терміну «юридична особа» та

замінити його терміном «організація», «який буде охоплювати всіх юридичних

осіб», але може не збігатися з поняттям юридичної особи [226, с. 9]. Таку ж думку

висловлює М. А. Денісаєв [78, с. 77]. Видається, що поняття юридичної особи і

надалі повинно використовуватись у фінансовому законодавстві. Для вирішення

питань сплати податків відокремленими підрозділами юридичних осіб,

представництвами іноземних юридичних осіб, простими товариствами можна

встановити спеціальні правила, не руйнуючи фундаментальну правову

конструкцію юридичної особи, що являє собою відокремлений майновий
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комплекс, що має речові і відносні (зобов’язальні) права і відповідає своїм

майном за виконання своїх майнових обов’язків, у тому числі в фінансових

правовідносинах. А в певних випадках відповідно до цивільного законодавства за

зобов’язаннями юридичних осіб можуть відповідати і їх засновники.

Що стосується державних органів, органів місцевого самоврядування як

учасників фінансових відносин, то питання про наявність у них статусу

юридичної особи не має істотного значення, оскільки їх здатність бути

учасниками адміністративного процесу не обумовлюється наявністю статусу

юридичної особи. Відповідно до п.п. 8 і 9 ст. 3 КАС України (п.п. 8 і 9 ст 4 КАС

України в редакції від 03 жовтня 2017 р., яка ще не набрала чинності) позивачем і

відповідачем в адміністративному суді має бути суб’єкт владних повноважень, а

суб’єкт владних повноважень визначається в п. 7 ст. 3 КАС України (п. 7 ст. 4

КАС України в редакції від 03 жовтня 2017 р.) як орган державної влади, орган

місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при

здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому

числі на виконання делегованих повноважень. Тобто суб’єктами владних

повноважень визнаються державні органи і органи місцевого самоврядування

незалежно від статусу юридичної особи.

Що стосується майнової відповідальності за шкоду, завдану державними

органами, органами місцевого самоврядування, то це питання також вирішується

незалежно від наявності у такого органу статусу юридичної особи. За шкоду,

заподіяну органами державної влади відповідає держава (ст. 56 Конституції

України і ст. 1173 ЦК України). Правда, до правил ст. 56 Конституції України і

ст. 1173 ЦК України про відшкодування шкоди, завданої органами місцевого

самоврядування, є певні зауваження. За тією логікою, за якою держава відповідає

за шкоду, завдану державними органами, за шкоду, завдану органами місцевого

самоврядування, мають відповідати територіальні громади. Але логіку на місце

закону, а тим більше – на місце Конституції України поставити не можна. Тому в

перспективі до ст. 56 Конституції України і ст. 1173 ЦК України доцільно було б

внести зміни, передбачивши відповідальність територіальних громад за шкоду,
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заподіяну органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими

особами. Цікаво, що законодавець помітив суперечності в змісті ст. 56

Конституції України і ст. 1173 ЦК України, і став вживати термін «місцеве

самоврядування» не тільки в значенні права і здатності жителів вирішувати

питання місцевого значення (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні» [324]), а й в значенні суб’єкта прав (ст. 82 БК

України).

Запозичення фінансовим (податковим і бюджетним) правом терміну

«зобов’язання» із цивільного права стало фактом. Воно викликало гостру

дискусію і посилило правову невизначеність у фінансових відносинах.

Здавалося б, що фахівцям у суміжних галузях права має бути байдуже, яка

термінологія використовується в фінансовому праві, оскільки фахівці у галузі

фінансового права більше здатні вирішувати питання про терміни, які є

прийнятними для використання в цій галузі. Проте заперечення проти

використання цього терміну у фінансовому праві висловлюють перш за все

фахівці у галузі цивільного права. Раніше науковці-цивілісти лише підкреслювали

цивільно-правовий характер поняття зобов’язання і не вдавались до міркувань з

приводу можливості використання відповідного терміну в інших галузях права.

Так, О. С. Іоффе писав, що «до зобов’язань належать різні цивільні (а не інші. –

С.О.) правовідносини» [111, с. 3]. При цьому О.С. Іоффе не зазначав на те, що

термін «зобов’язання» повинен використовуватись «виключно для регулювання

цивільно-правових відносин». Проте І.І. Кучеров інтерпретував наведені вище

слова О.С. Іоффе саме так [156, с. 14]. Н. С. Кузнєцова також не вдається до

проблем суміжних галузей права і пише, що «зобов’язання – це цивільні

правовідносини» [103, с. 7].

Пізніше, однак, з’явились рішучі заперечення з боку науковців-фахівців у

галузі цивільного права проти використання терміну «зобов’язання» за межам

цивільного права. Зокрема, Є. А. Суханов пише, що поняття зобов’язання має

сенс і значення тільки тоді, коли воно розглядається як специфічна правова форма

опосередкування товарно-грошових відносин [391, с. 60]. Р. А. Майданик також
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рішуче стверджує, що будь-якого публічного зобов’язання існувати не може [180,

с. 6]. Такі заперечення стали включатись навіть до підручників з цивільного

права [67, с. 477].

Ця позиція науковців-фахівців у галузі цивільного права знайшла відгук у

середовищі науковців у галузі фінансового права. Так, І. І. Кучеров, заперечуючи

проти використання терміну «зобов’язання» стосовно публічних зобов’язань,

спирається на одно  із положень Дігест Юстініана, в якому розкривається сутність

цивільного зобов’язання і яке ніякою мірою не виходить за межі цивільного

права [156, с. 14]. Ця думка відповідає висловлюванню Ф. К. Савіньї, згідно з

яким «слово «obligation» технічно не застосовується до...будь-якої необхідності,

що встановлена верховною владою...» [363, с. 10].

Отже, за римським правом публічно-правових зобов’язань не могло бути.

Проте з часом все змінюється. То і слідувати за Дігестами Юстініана чи за

висловлюваннями класика світової юридичної думки доцільно тоді, коли відмова

від такого слідування порушує закономірні зв'язки між певними правовими

явищами, між правовими та іншими суспільними явищами. У даному випадку

такого немає. Тому питання про використання чи невикористання терміну

«зобов’язання» у публічному, зокрема у фінансовому праві слід вирішувати з

урахуванням існуючого стану суспільних відносин, тенденцій їх розвитку та

потреб їх доцільного врегулювання та розвитку фінансового законодавства.

В. Ф. Євтушенко дійшов висновку, що використання терміну «зобов’язання»

у публічному, зокрема у податковому праві є некоректним і в обґрунтування цієї

думки посилається на положення цивільного законодавства, в яких визначається

поняття зобов’язання. Із цього науковець зробив висновок про те, що будь-яке

зобов’язання є приватно-правовим явищем [89, с. 3]. Але цивільне законодавство

регулює цивільні відносини і на відносини, що не є предметом його регулювання,

не поширюється. То і посилання на Цивільний кодекс при вирішенні питань, що

виходять за межі дії цього Кодексу, є нелогічним.

М. П. Кучерявенко заперечував «існування податкового зобов’язання»

посиланням на виключне становище держави як організатора і контролера
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податкових правовідносин [164, с. 11]. Тут уже здійснюється концептуальний

підхід до проблеми, аргументи науковець наводить, виходячи із характеру

відповідних правовідносин. Він обґрунтовує використання терміну

«зобов’язання» сутністю правовідносин, про термінологічне позначення яких

йдеться. Проте заперечення викликає сутнісна характеристика, яку дав

М. П. Кучерявенко податковим правовідносинам. У сучасних умовах стає

неприйнятним звуження змісту податкових правовідносин до обов’язку платника

податків сплатити (сплачувати) податки, бо до цього зазначений зміст зводити не

можна. Якщо, наприклад, платник податку має право на бюджетне відшкодування

податку на додану вартість, то він сам приймає рішення про пред’явлення вимоги

про бюджетне відшкодування (у ч. 200.7 ст. 200 ПК України невдало зазначається

на «повернення суми бюджетного відшкодування»), сам здійснює розрахунок

суми бюджетного відшкодування, сам подає заяву про бюджетне відшкодування і

контролює виконання відповідними державними органами обов’язку здійснити

бюджетне відшкодування. Особливу увагу у зв'язку з цим привертають

положення, якими жорстко обмежуються строки, впродовж яких має бути

здійснена камеральна перевірка на предмет бюджетного відшкодування (ч. 200.18

ст. 200 ПК України), наданий висновок за результатами зазначеної перевірки

(п. 200.18.1 ч. 200.18 ст. 200 ПК України), здійснено перерахування суми

відповідних коштів (п. 200.18.2 ч. 200.18 ст. 200 ПК України), встановлюється

відповідальність посадових осіб за порушення цих строків (п. 200.18.3 ч. 200.18

ст. 200 ПК України), визнається таке правове явище як «заборгованість бюджету»

та передбачається нарахування пені на суму бюджетної заборгованості (ч. 200.23

ст. 200 ПК України). І такі приклади є непоодинокими. Тому становище держави

в податкових правовідносинах як організатора і контролера на цей час не є

виключним. Ця зміна характеру податкових правовідносин помічена в науці

фінансового права. Зокрема, С. В. Запольський і Д. В. Вінницький констатують

«тягу фінансового права до рецепції понять, категорій, механізмів, перш за все –

із цивільного права» [101, с. 13] і роблять висновок про те, що «елемент

владарювання далеко не завжди має місце в діях суб’єкта, що представляє
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сторону держави, як далеко не завжди і інша сторона виступає носієм

обов'язків» [101, с. 14]. І. Л. Самсін пише, що «зміст позицій учасників

податкових відносин полягає не в субординації, підпорядкуванні платників

податків податковим органам, а в підпорядкуванні обох сторін закону» [370, с.

22]. Ця думка з першого погляду здається занадто простою. Вона висловлювалась

Г.Л. Знаменським в пошуках специфіки методу господарського права [410, с. 31].

Але ж у думці І.Л. Самсіна проявився багаторічний досвід судді. Він стверджує,

що і підвладна і владарююча сторона публічних відносин рівною мірою повинні

підпорядкуватися закону. Натомість І.І. Кучеров, заперечуючи проти

використання терміну «податкове зобов’язання», пише: «Вважаємо, що в першу

чергу слід почати з аналізу смислового значення слів…» [156, с. 15]. Все-таки

правові конструкції повинні формуватись, виходячи із суспільних потреб, а слова

(терміни) повинні відбиратись не обов’язково на підставі лінгвістичних

міркувань. С. В. Рибакова також пояснює запозичення публічним правом

цивілістичної конструкції зобов’язання з формуванням взаємної відповідальності

держави і особи, держави і суспільства [362, с. 12]. Із введенням в нормативний

обіг, зокрема поняття податкового зобов’язання Д. О. Гетманцев пов’язує

здійснення першого важкого кроку на шляху до перетворення інституту

податкового права з жорстко імперативної моделі на модель, що відповідає

вимогам сучасного стану розвитку економіки [55, с. 15]. Отже, вчені вважають,

що поява категорії зобов’язання у публічному, зокрема у податковому праві не

була простим запозиченням термінології цивільного права. Це запозичення, як

вважають науковці, було обумовлене кардинальними змінами у суспільних

відносинах, змінами перш за все у відносинах між людиною та державою,

пов’язаними з утвердженням принципу верховенства права та формуванням

правової держави. Тому все більше науковців відстоюють використання категорії

зобов’язання у податковому праві. Серед них, крім авторів, положення із творів

яких вище цитувались, слід назвати М. Ю. Орлова [228, с. 16],

Є. В. Порохова [285, с. 75], І. А. Цінделіані [419, с. 19].
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Слід, однак, визнати, що саме джерело, із якого податковим законодавством і

наукою податкового права запозичене поняття зобов’язання, виявилось

недостатньо надійним. Так, у новітньому дослідженні зобов’язання у цивільному

праві з урахуванням положень ст. 509 і 510 ЦК України стверджується, що

визначенням цього поняття охоплюється як цивільне правовідношення, до змісту

якого входять обов’язки однієї сторони (боржника) і права іншої сторони

(кредитора), так і цивільне правовідношення, в якому кожна із сторін одночасно є

і кредитором і боржником [59, с. 635]. Таким чином, уже є два правових явища,

кожне із яких позначається терміном «зобов’язання». Із змісту ч. 1 ст. 556 ЦК

України («після виконання поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою,

кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов’язок

боржника») ми дізнаємося, що законодавець ототожнює поняття зобов’язання і

обов’язку, бо спочатку у цитованому законодавчому положенні зазначається на

«зобов’язання», а потім вказується на «цей обов’язок», тобто на «це

зобов’язання»: законодавець із стилістичних міркувань замість слова

«зобов’язання» використав слово «обов’язок», вважаючи їх взаємозамінними. І це

не було випадковим ототожненням законодавцем понять зобов’язання і обов’язку,

бо таке ототожнення він допускає і в ч. 2 ст. 557 ЦК України: «Поручитель, який

виконав зобов’язання, забезпечене порукою, у зв’язку з ненаправленням йому

боржником повідомлення про виконання ним свого обов’язку, має право стягнути

з кредитора безпідставно одержане або пред’явити зворотну вимогу до

боржника».  Тому поширена думка про те, що існують суттєві відмінності між

поняттями зобов’язання і обов’язку, de lege lata спростовується самим

законодавцем. Вона є правильною лише абстрактно-теоретично. Якщо ж ми цю

абстракцію спробуємо використати для формулювання пропозицій щодо

удосконалення законодавства (принаймні, цивільного), то слід буде врахувати, що

ототожнення зобов’язання і обов’язку настільки глибоко увійшло в цивільне

законодавство і науку цивільного права, що є серйозні сумніви у корисності

внесення змін до цивільного законодавства, які б виключали ототожнення понять

зобов’язання і обов’язку і забезпечували їх розмежування. Зокрема, із положень
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Цивільного кодексу України ми дізнаємося, що цивільні зобов’язання

виконуються. Глава 48 Цивільного кодексу має заголовок «виконання

зобов’язання», а глава 49 – «забезпечення виконання зобов’язань». Але ж, якщо

зобов’язання – це згідно з ч. 1 ст. 509 ЦК України видове поняття стосовно

родового поняття правовідношення, то зобов’язання, як і правовідносини

виконуватись не можуть. У науці, у тому числі в науці цивільного права, не

прийнято говорити про виконання правовідносин, бо виконуються не

правовідносини, а обов’язки.

Невизначеність поняття зобов’язання в законодавстві посилюється наукою

цивільного права. Так, М.М. Агарков свого часу у структурі зобов’язальних

відносин виокремлював основні, допоміжні і додаткові зобов’язання [1, с. 265-

271]. Але ці ідеї тривалий час не розвивалися. Тому з’явились думки про те, що

додаткових забезпечувальних зобов’язань, допоміжних зобов’язань, до змісту

яких входить, зокрема, обов’язок прийняття виконання основного зобов’язання,

не існує взагалі.

Тому слід визнати, що поняття цивільного зобов’язання, хоч і є одним із

центральних понять не тільки зобов’язального права, а й всього цивільного права

не набуло усталеного значення. За таких умов викликає заперечення думка

Є. А. Суханова про неприпустимість застосування в фінансовому праві найбільш

досконалого інструментарію зобов’язального права, створеного для потреб

цивільного обігу, для потреб приватної сфери [391, с. 59]. Навряд чи доречно

говорити стосовно даного випадку про застосування у фінансовому праві

найбільш досконалого інструментарію цивільного права. Якщо це –

інструментарій, то про його досконалість, та ще й «найбільшу» говорити

недоречно, бо якраз його недосконалість створює логічно невирішувані проблеми

при правотлумаченні і правозастосуванні. А заперечувати проти використання

цього «інструментарію» доцільно було якраз з огляду на його недосконалість, на

його здатність внести правову невизначеність у фінансові відносини і порушити

логіку у самому фундаменті фінансового законодавства.
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Весь спектр руйнівного впливу поняття цивільного зобов’язання на

фінансове законодавство і науку фінансового права ми можемо побачити,

звернувшись до аналізу використання цього терміну в актах фінансового

законодавства.

Спочатку звернемось до терміну «зобов’язання» в Податковому кодексі

України. До нормативного обігу цей термін було введено Законом України «Про

порядок погашення зобов’язань платників перед бюджетами та державними

цивільними фондами» [334]. У п. 1.3 ст. 1 цього Закону податкове зобов’язання

було визначено через вказівку на родове поняття зобов’язання. Проте це останнє

поняття було вжито у зазначеному законодавчому положенні не в значенні

правовідношення (у ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов’язання визначено через родове

поняття правовідношення), а як «зобов’язання сплатити» суму коштів, тобто як

обов’язок.

В Податковому кодексі України поняття податкового зобов’язання визначено

в підпункті 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 як сума коштів, яку платник податків, у

тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як

податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим

законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у

податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк). Також були

дані визначення грошового зобов’язання платника податків (підпункт 14.1.39 п.

14.1 ст. 14 ПК України), грошового зобов’язання в міжнародних відносинах

(підпункт 14.1.38 п. 14.1 ст. 14 ПК України). При цьому термін «грошове

зобов’язання» і «податкове зобов’язання» законодавець часто ототожнює. Так, у

ст. 114 ПК України йдеться про «строки давності для нарахування податкових

зобов’язань», визначені «статтею 102 цього Кодексу». Але в ст. 102 ПК України

десять разів уживається термін «грошове зобов’язання», а термін «податкове

зобов’язання» вживається два разу. Грошове зобов’язання платника податків у

підпункті 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 ПК України визначається як «сума коштів, яку

платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове

зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника
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податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі

органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері

зовнішньоекономічної діяльності». Таким чином, грошове зобов’язання платника

податків включає до себе податкове зобов’язання та/або штрафні (фінансові)

санкції. Причому обидва поняття слід розуміти як обов’язок сплатити, так як

визначення понять податкового та грошового зобов’язання через грошову суму

зводить ці визначення до побутового рівня. Назвати слова «грошова сума»

родовим поняттям стосовно понять податкового та грошового зобов’язання

неможливо: це – слова, що взяті із мови повсякденного спілкування.

Проте викладеним проблеми використання терміну «зобов’язання» у

податковому законодавстві не вичерпується. Стосовно податку на додану вартість

термін «податкове зобов’язання» вживається уже у значенні, що не дає змоги

ототожнювати цей термін з терміном «грошове зобов’язання». У ст. 187 ПК

України термін «податкове зобов’язання» використовується як елемент механізму

розрахунку суми грошового зобов’язання з податку на додану вартість. Згідно з

цією статтею та ст. 200 ПК України податкове зобов’язання виникає у разі

здійснення кожної операції з постачання товарів або послуг. У сумі такі

зобов’язання за звітний період утворюють податкове зобов’язання звітного

(податкового) періоду. При придбанні або ввезенні товарів та отриманні послуг у

платника цього податку виникає право на податковий кредит на суму сплаченого

або нарахованого податку на додану вартість у складі ціни таких товарів (послуг).

Різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та

сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду складає суму

податку, що підлягає сплаті до бюджету або бюджетному відшкодуванню.

Викладене свідчить про те, що термін «податкове зобов’язання» стосовно податку

на додану вартість має дещо інше значення, ніж термін «грошове зобов’язання» і

термін «податкове зобов’язання», що вживається у підпункті 14.1.156 пункту 14.1

статті 14 ПК України.
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Але викладеним не вичерпується неоднозначність терміну «зобов’язання» у

фінансовому законодавстві. Бюджетне зобов’язання, як можна зробити висновок

із визначення цього поняття у п. 7 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України, – це

суто цивільне зобов’язання, яке підлягає виконанню за рахунок бюджетних

коштів. Виходить, що в Бюджетному кодексі України терміну зобов’язання

надається зовсім іншого значення, ніж у Податковому кодексі України.

Отже, думки про те, що запозичення фінансовим правом цивільно-правової

конструкції зобов’язання стало дійовим засобом реформування фінансового права

з врахуванням теперішнього стану використання цієї конструкції у фінансовому

законодавстві є передчасними. Цивільне зобов’язання – це вид цивільних

правовідносин, який не отримав єдиного значення навіть у цивільному праві.

Якщо фінансове право – а це неминуче – буде йти у напрямку реального

забезпечення прав сторін фінансових правовідносин, то для цього треба виявляти

ті положення фінансового законодавства, які перешкоджають здійсненню прав та

інтересів обох сторін фінансових правовідносин. Термін «зобов’язання» при

цьому міг би бути використаний, але тільки у випадках наявності в цьому

об'єктивної необхідності і за умови, що йому не буде надаватись декілька

значень [250, с. 55-60]. Для досягнення позитивних результатів в реформуванні

фінансового права необхідне значно поглибити наукові дослідження та здійснити

заходи щодо впровадження результатів таких досліджень в практику

правотворчості та правозастосування. У зв'язку з цим слід позитивно оцінити

наукові дослідження категорії фінансово-правового зобов'язання, які проводяться

Д.О. Гетманцевим [56] та іншими вченими. Однак, на нашу думку, в даний час ще

не достатньо розроблена загальна теорія фінансових правовідносин, яка

необхідна, в тому числі, для визначення в фінансовому праві місця для таких

правових конструкцій як фінансове-правове зобов’язання. Особливо бракує

досліджень, що враховують сучасні соціальні та економічні умови, які докорінно

відрізняються від умов радянського періоду.

Тут не заперечується цінність спеціальних досліджень фінансових

правовідносин, що здійснювалися М.В. Карасьовою [125], О.В. Макух [182] та
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іншими сучасними вченими-фінансистами. Але ж у науці цивільного права

дослідження цивільних правовідносин, зокрема, зобов’язань і почалось раніше і

здійснювалося більш інтенсивно, ніж у науці фінансового права здійснюється

дослідження фінансових правовідносин. Тому потрібно не поспішати

поширювати запозичення конструкції «зобов’язання», а спочатку дослідити весь

спектр фінансових правовідносин. Стосовно основних блоків фінансових

правовідносин доцільно було б виокремити складні правовідносини, потім

розкласти їх на менш складні, виявити головні правовідносини, допоміжні,

додаткові і довести такій поділ до елементарних правовідносин, які розкласти на

елементи неможливо, як про це колись писав Н.Г. Алєксандров [9, с. 20-22]. Якщо

така наукова робота буде виконана, то стане видніше, які саме фінансові

правовідносини доцільно було б у подальшому в науці і законодавстві позначати

терміном «зобов’язання». Зазначена наукова робота є складною и трудомісткою.

Подібна робота не завершена навіть у цивільному праві. Її почав, але дещо не

завершив М.М. Агарков [1]. А доводити її до кінця у наступні 77 років ніхто не

став.

Сказане не може спростувати ту обставину, що цивільне право істотно

впливає на розвиток науки і навчальної дисципліни фінансового права, на

розвиток фінансового законодавства і фінансового права як галузі права.

Суттєвий вплив цивільних відносин на фінансові спостерігається також в процесі

реалізації механізму правового регулювання.

Висновки до розділу 3

1. Тісний зв'язок і взаємодія фінансового і цивільного права обумовлені перш

за все єдністю матеріального об’єкта фінансових і цивільних правовідносин: одні

й ті ж грошові кошти  здійснюють перехід із сфери дії фінансового права у сферу

дії цивільного права і навпаки. Цей фактичний зв'язок детермінує зв'язок

юридичний, який проявляється в актах фінансового законодавства, причому не

лише у встановленні ними в окремих випадках норм цивільного права, а й нерідко

у одночасному встановленні приписів норм фінансового і цивільного права в
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одних і тих же нормативних положеннях. Це стало приводом для безпідставних

сумнівів у можливості розмежування норм фінансового і цивільного права,

фінансових і цивільних правовідносин, для тверджень про існування

нерозривного сплаву комплексних правовідносин і про те, що «хімічно чистих»

галузей права не буває. Проте фінансове право – це наукова абстракція, яка не

може охоплювати будь-які інші норми, крім фінансово-правових, а фінансові

закони – це фактично існуюче правове явище, що на даному етапі не може бути

очищене від положень, що встановлюють норми інших галузей права.

Розмежування фінансового та цивільного права є одним з напрямків

реалізації фундаментальних теоретичних досягнень в області дослідження норм

права, правовідносин, механізму поділу системи права на галузі. Таке

розмежування має також важливе правозастосовне значення, оскільки визначення

галузевої належності конкретної норми права або врегульованих правом

суспільних відносин є підставою для застосування загальних правил і методології

тієї або іншої галузі права і визначає зміст механізму реалізації норми права та

негативні наслідки у випадку її порушення.

2. Розмежування предметів фінансового та цивільного права має

здійснюватися за допомогою послідовного використання методу правового

регулювання. Фінансове право регулює лише владні відносини і не може

регулювати відносини, що побудовані на засадах юридичної рівності та вільного

волевиявлення сторін навіть у випадках, коли фінансове право істотно впливає на

такі відносини. Проте в таких випадках, безумовно, має місце і фінансове-правове

регулювання, але не вказаних, а суміжних відносин, що, переважно, відрізняються

за суб’єктним складом. Наприклад, обов’язок розпорядника бюджетних коштів

щодо їх цільового використання, безумовно, впливає на цивільні відносини цього

розпорядника з продавцем товару, але цей обов’язок входить до складу

фінансових правовідносин розпорядника бюджетних коштів із суб’єктом владних

повноважень (головним розпорядником або іншим уповноваженим суб’єктом), а

не до складу обов’язків цього розпорядника щодо продавця товару за умовами

договору купівлі-продажу.
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3. Особливості реалізації права власності на бюджетні гроші і особливості

суб'єктного складу цих відносин стали підставою для обґрунтування поглядів про

наявність спеціального фінансового права власності. При цьому не враховується,

що право власності є абсолютним. Воно існує в абсолютних правовідносинах, в

яких власнику як управомоченій особі протистоять усі інші особи, що зобов’язані

не перешкоджати власнику здійснювати право власності (в цілому чи за окремими

правомочностями володіння, користування і розпорядження об’єктом права

власності). У процесі здійснення своїх правомочностей користування і

розпорядження власник здійснює перехід у відносні правовідносини, з моменту

появи можливості фіксувати цей перехід здійснюється вихід за межі сфери

абсолютних правовідносин. За межами цієї сфери не існує відносин власності, а

отже, сфери їх правового регулювання. Фінансові правовідносини, безумовно,

пов’язані з реалізацією права власності державою та іншими суб’єктами

публічного права, але норми фінансового права регулюють відносні, а не

абсолютні майнові відносини.

4. У складі правової конструкції податкової застави виокремлюються речова

складова (абсолютне правовідношення), яка впливає на податкове зобов’язання

(забезпечує його виконання), і податково-правова складова, що забезпечує

належне функціонування зазначеного абсолютного правовідношення.

5. Норми фінансового права здійснюють визначальний правовий вплив

загального та всебічного характеру на майнові відносини, що регулюються

цивільним правом і пов’язані з мобілізацією та використанням публічних фондів

грошових коштів та зі здійсненням емісії грошей. Такий вплив дуже подібний до

правового регулювання, але виходить за межі останнього і широко

використовується правотворчими органами як один із виявів активної ролі права.

Фінансово-правові норми, що регулюють інші відносини у сфері грошового

обігу та відносини щодо справляння податків і обов’язкових платежів,

здійснюють більш вузький спеціальний вплив на будь-які грошові

правовідносини.
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Таким чином, незважаючи на те, що значна частина грошових відносин не

регулюється фінансовим правом, відносини щодо будь-яких фондів грошових

коштів перебувають під впливом фінансового права.

6. У межах фінансово-правових розподільчих бюджетних відносин

визначаються передумови для цивільних відносин, які опосередковують

витрачання бюджетних коштів, тобто визначається, в які саме цивільні

зобов’язальні відносини можуть вступати розпорядники або одержувачі

бюджетних коштів, яка сума грошей може бути витрачена відповідно до

цільового призначення бюджетних коштів і який результат має бути досягнутий.

Норми фінансового права встановлюють, які види фінансових послуг можуть

надавати фінансові установи, яка сума коштів має бути спрямована на

формування або поповнення капіталу та резервів, і яка сума коштів може бути

залучена за цивільними правочинами від вкладників та інших контрагентів

(кредиторів) і спрямована на здійснення активних та розрахункових операцій.

Грошові суми визначаються не в абсолютному вираженні, як у бюджетних

відносинах, а пропорційно сформованому капіталу, резервам, а також залежно від

співвідношень грошових обсягів різних видів фінансових операцій. Зазначені

обов’язки встановлюються, переважно, у формі економічних нормативів,

резервних та ліцензійних вимог. Загальною особливістю, що характерна для

правочинів як за участю розпорядників бюджетних коштів, так і за участю

фінансових установ, є те, що повна та належна реалізація прав у цивільних

відносинах, пов’язаних із грошовими витратами цих суб’єктів, стає одночасно

публічним обов’язком розпорядника бюджетних коштів або фінансової установи

у фінансово-правових відносинах. Зокрема, за загальним правилом, в обох

випадках не допускається прощення боргу.

7. Публічна ознака відносно грошових фондів банків обґрунтована їх

формуванням за рахунок залучення коштів від широкого кола осіб, у тому

числі за рахунок емісійних коштів, наданих НБУ, та отриманням права

самостійно розпоряджатися цими коштами. Обсяги такого залучення

визначають ступінь впливу на цінову і фінансову стабільність у державі та
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обумовлюють наявність публічного інтересу щодо результатів діяльності

банку. Юридичним обґрунтуванням публічності цих фондів коштів є

законодавче визнання, закріплення та встановлення засобів захисту

зазначених публічних інтересів, насамперед, у банківському законодавстві

України. Розвиток інших ринків фінансових послуг обумовлює існування та

поширення фінансово-правового регулювання на відносини за участю

небанківських фінансових установ.

8. Тісна взаємодія фінансового і цивільного права обумовлює

різноманітність способів і засобів впливу цивільного права і законодавства на

регулювання фінансових відносин. Основними напрямками такого впливу є вплив

відносин власності на фінансове право та сферу його дії, вплив цивільних

зобов’язальних відносин на формування і використання публічних фондів коштів

і на здійснення емісії грошей, запозичення фінансовим правом окремих понять та

цивілістичних конструкцій, субсидіарне правозастосування. Субсидіарне

правозастосування розглядається як додаткове (допоміжне) застосування до

фінансових правовідносин нормативних положень іншої галузі законодавства.

При цьому субсидіарне правозастосування не впливає на галузеву належність

фінансових правовідносин, оскільки в таких випадках права та обов’язки сторін

визначаються фінансовим законодавством, а субсидіарно (додатково)

застосовуються лише положення, а не норми цивільного права.
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РОЗДІЛ 4.

ВЗАЄМОДІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА

4.1. Розмежування і взаємозв’язок фінансового і трудового права

Актуальність дослідження питань взаємодії фінансового і трудового права

обумовлена станом їх наукового осмислення, який може бути охарактеризований

як парадоксальний. З одного боку, для переважної більшості як науковців, так і

практичних працівників, очевидною є та обставина, що фінансові і трудові

відносини характеризуються тісним і багатим за змістом зв’язком, який

обумовлений широтою сфер суспільного життя, в яких виникають трудові і

фінансові відносини.

Зокрема, існує розуміння сфери трудових відносин як такої, де створюються

матеріальні блага, сукупність яких утворює так звану «другу природу», й засоби

для відтворення здібностей людини, здібності її до праці. Значною мірою у сфері

трудових відносин створюються і нематеріальні блага. Обіг матеріальних і

нематеріальних благ, успадкованих від попередніх поколінь і створених працею

нинішніх поколінь, забезпечують гроші (в тому числі валюта) і цінні папери, які

здійснюють свій рух у приватно-правових формах, але під впливом фінансового

права, що регулює публічні відносини, які виникають у зв’язку з таким рухом, не

говорячи вже про те, що рух грошей частково здійснюється в формі податкових і

бюджетних правовідносин.

З іншого боку, майже повністю поза межами ґрунтовних наукових

досліджень лишається проблематика конкретних форм, напрямків, а також

наслідків взаємного впливу фінансового і трудового права. Хоча іноді в науці і

зазначається на детермінацію фінансових відносин відносинами трудовими й

відповідно про те, що трудове право, регулюючи трудові та пов’язані з ними

відносини, впливає на фінансові відносини, зазвичай науковий аналіз не йде далі

сформульованої О. Н. Горбунової тези про залежність від розміру заробітної

плати і своєчасності її виплати обсягів і своєчасності надходження до бюджетів
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податку на доходи фізичних осіб [61, с. 4], що є правильною, однак далеко не

вичерпною.

Отже, детермінація фінансових відносин трудовими не вичерпується

наведеним; що ж до зворотного впливу фінансових відносин на трудові, то він

зазвичай узагалі лишається недослідженим.

Дослідження взаємозв’язку фінансового і трудового права передбачає

звернення до багатьох аспектів такого зв’язку. Але перш за все необхідно

розглянути проблему розмежування фінансового і трудового права. При першому

наближенні складається враження, що такої проблеми не існує взагалі: кожна із

цих галузей права має свій предмет правового регулювання. Відтак, їх

розмежування не потребує будь-якого наукового аналізу. Спробуємо показати, що

це – не завжди так.

Тісне переплетіння фінансових і трудових відносин, фінансових і трудових

правовідносин ми помічаємо у випадках утримання роботодавцем як податковим

агентом працівника податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати

працівника. За виконану роботу роботодавець виплачує працівникові винагороду,

що називається заробітною платою (частина перша ст. 94 КЗпП України; частина

перша ст. 1 Закону України «Про оплату праці» [329]). Розміри оплати праці

визначаються тарифною системою (ст. 96-98 КЗпП України). В актах

законодавства України про працю не встановлюються будь-які норми трудового

права, які узгоджували б розміри оплати праці, що встановлені відповідно до ст.

96-98 КЗпП України і повинні виплачуватись працівникам, з нормами

фінансового права, точніше з податково-правовими нормами. Усі ці питання

детально вирішуються положеннями ПК України, які визначають базу

оподаткування податком на доходи фізичних осіб, що є працівниками, як

нараховану заробітну плату, зменшену на відповідну суму (п. 164.6 ст. 164 ПК

України), встановлюють види доходів, які отримані працівником від роботодавця,

але не включаються до оподатковуваного доходу працівника як платника податку

(ст. 165 ПК України), зобов’язують роботодавця нараховувати, утримувати і

перераховувати до бюджету податок з доходів у вигляді заробітної плати (п. 171.1
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ст. 171 ПК України). Тому працівник отримує від роботодавця не всю заробітну

плату, яка йому нарахована за виконану роботу і належить до виплати йому

відповідно до ст. 96-98 КЗпП України, а тільки ту, яка підлягає виплаті після

відрахування податку на доходи фізичних осіб.

Але законодавством України про працю з цього приводу нічого не

встановлюється. Тому виникають колізії між положеннями законодавства про

працю з одного боку, і положеннями податкового законодавства, – з іншого. Так,

згідно ст. 110 КЗпП України роботодавець при кожній виплаті заробітної плати

зобов’язаний повідомити працівника про (1) загальну суму заробітної плати, (2)

розміри і підстави відрахувань та утримань, (3) суму заробітної плати, що

належить до виплати. Але при встановленні обмежень і розміру відрахувань із

заробітної плати (ст. 127-129 КЗпП України) на відрахування податку на доходи

фізичних осіб не вказується. У ст. 127-129 КЗпП України не згадуються також

«утримання», про які йдеться у п. 3 ст. 110 КЗпП України. За таких умов якось

треба вирішувати колізії між наведеними положеннями ПК України, з одного

боку, і положеннями КЗпП України. Якщо виходити із того, що ПК України

встановлює виключно норми фінансового права, а КЗпП України – виключно

норми трудового права, то колізії виключаються, бо колізії можуть бути тільки

між правовими нормами, що регулюють одні й ті ж самі відносини. Норми

фінансового права і норми трудового права регулюють різні суспільні відносини,

а тому конкурувати не можуть.

Проте таке твердження інтуїтивно відчувається як неправильне. Усе-таки

колізії між наведеними положеннями КЗпП України і ПК України у частині того,

про що тут йдеться, існують. Для того, щоб побачити ці колізії, ми повинні

виявити весь юридичний зміст згаданих положень трудового і податкового

законодавства. Зокрема, слід звернути увагу на те, що в п. 171.1 ст. 171 ПК

України міститься не тільки текстуально закріплена податково-правова норма, а й

норма, яка закріплена в ньому логічно: якщо на роботодавця як податкового

агента покладається податково-правовий обов’язок нараховувати, утримувати і

перераховувати до бюджету податок з доходів працівників у вигляді заробітної
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плати, то роботодавець має право це робити у трудових правовідносинах з

працівниками. Такий логічний висновок не вміщується в формулу

Є.В. Васьківського, який вважав за можливе виявляти норми, які логічно

закріплені в актах законодавства, за допомогою висновку від умови до наслідку і

навпаки [44, с. 302-305]. Тому тут прийнятною є формула, запропонована

сучасними українськими науковцями – висновок від наступного правового явища

(фінансово-правового обов’язку роботодавця нараховувати, утримувати із

заробітної плати і перераховувати до бюджетів податок на доходи фізичних осіб)

до попереднього правового явища [215, с. 375-439] (права роботодавця у трудових

правовідносинах утримувати частину належної працівникові заробітної плати, яка

відповідає сумі належного до сплати податку на доходи фізичних осіб): раз

роботодавець, діючи як податковий агент, зобов’язаний нараховувати,

утримувати і перераховувати до бюджету податок з доходів працівників у вигляді

заробітної плати (наступне правове явище), то за ним слід визнати право робити

це у трудових відносинах з працівниками (попереднє правове явище). Виявивши у

такий спосіб правову норму, яка логічно закріплена у п. 171.1 ст. 171 ПК України,

ми повинні визнати, що вона є повноцінною правовою нормою, яка регулює

трудові відносини і здатна конкурувати з іншими нормами трудового права, у

тому числі тими, які закріплені в законодавчих актах текстуально. Відтак колізія

між правовою нормою, яка логічно закріплена в п. 171.1 ст. 171 ПК України, і

правовими нормами, які текстуально закріплені в ст. 110, 127-129 КЗпП України,

повинна вирішуватись на користь правових норм, які закріплені у ПК України як

законодавчому акті, який було прийнято пізніше.

Викладене узгоджується з положеннями ПК України, що визначають статус

роботодавця як податкового агента. Роботодавець є податковим агентом, який

відповідно до підпункту 162.1.3 п. 162.1 ст. 162 ПК України є платником податку

на доходи фізичних осіб поряд з працівником-платником податку на доходи

фізичних осіб. Податковим агентом у п. 18.1 ст. 18 ПК України визнається «особа,

на яку цим Кодексом покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів,

що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування
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податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника

податків». Пояснюється також, що «податкові агенти прирівнюються до

платників податку і мають права та виконують обов’язки, встановлені цим

Кодексом для платників податків» (п. 18.2 ст. 18 ПК України). Таким чином, якщо

об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є заробітна плата, то

законодавець для сплати однієї й тієї ж суми податку призначив двох платників

податку. Один із них (працівник) виконує, за деякими виключеннями, вкрай

пасивну функцію. Він зобов’язаний сплатити податок на доходи у вигляді

заробітної плати. Але сплата, як правило, проводиться за його повної

бездіяльності. І він не тільки не зобов’язаний, а й не вправі здійснювати будь-які

активні дії. Усі дії здійснює інший платник того ж податку – роботодавець.

У наведеному випадку слід констатувати: 1) наявність трудових відносин і

правовідносин, складовою частиною яких є відносини і правовідносини щодо

заробітної плати; 2) наявність податкових відносин і правовідносин. Держава

визнала незручним і неприйнятним такий механізм сплати податку на доходи

фізичних осіб із заробітної плати працівників, за якого цей податок сплачувався б

безпосередньо у межах податкового правовідношення між платником податку

(працівником) і відповідним власником бюджетних коштів. Тому за наявності

базового податкового правовідношення між платником податку на доходи

фізичних осіб – працівником і власником відповідних бюджетних коштів ПК

України встановив механізм сплати цього податку через дії роботодавця, якого

він зобов’язав нараховувати і утримувати податок із заробітної плати і

перераховувати його до відповідного бюджету. При цьому відносини щодо

нарахування, утримання і перерахування податку між роботодавцем і

одержувачем податку є майновими, податковими, допоміжними (до податкових

правовідносин між фізичною особою (працівником, платником податку) і

відповідним власником бюджетних коштів). Легко помічається, що тут для

характеристики змісту і трудових і податкових відносин використані одні й ті же

терміни – нарахування, утримання. Але ж їх юридичне значення є зовсім різним: в

трудових відносинах роботодавець має право на нарахування і утримання
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податку, а працівник не вправі перешкоджати цим діям роботодавця, а в

податкових відносинах роботодавець несе податковий обов’язок нараховувати і

утримувати податок і на доповнення до цього – перераховувати його до бюджету,

а контролюючий орган має право контролювати виконання цього обов’язку.

Здійснене тут розмежування трудових відносин, правовідносин і норм

трудового права і податкових (фінансових) відносин, правовідносин і норм

фінансового права, як видається, відповідає змісту положень трудового і

фінансового законодавства.

Потреба у розмежуванні норм фінансового і трудового права, фінансових і

трудових відносин, фінансових і трудових правовідносин виникає також і в інших

випадках, коли в положеннях актів фінансового законодавства текстуально чи

логічно закріплюються норми трудового права. При цьому часто в тих же

положеннях закріплюються і норми фінансового (податкового) права. Зокрема,

проблемним є визначення галузевої належності правових норм, які встановлені

ПК України і стосуються обмежень розміру витрат на відрядження, що

компенсуються працівникам. Відповідно до положення підпункту 170.9.1  п. 170.9

ст. 170 ПК України із складу доходу фізичної особи-працівника, який (дохід)

оподатковується податком на доходи фізичних осіб, виключаються компенсації,

отримані працівником від роботодавця у зв’язку з відрядженням. Визначаються

також компенсації, які надані у зв’язку з відрядженням і які не виключаються із

оподатковуваного доходу. Це – норми податкового (фінансового) права.

Але зміст підпункту 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПК України не зводиться до

податково-правового. Так, абзацом сьомим цього пункту встановлюється:

«Кабінетом Міністрів України окремо визначаються граничні норми добових для

відрядження членів екіпажів суден/інших транспортних засобів або суми, що

спрямовуються на харчування таких членів екіпажів замість добових…». Тут

текстуально закріплюється норма адміністративного права, що надає Кабінету

Міністрів України відповідні правотворчі повноваження. Що стосується норм, які

встановлюються Постановою Кабінету Міністрів України «Про граничні норми

добових витрат для відрядження членів екіпажів суден, інших транспортних
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засобів та сум, що спрямовуються на їх харчування замість добових витрат» [310],

то вони мають бути кваліфіковані як норми трудового права. Таке ж слід сказати і

про правові норми, що закріплені в Інструкції про особливості відряджень членів

екіпажів суден (інших транспортних засобів) та порядок виплати сум, що

направляються на харчування членів екіпажів суден (інших транспортних

засобів), що затверджена наказом  Міністерства транспорту від 12 липня 1999 р.

№ 359 [116].

Зазначимо, що допускаючи встановлення підприємствами, установами,

організаціями пільг для працівників, ст. 91 КЗпП України передбачає, що це є

можливим у межах їх повноважень. Ці повноваження щодо встановлення

максимального розміру добових якраз і обмежені підпунктом 170.9.1 п. 170.9 ст.

170 ПК України та згаданими вище Постановою Кабінету Міністрів України і

Інструкцією Міністерства інфраструктури України. Інша справа, що такі

обмеження розміру добових не відповідають умовам ринкової економіки.

Відносно приватних організацій держава мала б піклуватись лише про те, який

розмір добових не оподатковується податком на доходи фізичних осіб, а який –

оподатковується. Правда, така норма податкового права логічно закріплена в

підпункті 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПК України. Отже, добові, про які тут йдеться,

оподатковуються, якщо їх розмір перевищує граничний розмір, що встановлений

згаданою Постановою Кабінету Міністрів. Це питання може повстати як

практичне, оскільки норми трудового права, що обмежують розмір добових у

приватному секторі, є юридично ніяк не забезпеченими і можуть порушуватись,

особливо з урахуванням відсутності в їх змісті будь-якої доцільності.

Ще більш складним за своїм юридичним змістом є положення підпункту

170.9.1  п. 170.9 ст. 170 ПК України, згідно з яким: «Суми та склад витрат на

відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у

відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів,

визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових для таких категорій

фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену цим підпунктом.». При
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цьому підпунктом 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПК України для Кабінету Міністрів

встановлюється обмеження в частині розміру добових, який він може встановити

для зазначеної категорії працівників (0,1 розміру мінімальної заробітної плати,

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року). Оскільки йдеться

про порядок регулювання витрат, що здійснюються повністю або частково за

рахунок бюджету, слід визнати, що в цитованому законодавчому положенні

текстуально закріплюється норма адміністративного права, що надає Кабінету

Міністрів України відповідне повноваження. Далі у цитованому законодавчому

положенні помічається норма бюджетного права, яка стосовно компенсації при

відрядженнях конкретизує межі цільового використання бюджетних коштів.

Закріплюється в цьому законодавчому положенні і норма податкового права, яка

встановлює суми і склад компенсацій при відрядженнях, які не оподатковуються.

Нарешті, слід визнати, що в цитованому законодавчому положенні закріплюється

норма трудового права, згідно з якою відповідні працівники мають право на

компенсації, склад і розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Така комплексність правового регулювання фінансових (бюджетних і

податкових) відносин щодо розміру та підстав виключення витрат на відрядження

із складу об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб, трудових

відносин щодо компенсацій при відрядженнях і адміністративних відносин щодо

визначення повноважень державного органу на регулювання фінансових і

трудових відносин має глибокі традиції у законодавстві, яке діяло на території

України. У Радянському Союзі здійснювалось трудо-правове регулювання

відносин щодо відряджень. Кодексом законів про працю встановлювалися лише

окремі норми, що регулювали такі відносини. 19 червня 1940 р. була прийнята

постанова РНК СРСР «Про оплату службових відряджень в межах СРСР» [221]. Її

замінила Постанова Ради Міністрів Союзу РСР «Про службові відрядження в

межах СРСР» [220] від 17 січня 1980 року. Звертає на себе увагу та обставина, що

роз’яснення щодо застосування згаданої постанови від 19 червня 1940 року було

затверджене Наркомфіном СРСР [218]. Постанова від 17 січня 1980 року

конкретизувалась в Інструкції [219], що була затверджена Міністерством фінансів
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СРСР, Державним комітетом з питань праці і соціальних питань СРСР та

Всесоюзною центральною радою професійних спілок. Виникає питання про те, з

яких причин Наркомфін, а потім Міністерство фінансів СРСР були залучені до

регулювання трудових відносин. Уже тоді це було зроблено з міркувань,

пов’язаних з фінансами. В СРСР усі фінанси були державними. Тому витрати

підприємств, установ, організацій на відрядження зачіпали державні фінанси.

Крім того, кошти, отримані працівниками на витрати, що пов’язані з

відрядженнями, звільнялись від оподаткування прибутковим податком з

громадян.

Частково з тих же міркувань після отримання Україною незалежності

склалася правотворча практика, коли основні питання, пов’язані з відрядженнями,

вирішувалися постановами Кабінету Міністрів України, а детально правове

регулювання відносин щодо відряджень працівників здійснювалося інструкціями

Міністерства фінансів України. При цьому зазначені нормативно-правові акти і

Кабінету Міністрів України і Міністерства фінансів України мали також чітко

виражений трудо-правовий зміст. Ситуація змінилась, коли 5 січня 1998 року

Кабінет Міністрів України затвердив Постанову «Про норми відшкодування

витрат на відрядження в межах України і за кордон» [328]. У цій Постанові було

зазначено, що вона приймається «відповідно до підпункту 5.4.8 статті 5 Закону

України «Про оподаткування прибутку підприємств» [330]. Це зазначення

свідчило про фінансово-правовий зміст названої постанови. Але в дійсності тут

встановлювались норми і трудового, і фінансового права.

Правове регулювання трудових відносин державних службовців та інших

зазначених вище осіб здійснюється Постановою КМ України від 02.02.2011 року

№98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також

інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та

організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок

бюджетних коштів» [343]. Ця Постанова первинно була видана на виконання

вимоги підпункту 140.1.7 п. 140.1 ст. 140 ПК України. У зв’язку із змінами в ПК

України змінилась і законодавча підстава цієї Постанови. Нею став підпункт
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170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПК України. Правові норми, які встановлюються

підпунктом 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПК України з приводу того, про що тут

йдеться, одночасно є нормами трудового права (оскільки вони встановлюють

обсяг права працівників на компенсації) і нормами фінансового права (оскільки

вони передбачають звільнення сум компенсацій, що отримуються працівниками, в

установлених межах від оподаткування податком на доходи фізичних осіб).

Аналогічно слід кваліфікувати і правові норми, що встановлені згаданою вище

Постановою КМ України від 2 лютого 2011 р. Інтерес викликає та обставина, що

положення названої Постанови, як і раніше, конкретизуються нормативно-

правовим актом, що затверджений Міністерством фінансів – Інструкцією про

службові відрядження в межах України та за кордон [118].

Суто трудо-правовими є правові норми, які встановлені підпунктами 170.9.2

і 170.9.3 п. 170.9 ст. 170 ПК України і передбачають строк, впродовж якого

працівник, що отримав кошти на відрядження або під звіт на інші цілі, має подати

відповідний звіт. Звіт має бути поданий впродовж п’яти (а у відповідних випадках

– трьох, десяти, двадцяти) банківських днів, а невикористані кошти мають бути

повернуті до або під час подання зазначеного звіту (у цей же строк мають бути

відшкодовані роботодавцеві надміру витрачені кошти). Порушення цих строків є

юридичним фактом, що тягне податково-правові наслідки, які встановлені

підпунктом 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПК України і полягають у включенні надміру

витрачених і не відшкодованих та своєчасно неповернутих коштів до

оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб

(працівника). Таким чином, з використанням зазначених положень

підпунктів 170.9.2 і 170.9.3 п. 170.9 ст. 170 ПК України одночасно формулюються

і відповідні податково-правові норми. Це – один із численних проявів такого

правового явища, коли дії чи бездіяльність у сфері однієї галузі права

породжують юридичні наслідки у сфері іншої галузі.

Встановлення ПК України трудо-правових норм про строки подання звіту

про використання працівником коштів, отриманих від роботодавця, первинно

спрямоване на захист інтересів роботодавця. Але трудове законодавства це
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питання у будь-який спосіб не вирішує. За таких умов законодавець встановив у

ПК України норми трудового права, які формулюють обов’язки працівника щодо

звітування та повернення отриманих під звіт та невикористаних за цільовим

призначенням коштів. Невиконання працівником трудо-правового обов’язку

повернути невикористані отримані під звіт кошти впродовж встановлених строків

та/або порушення строків звітування породжує також його податково-правовий

обов’язок сплатити податок на дохід у вигляді отриманих і не повернутих

своєчасно грошових коштів.

Податковий кодекс України регулює податкові відносини і в принципі міг би

не зачіпати відносин з участю працівників контролюючих органів або

працівників-юридичних осіб, що є платниками податків. І все ж навіть при

визначенні сфери дії ПК України (підпункт 1.1 ст. 1) було встановлено, що цей

Кодекс визначає повноваження і обов’язки посадових осіб контролюючих органів

під час адміністрування податків. Цим була визнана самостійна правосуб’єктність

зазначених посадових осіб у податкових правовідносинах, що є проявом загальної

тенденції до визнання правосуб’єктності посадових осіб державних органів і

органів місцевого самоврядування не тільки в трудових правовідносинах з цими

органами, а й у тих публічних правовідносинах, в яких достатньо було б визнати

участь тільки зазначених органів. Початок цьому процесу дала ст. 19 Конституції

України, яка покладає обов’язок діяти лише на підставі, в межах повноважень та у

спосіб, що передбачені лише Конституцією та законами України, не тільки на

державні органи, органи місцевого самоврядування, а й на їх посадових осіб.

Продовженням цієї тенденції є ст. 56 Конституції України, в якій йдеться про

відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними діяннями, діями чи

бездіяльністю не тільки органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, а й їх посадових та службових осіб. До ЦК України включена не

тільки ст. 1173, що передбачає відшкодування державою шкоди, завданої

фізичній або юридичній особі незаконними діями, дією чи бездіяльністю органу

державної влади, а й ст. 1174, яка покладає на державу, орган місцевого
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самоврядування обов’язок відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній

особі незаконними діяннями, дією чи бездіяльністю посадової або службової

особи органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу

місцевого самоврядування, при здійснені нею своїх повноважень, тобто при

виконанні трудових обов’язків, хоч є загальне правило про те, що за шкоду,

завдану працівником, відповідає роботодавець (стосовно випадку, що

розглядається, – державний орган, орган місцевого самоврядування), а за шкоду,

завдану державним органом, у свою чергу відповідає держава, орган місцевого

самоврядування.

Після цього в КАС України (п. 7 ч. 1 ст. 3) серед суб’єктів владних

повноважень називаються не тільки органи державної влади, органи місцевого

самоврядування а й їх посадові або службові особи. При цьому відповідачем у

справі за адміністративним позовом може бути будь-який суб’єкт владних

повноважень (п. 9 ч. 1 ст.3 КАС України), отже, у тому числі посадові або

службові особи.

Ця тенденція зазвичай подається як прояв демократії, хоч у ній немає ознак

ні демократії, ні доцільності.

Проблема виникає уже стосовно державних органів і органів місцевого

самоврядування. Положення цивільного законодавства задовільно визначають

тільки цивільно-правові наслідки реорганізації та ліквідації юридичних осіб, у

тому числі державних органів і органів місцевого самоврядування. Задовільно

визначаються трудо-правові і податково-правові наслідки реорганізації

юридичних осіб. Що стосується інших публічно-правових наслідків ліквідації

державних органів чи органів місцевого самоврядування, то вони не визначаються

законодавством, у зв’язку з чим судова практика винайшла таку правову

конструкцію, як функціональне правонаступництво (державний орган чи орган

місцевого самоврядування ліквідовано, а функції залишились, вони перейшли до

інших органів). Якщо ж стороною публічних, зокрема фінансових відносин

визнати посадових осіб (а не відповідний орган), то уже і функціональне

правонаступництво не допоможе. Вихід тільки у поверненні до визнання
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державних органів та органів місцевого самоврядування сторонами відповідних

публічних відносин і правовідносин. Але ж на перспективу, яку можна оглянути,

таке повернення є неможливим уже з огляду на правові норми, що закріплені в

Конституції України, внесення змін до якої є вельми складною процедурою.

Оскільки посадові особи контролюючих органів визнані суб’єктами

податкового права, логічним було встановлення їх загальних обов’язків та

відповідальності у ст. 21 ПК України. Ці обов’язки утворюють зміст відповідних

фінансових правовідносин, оскільки посадові особи контролюючих органів

непрямо визнані учасниками таких правовідносин. Одночасно вони є і

обов’язками трудо-правовими. Це останнє твердження погоджується з

положенням ст. 21 ПК України, згідно з якою за невиконання або неналежне

виконання своїх обов’язків ці особи несуть відповідальність згідно із законом.

Оскільки будь-яка спеціальна (фінансово-правова) відповідальність посадових

осіб контролюючих органів не встановлена, вони в різних випадках несуть

адміністративну або кримінальну відповідальність, а загальним правилом є їх

трудо-правова відповідальність. Раз це – так, то і обов’язки посадових осіб

контролюючих органів, що закріплені в ст. 21 ПК України, переважно є трудо-

правовими. Згідно з буквою закону вони є одночасно трудо-правовими і

фінансово-правовими. Але їх фінансово-правовий характер є переважно

декларативним, не наповненим змістом.

Крім встановлення в ст. 21 ПК України загальних обов’язків і

відповідальності посадових осіб контролюючих органів, закріплюються в цьому

Кодексі і спеціальні права та обов’язки таких осіб. Наприклад, п. 86.2 ст.86 ПК

України передбачає підписання посадовими особами контролюючого органу акту

камеральної перевірки, а п.86.3 тієї ж статті – акту (довідки) документальної

виїзної перевірки. Частіше в ПК України вказується на повноваження та

обов’язки керівників органів державної податкової служби чи їх заступників (п.

94.6 ст. 94; п. 94.7 ст. 94; п. 100.8 ст. 100 ПК України тощо). Відповідними

положеннями встановлюються норми трудового і фінансового права. Сторонами

трудових відносин при цьому є відповідний контролюючий орган як
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роботодавець і посадова особа як працівник. Сторонами фінансових (податкових)

відносин є відповідні посадові особи і платники податків. На підставі зазначених

законодавчих положень виникають і фінансові відносини між контролюючими

органами і платниками податків. Практика небезпідставно йде таким шляхом, що

платники податків відповідні адміністративні позови подають не до посадових

осіб, а до контролюючих органів, бо посадова особа з роботи може звільнитись, і

тоді прийдеться звертатись з новим позовом, відповідачем за яким буде

контролюючий орган. А особа, прийнята на посаду, з якої звільнилась особа, що

раніше займала цю посаду, не може бути визнана правонаступником ні в

матеріальних ні, тим більше, – у процесуальних відносинах.

Згідно з ч. 8 ст. 16 БК України «керівник місцевого фінансового органу має

право за рішенням…відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного

періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних

коштів місцевих бюджетів на депозитах…». Тут текстуально закріплена норма

трудового права, яка надає керівникові відповідного органу права діяти у спосіб,

що визначений наведеним законодавчим повноваженням (розміщувати на

депозитах бюджетні кошти, що є тимчасово вільними і розміщувати ці кошти на

конкурсних засадах). Але ж цілком очевидно, що тут логічно закріплюється і

норма фінансового права, яка встановлює право місцевого фінансового органу і

його обов’язки щодо здійснення цього права. Ефективність реалізації цього права

та виконання зазначених обов’язків передумовлюється ефективністю

регулювання трудових відносин з участю керівника та впливу на ці відносини

норм інших галузей права, особливо кримінального, бо бюджетні кошти можна

розмістити і так, що до бюджету вони ніколи не будуть повернуті.

Подібно до викладеного ч. 3 ст. 58 БК України встановлює, що «головний

бухгалтер бюджетної установи забезпечує складання та подання фінансової і

бюджетної звітності відповідно до встановлених вимог». Тут також текстуально

закріплюється норма трудового права, але ж із контексту випливає і норма

фінансового права, згідно якої бюджетна установа як сторона фінансового

правовідношення несе відповідний обов’язок. Якщо виконання головним
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бухгалтером зазначеного обов’язку забезпечується його дисциплінарною

відповідальністю, то відповідальність установи буде полягати у призупиненні

бюджетних асигнувань (ст. 117 БК України). При цьому правопорушення,

допущене бюджетною установою буде фінансовим, бюджетним (ст. 116 БК

України), а правопорушення, якого припустився головний бухгалтер, буде

трудовим і адміністративним, оскільки воно тягне адміністративну

відповідальність згідно ст. 1642 КпАП.

Викладене дає підстави зробити висновки про те, що в одному й тому ж

положенні акта фінансового законодавства можуть одночасно закріплюватись

норма фінансового права і норма трудового права. При цьому законодавець не

обов’язково фінансово-правову норму закріплює текстуально, а норму трудового

права – лише логічно. Він може поступати і навпаки. Це показує тісний зв'язок

фінансового права з трудовим правом, але не означає, що зникає необхідність у

чіткому розмежуванні норм фінансового і трудового права.

Зустрічаються випадки нічим не обґрунтованого включення до актів

фінансового законодавства трудо-правових норм. Можливо, це є продовженням

ідеї самостійної правосуб’єктності посадових осіб у публічних (фінансових,

податкових) правовідносинах. Так, згідно п. 87.4 ст. 87 ПК України посадові

особи, у тому числі державні виконавці, які прийняли рішення про використання

майна, яке не може бути джерелом погашення грошового зобов’язання або

податкового боргу відповідно до п. 87.3 ст. 87 ПК України, несуть відповідність

згідно із законом. Само по собі це законодавче положення не може бути

підставою для цивільно-правової, а тим більше – фінансово (податково)-правової

відповідальності посадових осіб. Отже, ця відповідальність може бути тільки

дисциплінарною, а правова норма, що закріплена у ст. 87.4 ПК України, є нормою

трудового права (якщо не враховувати вже традиційні посягання науки

адміністративного права на трудові відносини державних службовців та спроби

віднести ці відносини до предмета адміністративного права).

З включенням до актів фінансового законодавства положень, якими

визначаються права та обов’язки посадових осіб контролюючих органів,
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державних органів, що є розпорядниками бюджетних коштів, можна було б

погодитись за умови, що ці положення будуть встановлювати не певні фрагменти

декларативного змісту, а цілісну систему правового регулювання трудових

відносин зазначених посадових осіб. Для початку слід чітко зафіксувати стан цієї

системи. Вона створена з набуттям Україною незалежності і вдосконалюється вже

26 років. Але результати цей праці в частині стану системи правового

регулювання трудових відносин посадових осіб контролюючих органів і

посадових осіб, що мають повноваження розпорядження бюджетними коштами

або контролювати їх використання, є абсолютно незадовільним. Для такої оцінки

не треба проводити соціологічні дослідження. Принаймні можна було б

обмежитись контент-аналізом преси.

Без створення системи контролю, адекватної задачі підпорядкування

діяльності посадових осіб, що розпоряджаються бюджетними коштами,

посадових осіб контролюючих органів, посадових осіб державних органів, що

здійснюють нагляд і контроль за суб’єктами підприємництва, що здійснюють

діяльність на ринках фінансових послуг, на фондовому і валютному ринку,

інтересам держави ефективна фінансова система не може бути створена. Оскільки

повне вирішення проблеми організації праці державних службовців – це проблема

віддаленого майбутнього, доцільно було б усі питання такого змісту радикально і

детально вирішити у ПК України стосовно посадових осіб контролюючих органів

і в БК України – стосовно посадових осіб, причетних до розпорядження

бюджетними коштами.

Таке явище як закріплення норм фінансового права в актах законодавства

про працю зустрічається нечасто, але ж воно існує. У зв’язку з цим звернемось до

положення ст. 98 КЗпП України, відповідно до якого «оплата праці працівників

установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі

законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих,

регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та

позабюджетних доходів». Текстуально тут закріплюється норма трудового права,

яка приписує оплачувати працю на підставі відповідних актів, тобто зобов’язує
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виконувати приписи таких актів за умови, що при цьому не буде допускатись

вихід за зазначені межі. Але ж зазначення на цю умову означає, що в ст. 98 КЗпП

України логічно закріплюється правова норма, що покладає на роботодавців-

установи і організації, що фінансуються з бюджету, обов’язок дотримуватись

зазначених меж. Цей обов’язок ніяк не вміщується у зміст трудового

правовідношення, як би широко цей зміст не тлумачився. Цей обов’язок входить

до змісту фінансового правовідношення, в якому роботодавець, що є установою,

яка фінансується з бюджету, перебуває з головним розпорядником бюджетних

коштів. Відтак правова норма, яка логічно закріплена в ст. 98 КЗпП України є

також нормою фінансового права. Це виявляється при тлумаченні за допомогою

висновку від наступного правового явища (обов’язку роботодавця-установи, що

фінансується з бюджету, здійснювати оплату праці відповідно до актів,

зазначених у ст. 98 КЗпП України за умови дотримання меж бюджетних

асигнувань і позабюджетних доходів) до попереднього (обов’язку дотримуватись

при здійсненні оплати праці меж встановлених бюджетних асигнувань і

позабюджетних доходів, що можуть використовуватися на ці цілі).

Слід зазначити, що виплата заробітної плати працівникам установ і

організацій, які фінансуються з бюджету, є одним з основних напрямів

використання бюджетних коштів, а отже – однією з основних сфер взаємодії

трудового і фінансового права.

Потреба у розмежуванні норм трудового і фінансового права виникає також

у зв’язку з тим, що правотворчі органи винайшли один вельми оригінальний

спосіб поповнення бюджету, про який мова буде йти нижче.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування)

матеріальних цінностей» [286] у редакції від 20 січня 1997 р. [305] мала яскраво

виражений характер не тільки як акт трудового і цивільного законодавства, а й як

акт фінансового законодавства. При визначенні розміру збитків до відповідної

базової вартості товарів, що вкрадені, знищені, зіпсовані, або товарів, стосовно

яких виявлена нестача, передбачалось додавати податок на додану вартість і
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акцизний збір (щодо підакцизних товарів). Визначена у такий спосіб грошова

сума множилась на відповідний коефіцієнт. Результат від множення складав суму

збитків, що стягувалась з винних осіб. Стягнута сума спрямовувалась на

відшкодування збитків, завданих підприємству, установі, організації, а залишок

коштів підлягав перерахуванню до Державного бюджету. Пізніше до названого

Порядку були внесені зміни [307]. Із нього були виключені правила про

врахування податку на додану вартість і акцизного збору, а також коефіцієнтів

при визначенні розміру збитків. Одночасно як базова вартість вкрадених,

знищених, зіпсованих товарів або товарів, стосовно яких була виявлена нестача,

приписано було використовувати не балансову вартість чи оптову ціну

виробника, а оціночну вартість, визначену відповідно до національних стандартів

оцінки. При цьому правило про перерахування до бюджету залишку коштів (після

відшкодування шкоди, завданої підприємству, установі, організації) було

збережено. Відносини щодо перерахування такого залишку є майновими

(грошовими) відносинами, яким характерна ознака «влади-підпорядкування».

Відтак вони повинні бути віднесені до предмета фінансового права. Відносини

щодо відшкодування «збитків» (прямої дійсної шкоди), завданих підприємству,

установі, організації їх працівником, належать до предмета трудового права. А

якщо збитків завдано особою, що не перебуває у трудових відносинах з

підприємством, установою, організацією, відносини щодо відшкодування

кваліфікуються як цивільні.

Аналогічне джерело доходів бюджету законодавець вирішив використати у

випадках розкрадення, знищення, псування, недостачі або втрати дорогоцінних

металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей. Законом України «Про

визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації

розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних

металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» [304] було встановлено,

що розмір збитків визначається за ринковими цінами із застосуванням в окремих

випадках подвійного або потрійного розміру вартості за ринковими цінами.

Навіть при неповерненні у встановлений строк авансу, виданого на відрядження в
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іноземній валюті, заборгованість з працівника стягується у трикратному розмірі

(ст. 2 названого Закону). Суми, стягнуті з працівників спрямовуються на

відшкодування збитків, завданих підприємству, установі або організації, а решта

через майнові (грошові) відносини, що мають ознаку «влади-підпорядкування»,

тобто через фінансові відносини, перераховується до Державного бюджету

України.

Якби при прийнятті цього Закону було здійснено належний аналіз, і в процесі

цього аналізу відносини, що пов’язані з трудовими (щодо матеріальної

відповідальності), були відділені від фінансових та кримінально-правових, то

стала б помітною вся необґрунтованість цього законодавчого рішення і навіть

жорстокість у відношенні до матеріально-відповідальних осіб, що зобов’язані

відшкодовувати збитки, у тому числі, від недостачі при нез’ясованих обставинах,

у подвійному або потрійному розмірі вартості за ринковими цінами. Але ця

жорстокість частково компенсувалася ще одною помилкою, що була допущена

при прийнятті зазначеного Закону. Передбачивши перерахування до бюджету так

званого «залишку» стягнутих з працівників грошових сум, депутати «забули»

визначити той державний орган, який буде адмініструвати зазначене

перерахування. Державна фіскальна служба здійснює «погашення заборгованості

з інших платежів, що віднесені до компетенції Державної фіскальної служби», «в

межах повноважень, передбачених законом» (підпункт 69 п. 4 Положення про

Державну фіскальну службу України [279]). Суми коштів, про які тут йдеться і які

підлягають перерахуванню до бюджету, безумовно, належать до «інших», бо

спеціально вони у названому Положенні не згадуються, але повноважень органів

доходів та зборів або інших органів на здійснення погашення заборгованості за

цими платежами законом не встановлено. Відтак вони не належать до тих

платежів, адміністрування та стягнення яких віднесено до компетенції Державної

фіскальної служби.

Трудове право має істотний потенціал впливу на фінансові відносини. Воно

регулює трудові відносини працівників державних органів, що виступають в

якості сторони фінансових відносин, а також трудові відносини посадових осіб
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тих підприємств, установ, організацій, які є іншою стороною фінансових

відносин. Отже, ефективне правове регулювання трудових відносин здатне

позитивно впливати на фінансові відносини. При цьому особливо слід звернути

увагу на контроль виконання відповідними працівниками своїх обов’язків. Наразі

цей контроль є настільки неефективним, що дає надію на те, що порушення

трудових обов’язків, які в свою чергу дезорганізують фінансові відносини, не

будуть виявлені ніколи. Це і є причиною системних і масових зловживань

службовими повноваженнями з боку посадових осіб державних органів, що

виступають як сторони фінансових відносин. На цю проблему мало звертається

увага в науці. Частіше науковці ведуть мову про формування у платників податків

«розуміння невідворотності виявлення порушень і стягнення в бюджет певної

суми належних до сплати податків» [104, с. 6]. Якби до такого розуміння ще

додалось розуміння невідворотності виявлення порушень працівниками

контролюючих органів і тими працівниками, що здійснюють розпорядження

бюджетними коштами, фінансова система набула б характеру зразкової.

У науці досліджується рівень збирання податків. Стверджується, що цей

рівень є показником якості та ефективності функціонування як податкових

органів, так і всієї системи податкового адміністрування [107, с. 19]. Але ж в

кінцевому рахунку якість і ефективність функціонування податкових органів і

всієї системи податкового адміністрування обумовлюється якістю праці

працівників відповідних державних органів.

О.Н. Горбунова звернула увагу на ту обставину, що від розміру заробітної

плати і своєчасності її виплати залежать обсяги і своєчасність надходження до

бюджетів податку на доходи фізичних осіб [61, с. 4]. Є і ще один канал впливу

правового регулювання заробітної плати на сферу фінансового права: встановлені

нормативно-правовими актами розміри заробітної плати не можуть не

враховуватись при визначенні бюджетних призначень і бюджетних асигнувань.

Низькі розміри оплати праці працівників сфер освіти, охорони здоров’я, культури

зменшують навантаження на бюджет, але тягнуть істотні негативні соціальні

наслідки для держави та суспільства, а високі посадові оклади деяких службовців
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надто обмежують бюджет. Отже необхідно шукати баланс між інтересами

економії бюджетних коштів і стимулюванням соціально значущої трудової

діяльності.

Враховуючи можливість впливу правового регулювання трудових відносин

працівників банків, страхових компаній та інших фінансових установ на

результати діяльності цих установ, що мають фінансове-правове значення, а

також на фінансові відносини цих установ з контролюючими органами, відповідні

законодавчі акти, що переважно встановлюють норми фінансового права,

закріплюють також і норми трудового права. Так, ст. 42 Закону України «Про

банки і банківську діяльність» [303] встановлює вимоги до керівників банків

(голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени

правління банку, головний бухгалтер, його заступники, керівники відокремлених

підрозділів банку). Встановлюються кваліфікаційні вимоги та вимоги до стажу їх

роботи в банківської системі. Спеціально вказується на те, що керівники банків

повинні мати бездоганну ділову репутацію. Якщо професійна придатність та/або

ділова репутація хоча б одного з керівників юридичної особи, яка має намір

здійснювати банківську діяльність, та/або керівника її підрозділу внутрішнього

аудиту не відповідають вимогам, встановленим Національним банком України, то

це є підставою для відмови у видачі банківської ліцензії (п. 5 ч. 1 ст. 19 Закону

України «Про банки і банківську діяльність»).

Національний банк надає письмову згоду на вступ на посаду голови

правління (ради директорів) і головного бухгалтеру банку (ч. 5 ст. 42 Закону

України «Про банки і банківську діяльність»), а також погоджує кандидатуру

керівника служби внутрішнього аудиту банку (ст. 45 того ж Закону). Члени ради

банку та правління банку в місячний строк після обрання (призначення) на посаду

надають Національному банку України документи, що підтверджують їхню

професійну придатність та ділову репутацію (ч. 5 ст. 42 Закону України «Про

банки і банківську діяльність»).

Національний банк унаслідок надання йому повноважень, про які тут

йшлося, не стає стороною в трудових відносинах з відповідними посадовими
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особами банку. Однак Національний банк України має право вимагати заміни

будь-кого з керівників банку, якщо його професійна придатність та ділова

репутація не відповідають вимогам цього Закону (ч. 9 ст. 42 Закону). Пункт 11 ч.

1 ст. 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надає Національному

банку повноваження тимчасово, до усунення порушення відстороняти посадових

осіб банку від посади. Таке публічне втручання у трудові відносини посадових

осіб банків з їх роботодавцями вважається припустимим і в інших країнах. В

США законодавство детально регулює відносини щодо пред’явлення

відповідними розпорядчими органами з контролю за фінансовими установами

вимог про припинення або призупинення діяльності не тільки посадових осіб

зазначених установ, а й будь-яких осіб, які працюють або беруть участь у

діяльності таких установ. Встановлюються підстави видання розпоряджень про

припинення або призупинення діяльності, процедура, порядок слухання справи

щодо видання такого розпорядження [26, с. 66-91].

Відповідно до абз. 2 підпункту 21.2.1 ст. 21 ПК України повторне протягом

останніх дванадцяти місяців прийняття неправомірного рішення, яким

визначаються податкові (грошові) зобов'язання платників податків, посадовою

(службовою) особою контролюючого органу, яка прийняла таке рішення, є

підставою для застосування до такої посадової (службової) особи

дисциплінарного стягнення у порядку, передбаченому законом. Тут

закріплюються норми трудового права. Включення цих положень до ПК України

обумовлено виключно їх здатністю впливати на фінансові відносини.

Забезпечення «галузевої чистоти» ПК України через перенесення таких положень

до КЗпП України чи їх включення до проекту Трудового кодексу України навряд

чи було б виправданим. Метою законодавця має бути не дотримання абстрактно-

теоретичних положень про співвідношення права і законодавства, а створення

умов для того, щоб користуватися актами законодавства було зручно.

У ПК України також закріплюються правові норми, через які законодавець

втручається у трудові відносини, що існують на підприємствах, що є платниками

податків або податковими агентами. Інколи це не має будь-якого виправдання, а
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непрофесійне вирішення відповідних питань утруднює тлумачення і застосування

відповідних положень ПК України. Так, пунктом 96.4 ст. 96 ПК України

встановлюється суто трудо-правова норма, згідно з якою виникнення у

державного або комунального підприємства податкового боргу є підставою для

розірвання трудового договору (контракту) з керівником такого підприємства.

Соціально-економічна обґрунтованість цієї правової норми викликає серйозні

сумніви. Але до цього законодавчого положення принаймні немає зауважень

техніко-юридичного характеру. Проте і такі зауваження з’являються, якщо п. 96.4

ст. 96 ПК України читати разом з п. 96.5 цієї ж статті, відповідно до якого трудові

договори (контракти), що укладаються з керівником державного або

комунального підприємства, повинні містити положення про зазначену

відповідальність (можливість розірвання трудового договору згідно з п. 96.4 ст. 96

ПК України), що є істотною умовою таких трудових договорів (контрактів).

Істотні умови – це поняття цивільного права, яке в трудовому праві немає сенсу,

оскільки трудові відносини можуть виникати і взагалі без трудового договору (у

разі фактичного допуску до роботи). Але важливішим є те, що припис включати

до трудових договорів (контрактів) з керівниками державних і комунальних

підприємств умову про їх розірвання у разі виникнення податкового боргу,

ставить під сумнів характер правової норми, що встановлена п. 96.4 ст. 96 ПК

України, як норми прямої дії, тобто такої правової норми, яка є підставою

розірвання трудових договорів незалежно від того, чи включена відповідна умова

до трудового договору (контракту) з керівником державного чи комунального

підприємства.

У п. 96.4 і 96.5 ст. 96 ПК України немає будь-якого фінансово-правового

змісту. Він включений до ПК України з розрахунком на вплив, який правова

норма, що закріплена в цьому законодавчому положенні, може здійснити на

податкові відносини. Ці законодавчі положення можуть бути перенесені до

Кодексу законів про працю України без шкоди для ефективності регулювання

податкових відносин і для зручності користування ПК України і Кодексом законів

про працю України. Але виникнуть проблеми, пов’язані з визначенням місця
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законодавчих положень, про які йдеться, у Кодексі законів про працю України.

Логічно, бездоганно цю проблему вирішити неможливо. Якби в проекті

Трудового кодексу був параграф, присвячений особливостям правового

регулювання трудових відносин за участю керівників підприємств, установ,

організацій як працівників, то положення, про які йдеться, можна було б

розмістити у цьому параграфі. У наведеному випадку є підстави стверджувати,

що досвід включення до акта фінансового права норм трудового права виявився

невдалим. Якби такі норми включались до Кодексу законів про працю України, то

вони були б краще погоджені із загальними нормами трудового права.

Недостатня розвиненість трудового законодавства, наявність у ньому

прогалин змушує законодавця у фінансових законодавчих актах вирішувати

питання про повноваження державних органів здійснювати правотворчу

діяльність щодо прийняття актів законодавства, які будуть регулювати трудові

відносини.

Визначення правотворчих повноважень органів виконавчої влади з позицій

системи права – це сфера дії конституційного і адміністративного права. Проте

визначення таких повноважень названих органів у сферах дії кодифікованих

законодавчих актів завжди визнавалось предметом відповідних галузей

законодавства. Тому в кодифікованих законодавчих актах часто визначаються

органи виконавчої влади, що наділені повноваженнями видавати нові

нормативно-правові акти. У цьому є певна неточність, оскільки норми, що

надають повноваження на видання нормативно-правових актів, є або

конституційно-правовими або адміністративно-правовими. Але чинний Кодекс

законів про працю України правотворчі повноваження органів виконавчої влади,

наприклад, у сфері охорони праці, не визначає, а Закон України «Про охорону

праці» [331] з цього питання встановлює лише деякі загальні положення на зразок

«Кабінет Міністрів України … забезпечує проведення державної політики в галузі

охорони праці» (ст. 32) або «опрацювання та прийняття нових, перегляд і

скасування чинних нормативно-правових актів з охорони праці провадяться

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
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політики у сфері охорони праці, за участю професійних спілок і Фонду

соціального страхування України та за погодженням з органами державного

нагляду за охороною праці» (ч. 1 ст. 28 вказаного Закону).

Цей вакуум законодавець змушений був заповнювати при прийнятті

ПК України. У зв’язку з тим, що до загального місячного (річного)

оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб не

включається вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування,

молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних

і знешкоджувальних засобів, а також вартість спеціального (форменого) одягу та

взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує

працівників відповідно до Закону України «Про охорону праці», підпунктом

165.1.9 п. 165.1 ст. 165 ПК України встановлюються правотворчі повноваження

державних органів у цій сфері. Встановлення порядку забезпечення, переліку та

граничних строків використання спеціального (у тому числі форменого) одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються

Кабінетом Міністрів України та/або галузевими нормами безоплатної видачі

працівникам спеціального (форменого) одягу, спеціального взуття та інших

засобів індивідуального захисту.

Це законодавче положення виявилось вкрай погано опрацьованим. Все-таки

формулювання «встановлюються Кабінетом Міністрів України та/або галузевими

нормами» для закону є неприйнятним: якщо відповідні правила встановлюються

Кабінетом Міністрів України, то альтернативою має бути їх встановлення не

«галузевими нормами», а відповідними центральними органами виконавчої влади.

Якщо ж альтернативною є галузеві норми, то базовим має бути зазначення на

загальні (міжгалузеві) норми.

Тут звертається увага на недбалість законодавчого формулювання з тієї

причини, що її витоки пов’язані з тим, що розробники проекту ПК України погано

володіли відповідним, чужим для них предметом правового регулювання.

Обумовлено це тим, що забезпечення працівників засобами індивідуального

захисту є проблемою, залежною від оподаткування. І вже це свідчить на користь
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визначення правотворчих повноважень державних органів щодо регулювання

суспільних відносин у кодифікованих актах чи спеціальних законах, які ці

відносини регулюють. У даному випадку повноваження державних органів на

регулювання відносин щодо забезпечення засобами індивідуального захисту

повинні визначатися Кодексом законів про працю України або Законом України

«Про охорону праці».

У цьому ще більше переконує зміст підпункту 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 ПК

України. По-перше, як на день прийняття ПК України, так і до цього часу, чинним

є Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене

наказом Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого

нагляду від 24.03.2008 № 53 [282]. Отже, правила підпункту 165.1.9 п. 165.1

ст. 165 ПК України щодо повноважень Кабінету Міністрів України та інших (не

названих у цьому законодавчому положенні) державних органів до цього часу не

реалізовані. По-друге, проблема надання працівникам у користування форменого

одягу законодавством ніколи не вирішувалась і на цей час не вирішується разом із

питаннями забезпечення засобами індивідуального захисту. Це - сфера

регулювання колективних договорів і угод.

Також невдало вирішене питання про повноваження центрального органу

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони

здоров’я, регулювати відносини щодо забезпечення «лікувально-профілактичним

харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою

солоною водою, мийними і знешкоджуючими засобами». Відповідно до ПК

України такі норми «розробляються центральним органом виконавчої влади, що

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я». Все-таки

нормативно-правові акти – це не продукти харчування, що виробляються та

споживаються. Нормативно-правові акти повинні пройти процедуру надання їм

чинності, зокрема шляхом затвердження чи прийняття. Тому абзац другий

п.165.1.9 п.165.1 ст. 165 ПК України після слова «розробляються» слід доповнити

словами «і встановлюються». Головне полягає в тому, що Міністерство охорони
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здоров’я  норми забезпечення, про які йдеться, і не розробляло, і не

затверджувало. Цим також підтверджується, що ПК України не повинні

визначатись повноваження державних органів регулювати трудові відносини, в

тому числі у частині охорони праці.

Викладене дає підстави для висновку, що вирішувати в актах фінансового

(податкового) права питання повноважень органів виконавчої влади, видавати

нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносини, є недоцільним. У разі

виявлення при прийнятті актів фінансового законодавства необхідності

додаткового врегулювання трудових відносин потрібно внести зміни та

доповнення до Кодексу законів про працю України або до інших актів трудового

законодавства. Врешті-решт, такий підхід обумовлено не лише міркуваннями

доцільності, а й тим, що сфера оподаткування і бюджетна сфера є недоторканими

для законів, що не є податковими чи бюджетними:

1. «Будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не

можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім

законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу

та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм

податкового законодавства.» ( п.7.3.ст.7 ПК України);

2. «Бюджетна система України і Державний бюджет України

встановлюються виключно цим Кодексом та законом про Державний бюджет

України. Якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини

визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, застосовуються відповідні норми

цього Кодексу. Виключно законом про Державний бюджет України визначаються

надходження та витрати Державного бюджету України (ч.2 ст.4 БК України).

А будь-яких обмежень для регулювання Податковим і Бюджетним кодексами

України трудових відносин немає. За таких умов, занадто широке тлумачення

словосполучення «питання щодо оподаткування» може перешкоджати

вдосконаленню трудовим законодавством норм трудового права, що були невдало

сформульовані в ПК України. В результаті не тільки система законодавства

невиправдано відходить від системи права, а й техніко-юридичний рівень
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положень Податкового та Бюджетного кодексів України, що встановлюють норми

трудового права чи порядок встановлення таких норм, стає низьким (унаслідок

непрофесійного їх опрацювання). Та й вимоги наведених правил ПК України

відповідними державними органами не виконуються, хоч з дня прийняття ПК

України, пройшло майже сім років.

Маючи на увазі відповідні положення законодавства про охорону праці,

законодавець при прийнятті ПК України змушений був вирішувати питання про

включення чи не включення до загального місячного (річного) оподатковуваного

доходу працівників вартості: 1) лікувально-профілактичного харчування; 2)

молока або рівноцінних йому харчових продуктів; 3) газованої солоної води; 4)

мийних і знешкоджуючих засобів; 5) спеціального одягу, спеціального взуття; 6)

та інших засобів індивідуального захисту. Це питання було вирішене у такий же

спосіб, у який воно вирішувалось раніше: вартість усіх благ підпунктом 165.1.9

п. 165.1 ст. 165 ПК України була виключена із загального місячного (річного)

оподатковуваного доходу фізичних осіб-працівників. Це – суто фінансово-правові

норми, детерміновані трудовим правом. Але при цьому не були враховані деякі

норми трудового права. Зокрема, відповідно до частини четвертої ст. 8 Закону

України «Про охорону праці» колективними договором може бути передбачено

обов’язок роботодавця додатково, понад встановлені норми видавати працівникам

певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці вимагають їх

застосування. Згідно ч. 1 ст. 164 КЗпП України, забороняється як загальне

правило, видача працівникам грошових сум для придбання спеціального одягу i

спеціального взуття. Але у випадках, коли роботодавець порушив строк видачі

цих, а також інших засобів індивідуального захисту і працівник змушений був

придбати їх за свої кошти, роботодавець зобов’язаний компенсувати працівникові

витрати на їх придбання (ч. 2 ст. 164 КЗпП України). ПК України не передбачає

можливості виключити із загального місячного (річного) оподатковуваного

доходу вартості засобів індивідуального захисту, передбачених частиною

четвертою ст. 8 Закону України «Про охорону праці», і витрат на компенсацію

затрат працівників, передбачених ч. 2 ст. 164 КЗпП України. Застосувати при
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цьому за аналогією правові норми, що встановлені п. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 ПК

України, неможливо, оскільки відносини, що не врегульовані цим законодавчим

положенням, врегульовані загальною правовою нормою, яка передбачена

підпунктом 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПК України і відповідно до якої до

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку-

фізичної особи включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПК України.

Тому до підпункту 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 ПК України доцільно внести

доповнення, передбачивши виключення із складу загального місячного (річного)

оподатковуваного доходу вартості засобів захисту, наданих відповідно до частини

четвертої ст. 8 Закону України «Про охорону праці», і суми компенсацій, наданих

на підставі ч. 2 ст. 164 КЗпП України. Такі доповнення тим більше є доцільними,

що відповідно до підпункту 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 ПК України до загального

місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається вартість

спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у

тимчасове користування працівникам, які перебувають з ним у трудових

правовідносинах: забезпеченню засобами індивідуального захисту не можна не

надати переваги перед забезпеченням працівників спеціальним (форменим)

одягом та взуттям.

Вище були наведені приклади впливу трудового права на фінансові

відносини, а також випадки, коли зміст трудових правовідносин обумовлює

необхідність внесення змін до правового регулювання фінансових відносин.

Вплив фінансового права на сферу трудового права також є багатоаспектним

та здійснюється у цілу низку способів, форм та напрямків. Так, фінансова система

впливає на трудові відносини вже тому, що вона покликана забезпечити

стабільність грошової одиниці, тобто охорону заробітної плати від інфляції.

Як вже вказувалося, виплата заробітної плати працівникам установ і

організацій, які фінансуються з бюджету, є одним з основних напрямів

використання бюджетних коштів, а отже – однією з основних сфер взаємодії

трудового і фінансового права. Майнові відносини щодо виплати зарплати

регулюються нормами трудового права. Проте зазначені відносини перебувають
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під визначальним впливом фінансово-правових норм і відносин, в яких

встановлюються джерела, межі, та обсяги коштів, що призначені для виплати

зарплати (бюджетні асигнування та позабюджетні доходи).

Практичне значення впливу фінансового права на сферу трудового права

може в окремих випадках перевершувати значення правового регулювання

трудових відносин. Вирішити повністю проблему спроможності роботодавців

виконувати свої зобов’язання щодо оплати праці законодавець, та і держава в

цілому, не можуть, бо ринкова економіка не передбачає відповідальності держави

за зобов’язаннями роботодавців щодо оплати праці. Проте там, де законодавець

може вплинути на трудові відносини в частині забезпечення виплати заробітної

плати, він робить це за допомогою норм фінансового права.

Зокрема, встановлюється, що за наявності простроченої кредиторської

заборгованості із заробітної плати «розпорядники бюджетних коштів у межах

бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та

не здійснюють платежів за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням

бюджетних установ», крім захищених видатків бюджету (ч. 4 ст. 51 БК України).

У цьому законодавчому положенні немає будь-якого трудо-правового змісту, як

би широко не інтерпретувались предмет трудового права і норми трудового

права. І все ж вплив норми фінансового права, текстуально закріпленої в ч. 4 ст.

51 БК України, на трудові відносини у відповідних випадках є навіть більшим від

того, який здійснюється через правове регулювання, бо заборона брати бюджетні

зобов’язання за відповідних умов і обмеження здійснення платежів відкривають

можливість виконання бюджетними установами обов’язків щодо виплати

заробітної плати.

Подібне значення має і віднесення видатків загального фонду Державного

бюджету України на оплату праці працівників бюджетних установ до категорії

захищених видатків загального фонду бюджету. Унаслідок визнання видатків на

оплату праці працівників бюджетних установ захищеними їх обсяг не може

змінюватись при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень

(ч. 1, 2 ст. 55 БК України). Соціальне значення цієї норми фінансового права є
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таким же, як і значення застави у цивільному праві: вона забезпечує джерело, за

рахунок якого бюджетна установа буде виконувати свої обов’язки щодо оплати

праці, що існують у рамках трудових правовідносин з працівниками.

Норми фінансового права регулюють фінансові відносини, зокрема через

закріплення прав та обов’язків відповідних державних органів, органів місцевого

самоврядування, юридичних та фізичних осіб-учасників зазначених відносин.

Такі норми впливають на трудові відносини у такий спосіб, що вони

обумовлюють необхідність або безпосереднього закріплення за колегіальними і

одноосібними органами юридичних обов’язків виконувати відповідні вимоги

норм фінансового права або покладення обов’язків на конкретних працівників.

Так, якщо «розпорядники бюджетних коштів забезпечують управління

бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та

вимог, встановлених цим Кодексом» (ч. 3 ст. 47 БК України), то конкретною

особою, що повинна забезпечити виконання цих приписів, є керівник бюджетної

установи, що є розпорядником бюджетних коштів. Тому розпорядник бюджетних

коштів визначається в п. 47 ст. 2 БК України як «бюджетна установа в особі її

керівника». У ст. 16 ПК України текстуально закріплюються численні обов’язки

платників податків. Якщо платник податків є юридичною особою, то ці обов’язки

розподіляються між відповідними працівниками і стають їх трудовими

обов’язками. Але первинно організація виконання вимог норм фінансового права

до учасників податкових відносин – це обов’язок керівника юридичної особи-

учасника таких відносин.

Згідно ст. 47 ПК України відповідальність за неподання, порушення порядку

заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання

контролюючим органам, недостовірність інформації в зазначених документах

несуть, зокрема юридичні особи та їх посадові особи. Якщо йдеться про

юридичних осіб, то зрозуміло, що їх відповідальність є фінансово-правовою, що

передбачена ст. 120 ПК України. Отже, норма, яка закріплена в ст. 47 ПК України

і стосуються юридичних осіб, є фінансово-правовою. Але ст. 47 ПК України

також поширюється і на відповідних посадових осіб. Є дві правові норми, які
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встановлені цим законодавчим положенням і поширюються на посадових осіб:

одна із них є фінансово-правовою, а інша – нормою трудового права.

О. Н. Горбунова звертає увагу на такий аспект впливу фінансової системи на

трудові відносини, який пов’язаний із фінансуванням оплати праці державних

службовців. Низький рівень заробітної плати заробітної плати чиновників

створює улови для підкупу чиновників, сприяє корупційним проявам [61, с. 4]. Це

твердження є правильним лише частково, бо підґрунтя корупції створює

переважно надія на те, що корупційні дії не будуть виявлені, а отже, – і

відповідальність за її вчинення не настане.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити наступні основні висновки.

Фінансове право і трудове право регулюють різні суспільні відносини, які

вимагають розмежування навіть у випадках тісного взаємозв'язку. Широта сфер

регулювання цих галузей права обумовлює взаємодію відповідних правовідносин,

зокрема, детермінацію фінансових відносин трудовими відносинами.

В результаті проведеного дослідження знайшла також своє підтвердження

вихідна тези про потужний вплив фінансового права на трудове, про наявність

широкого кола форм такого впливу та розмаїття підстав впливу фінансового

права на трудові правовідносини. Цей вплив обумовлюється як об'єктивними

факторами (наприклад, залежність рівня оплати праці від стабільності грошової

одиниці), так і суб'єктивними факторами (зокрема, цілями та завданнями держави,

рівнем розвитку законодавства тощо).

Істотним фактором є також тісне переплетення фінансового та трудового

законодавства. В актах фінансового законодавства формулюються окремі норми

трудового права. При цьому деякі нормативні положення формулюють одночасно

і трудові і фінансово-правові приписи. На нашу думку, в окремих випадках такий

підхід законодавця є обґрунтованим і доцільним, а відповідне регулювання

потребує подальшого удосконалення (зокрема, існує необхідність системного

підходу до вдосконалення положень фінансового законодавства, що встановлює

права і обов'язки посадових осіб контролюючих органів та розпорядників

публічних грошових коштів). В інших випадках включення в акти фінансового
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законодавства положень, пов'язаних з трудовими відносинами, є результатом

неналежного рівня розвитку законодавства (наприклад, автор вважає

необґрунтованим встановлення в ПК України положень, що визначають

повноваження органів виконавчої влади з нормативного регулювання трудових

відносин) [258, с. 189-190].

Вважаємо, що подальше наукове осмислення питань взаємодії фінансового і

трудового права має піти шляхом наукової систематизації способів взаємодії

фінансового і трудового права та опрацювання на цій підставі пропозицій щодо

вдосконалення чинного законодавства з метою забезпечення ефективного

правового впливу на трудові і фінансові відносини.

4.2. Фінансове право і галузі права, що виконують у відношенні до нього

охоронну функцію

У науковій літературі проблеми охоронної функції права, охоронних

відносин, охоронних правових норм і охоронних правовідносин помічені давно.

Проте однозначного розуміння зазначених понять у науці не склалось. Тому в

законах про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, хоч і йдеться про

«охорону прав», більшість правових норм є регулятивними, а під рубрику

«охорона прав» вони підпадають тільки за умови, що ця рубрика буде розумітись

як охорона відповідних суспільних відносин від порушень «норми» як

нормального їх розвитку.

Визначення охоронної функції права як охорони суспільно значущих

відносин у різних сферах суспільного життя [96, с. 156] чи пануючих суспільних

відносин [11, с. 193], позитивних суспільних відносин [133, с. 210] дає підстави

розуміти цю функцію як охорону суспільних відносин у тому її розумінні, що

випливає із законів про інтелектуальну власність. Проте подальші пояснення, які

дають автори цитованих наукових положень, не залишають сумнівів у тому, що

охоронну функцію права вони пов’язують з дією «спеціальних охоронних норм,

які встановлюють заборони на вчинення протиправних діянь і відповідні санкції

за їх вчинення» [96, с. 156], з правовим примусом, санкціями, юридичною
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відповідальністю, заходами, захисту, процесуальною формою [11, с. 195], з

охороною врегульованих правом суспільних відносин від різного роду посягань

та поновленням порядку їх функціонування шляхом застосування засобів

державно-владного примусу [133, с. 210]. О. В. Скакун прямо пов’язує охоронну

функцію права із встановленням і гарантуванням державою заходів юридичного

захисту і юридичної відповідальності, порядку їх покладення, виконання з метою

витіснення шкідливих для суспільства відносин і охорони позитивних [379,

с. 286].

Отже, можна стверджувати, що охоронна функція права у науці пов’язується

з охороною суспільних відносин, уже урегульованих нормами права, тобто ця

функція пов’язується із запровадженням спеціальних суспільних відносин,

покликаних охороняти існуючі правовідносини, з дією охоронних правових норм,

покликаних регулювати зазначені спеціальні суспільні відносин, з

правовідносинами, що виникають у результаті дії цих норм.

Звернемо увагу також на те, що С. С. Алексєєв охоронну функцію права,

охоронні норми і охоронні правовідносини однозначно пов’язує не тільки з

юридичною відповідальністю і санкціями, а й з процесуальною формою.

Охоронний характер процесуальної форми, очевидно, визнається і тоді, коли

охоронна функція права розкривається, зокрема через вказівку на правовий

(державно-владний) примус, оскільки процесуальна форма відкриває можливість

такого примусу, а без неї він, як правило, є неможливим. Слід, однак, визнати, що

процесуальна форма іноді виводиться за межі охоронної функції права. Так,

Є. О. Харитонов і О. І. Харитонова пишуть, що до «правоохоронних галузей»

права «традиційно відносили кримінальне і адміністративне право» [407, с. 365].

Автор цієї роботи виходить із того, що фінансове право включає до себе

групу охоронних норм, що можуть бути об’єднані у відповідний фінансово-

правовий інститут. Норми цього інституту істотно впливають на регулятивні

фінансові правовідносини. Але проблема впливу цього інституту на регулятивні

фінансові правовідносини виходить за межі не тільки цього підрозділу, а й цієї

роботи в цілому. Правда, є один аспект цієї проблеми, що пов’язує її з темою
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даної роботи. Йдеться про те, що охоронні норми фінансового права разом з

нормами інших галузей права, що виконують охоронну функцію стосовно

регулятивних фінансових правовідносин, утворюють певне єдине міжгалузеве

комплексне правове утворення в системі національного права. Дослідження цього

комплексного утворення могло б дати вельми конструктивні результати, як і

інших подібних комплексних утворень, що покликані охороняти відповідні

регулятивні правовідносини. Але є підстави акцентувати увагу на значенні

дослідження якраз того комплексного міжгалузевого охоронного утворення, тієї

групи правових норм, яке виконує охоронну функцію стосовно регулятивних

фінансових правовідносин. Справа в тому, що масштаби і грубий характер

порушень фінансових правовідносин є величезними та постійними. Для

порівняння зазначимо, що зловживання при приватизації майна державних і

комунальних підприємств, при переданні земельних ділянок державної і

комунальної власності у приватну власність були масштабними і грубими. Але ж

вони мали місце стосовно одного об’єкта один раз. Бюджети ж формуються

кожного року. І кожного року і на стадії формування бюджетів, на стадії

планування розподілу, на стадії використання бюджетних коштів минулорічні

протиправні операції повторюються. Це стало можливим унаслідок

розбалансованості системи охорони регулятивних фінансових правовідносин,

точніше унаслідок відсутності такої системи взагалі. Є певні фрагменти, що

належать до фінансового, кримінального, адміністративного, цивільного,

господарського і трудового права.

Система охорони регулятивних фінансових правовідносин має ґрунтуватись

на контролі за діяльністю осіб, що мають можливість впливати на надходження

грошових коштів до бюджетів, на планування розподілу, розподіл коштів

бюджетів і інших публічних фондів грошових коштів та їх використання. На цей

контроль мають бути витрачені необхідні кошти, але поза контролем не повинен

залишатись жоден посадовець від Президента України до інспектора районної

Державної податкової інспекції. Рівень жорстокості контролю за діяльністю

посадових осіб має відповідати рівню і значущістю можливостей перешкоджати
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нормальному розвитку фінансових правовідносин і повинен забезпечувати

виявлення порушень на тій стадії, коли посадова особа-правопорушник ще

здатний відшкодувати шкоду, завдану правопорушенням. Сама система

охоронних правовідносин повинна забезпечувати не тільки відшкодування шкоди,

а й обов’язкове майнове покарання, що буде дорівнювати сумі завданої шкоди або

буде кратним у відношенні до цієї суми.

Механізм впливу охоронних кримінально-правових норм на фінансові

правовідносини не отримав належної інтерпретації унаслідок невирішеності

проблеми юридичного змісту положень Особливої частини Кримінального

кодексу. Тривалий час у науці ведеться дискусія стосовно регулятивного змісту

положень Кримінального кодексу. Її описує О. Е. Лейст [170, с. 54-58]. Огляд

зазначеної дискусії О. Е. Лейст завершує таким висновком: «Давно помічено, що

в текстах статей Особливої частини Кримінального кодексу, що описують склади

злочинів, заборони не формулюються» [170, с. 57]. Цей висновок не може бути

визнаний коректним після того, як автор констатував наявність і думок про те, що

«не формулюються» і протилежних думок. І уже зовсім трудно зрозуміти автора,

який після наведеної цитати вказує на законодавче визначення, згідно з яким

злочином визнається винне здійснене суспільно небезпечне діяння, заборонене

Кримінальним кодексом під загрозою покарання. Отже, законодавець вказує на

те, що Кримінальний кодекс забороняє вчиняти злочини, а науковець пише, що не

забороняє, і будь-яких аргументів на користь своєї думки не наводить. За таких

умов О. Е. Лейст крапку в дискусії поставити не зміг. Уже після опублікування

монографії О. Е. Лейста, положення із якої тут цитувалось, А. І. Бойцов став

писати про «кримінальні правовідносини, взяті в регулятивному аспекті» [397,

с. 33]. Позиція А. І. Бойцова з’явилася на підставі загальнотеоретичного

положення про випадки, коли «пряме позитивно-правове формулювання того або

іншого елемента правової норми є відсутнім», але воно «з усією визначеністю

мається на увазі» [205, с. 393]. Правда, сформульоване А. І. Бойцовим наукове

положення невдовзі отримало кваліфікацію «химери», яка до того ж названа

безглуздою [71, с. 5]. Більш стримано і академічно висловилась О. Ф. Скакун:



381
кримінально-правова норма має на увазі заборону здійснювати злочин, але не

містить її; злочин порушує не кримінально-правову норму, а регулятивну норму з

іншої галузі права [379, с. 447].

Отже, завдання законодавця полягає в тому, щоб відібрати для кримінально-

правової охорони найбільш значущі фінансові правовідносини, встановити

кримінальне покарання за їх порушення і одночасно логічно закріпити спеціальні

регулятивні правові норми, які б забороняли вчинення відповідних діянь, що

кваліфікуються як злочини. Наразі положення, що покликані охороняти фінансові

правовідносини, закріплені в розділі VII «Злочини у сфері господарської

діяльності» КК України. Назву цього розділу, очевидно, треба змінити, оскільки

ціла низка статей, що включаються до цього розділу, передбачають заборону і

встановлюють покарання за здійснення діянь, які ніяк не можуть охоплюватись

поняттям господарської діяльності. Зокрема, не охоплюються поняттям

господарської діяльності виготовлення, зберігання, придбання, перевезення,

пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів,

збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної

лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів (ст. 199

Кримінального кодексу України), видання нормативно-правових актів, що

зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч

закону (ст. 211 Кримінального кодексу України). Будь-яка назва рубрики є

умовною. Але ж, з іншого боку, рубрикація не повинна вводити в оману. Є два

варіанти більш доцільної рубрикації Особливої частини Кримінального кодексу

України в частині того, про що тут йдеться: 1) виокремити розділ під заголовком

«Злочини у фінансовій сфері»; 2) змінити заголовок розділу VII із «Злочини у

сфері господарської діяльності» на «Злочини у сфері фінансової та господарської

діяльності».

Варіант виокремлення спеціального розділу був би більш прийнятним з тієї

причини, що він дав би змогу уникнути таких ситуацій, коли поряд викладається

норма кримінального прав. а, що встановлює відповідальність за ухилення від

сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та
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страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 2121

Кримінального кодексу України), і норма, що встановлює кримінальне покарання

за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213

Кримінального кодексу України). А після ст. 213 Кримінального кодексу України

законодавець знову повертається до захисту фінансових правовідносин та

встановлює спеціальну норму про кримінальну відповідальність за доведення

банку до неплатоспроможності (ст. 2181 Кримінального кодексу України). До

речі, загальна норма про відповідальність за доведення суб’єкта господарювання

до банкрутства (ст. 219 Кримінального кодексу України) розміщена після згаданої

вище спеціальної норми. Після того, як законодавець у ст. 219 Кримінального

кодексу України встановив зазначену загальну норму, він повертається до

встановлення норм, що покликані охороняти фінансові правовідносини (ст. 2201;

2202; 222; 2221; 2231; 2232; 224). Це – не тільки недоліки структурного характеру.

Виділення спеціального розділу «Злочини у фінансовій сфері» дало б змогу

краще побачити, до розробки і підготовки змін яких статей Кримінального

кодексу України доцільно було б на серйозній основі (а не в рамках формули

«брати участь») залучати фахівців у галузі фінансового права. Повинно бути

цілком зрозуміло, що відбір фінансових правовідносин, що потребують

кримінально-правової охорони, повинні здійснювати найдосвідченіші науковці-

фахівці у галузі фінансового права. Наразі є очевидним, що фахівцям у галузі

кримінального права трудно відібрати такі правовідносини. Результатом

непрофесійного відбору стало включення до розділу VII Кримінального кодексу

України ст. 211, що встановлює кримінальну відповідальність за видання

нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або

збільшують витрати бюджету усупереч закону, якщо предметом таких дій були

бюджетні кошти у великих розмірах. О. О. Дудоров і М. І. Хавронюк дійшли

висновку про те, що цей «злочин вважається закінченим з моменту видання

службовою особою відповідного акта», а на визнання злочину закінченим не

впливає навіть набрання актом законної сили [87, с. 604]. Це викликає сумніви, бо

до об’єктивної сторони такого злочину законодавець відніс бюджетні кошти, які
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були предметом дій особи (осіб), що видали відповідний акт, тобто необхідно

визначити бюджетні кошти, які не лише могли стати результатом

правопорушення, про яке йдеться у ст. 211 Кримінального кодексу України, а

«були предметом дій», передбачених цією статтею. А ті бюджетні кошти, які не

поступили до бюджету або були надмір виплачені із нього складно визнати

«предметом дій» до набрання відповідним актом законної сили.

Головне ж полягає в тому, що склад злочину, передбаченого ст. 211

Кримінального кодексу України, є надуманим, а сама стаття не відповідає

реальним потребам охорони будь-яких суспільних відносин. Нормативно-

правовий акт, що зменшує надходження бюджету або збільшує витрати бюджету

всупереч закону, не може застосовуватись як такий, що суперечить закону, а тому

він не може ні зменшити надходження бюджету, ні збільшити витрати бюджету.

Очевидно, погано було продумане питання про встановлення кримінальної

відповідальності за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті і за

незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

(ст. 207, 208 Кримінального кодексу України в первісній редакції). У 2011 р. ці

статті із Кримінального кодексу України було вилучено. Одночасно Кодекс

України про адміністративні правопорушення було доповнено статтями 1621 і

1622, що встановили відповідальність за правопорушення, за які раніше

відповідальність встановлювалася статтями 207 і 208 Кримінального кодексу

України.

Захисту фінансових правовідносин сприяють і норми кримінального права,

що встановлюють кримінальну відповідальність за злочини проти власності. Але

такі норми спочатку охороняють право власності на бюджетні кошти, на кошти

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а лише на

наступному етапі охороняють фінансові правовідносини, сприяють їх

нормальному розвитку.

Охоронну функцію стосовно фінансових правовідносин виконують і правові

норми, що встановлені Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Правові норми, що встановлюють адміністративну відповідальність за порушення



384
у сфері фінансів, встановлюються в главі 12 «Адміністративні правопорушення в

галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і

підприємницькій діяльності». Ця глава складається із 77 статей. Для порівняння

зазначимо, що глава 11 «Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав

громадян, житлово-комунального господарства і благоустрою» Кодексу України

про адміністративні правопорушення складається із восьми статей. За таких умов

статті, що встановлюють норми про адміністративну відповідальність за

порушення у галузі фінансів, які наразі буквально «розсипані» по главі 12

Кодексу України про адміністративні правопорушення, доцільно було б зібрати у

спеціальну главу (наприклад, 12 А), що мала б заголовок «Адміністративні

правопорушення у сфері фінансів». Наразі саме невпорядковане розміщення

правових норм, що виконують охоронну функцію стосовно фінансових

правовідносин, в главі 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення

свідчить про те, що ці норми включались до названого Кодексу не в результаті

наукового аналізу, а суто ситуативно. І це доповнюється недостатнім

осмисленням змісту відповідних статей і браком доцільності у відборі порушень,

за які встановлюється відповідальність. Так, ст. 1642 Кодексу України про

адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за:

1) Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних

витрат і збитків. Це положення, очевидно, поширюється на всіх суб’єктів. Але ж

порушення порядку ведення обліку доходів підпадає також під дію ст. 1641

Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2) Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням

встановленого порядку.

3) Внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання

фінансової звітності.

4) Несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і

матеріальних цінностей. Тут немає зазначення на коло суб’єктів, на яких

поширюється це законодавче положення. Але ж слід мати на увазі, що згідно із

ч. 2 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
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Україні» «об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються

власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є

обов’язковим згідно з законодавством». То виникає питання про те, з якою метою

законодавець через ст. 1642 Кодексу України про адміністративні

правопорушення здійснює публічне втручання у справи підприємств, стосовно

яких законодавством не встановлюється обов’язкове проведення інвентаризації, і

чи є це втручання виправданим? Та і Державна аудиторська служба хоч і має

повноваження застосовувати адміністративні стягнення на підставі ст. 1642

Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 2341 Кодексу України

про адміністративні правопорушення; п. 9 ст. 10 Закону України «Про основні

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»; абзац 4

підпункту 9 п. 3 Положення про Державну аудиторську службу України), все ж не

уповноважена на здійснення контролю за підприємствами, які не належать до

державного сектору економіки, не отримують коштів з бюджетів і фондів

загальнообов’язкового державного соціального страхування (ст. 2 Закону України

«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»).

Правда, це загальне правило не може конкурувати при правозастосуванні із

спеціальною правовою нормою, встановленою п. 9 ст. 10 названого Закону. Але ж

до того, як буде накладатися штраф, необхідно скласти протокол (ст. 254 Кодексу

України про адміністративні правопорушення), а його складення можливе тільки

за наявності повноваження не тільки на саме складення, а й на проведення

перевірки з метою виявлення порушення.

5) Несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного

фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його

виконання.

6) Перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю у

проведенні ревізій та перевірок.

7) Невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач,

розтрат, крадіжок і безгосподарності.
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Стосовно кожного із порушень, які названі як підстава адміністративної

відповідальності, виникає ціла низка питань – від загальних (про те, яке

відношення мають деякі із цих правопорушень до фінансів, чому вони об’єднані

цією статтею і чи коректною є назва заголовку статті 1642 Кодексу України про

адміністративні правопорушення «порушення законодавства з фінансових

питань») до спеціальних питань про те, чи не було достатнім у відповідному

випадку застосування дисциплінарної відповідальності (якщо йдеться про

правопорушення, вчинені в державному секторі економіки) та чи доцільним є у

відповідних випадках публічне втручання у сферу приватної власності (це

особливо стосується невжиття заходів «щодо відшкодування» з винних осіб

збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності).

Стислий аналіз ст. 1642 Кодексу України про адміністративні

правопорушення здійснений тут для того, щоб показати, що встановлені цим

Кодексом правові положення, що покликані охороняти фінансові правовідносини,

мабуть, є опрацьованими гірше, ніж будь-які інші законодавчі положення. Так і

буде до тих пір, поки до їх опрацювання не будуть залучатись фахівці у галузі

фінансового права.

Є випадки, коли в Кодексі України про адміністративні правопорушення

прямо називаються законодавчі положення, які встановлюють регулятивні норми,

порушення яких є підставою адміністративної відповідальності. Зокрема, ст. 1633

Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює

відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб контролюючих

органів (у тексті статті – «органів доходів і зборів»), перелічених у підпунктах

20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 п. 20.1 пункту 20.1 ст. 20 Податкового кодексу

України. Поряд з цим є і такі склади адміністративних правопорушень, які не

передбачають посилань на порушення конкретних окремо закріплених

регулятивних норм. Так, ст. 1632 Кодексу України про адміністративні

правопорушення встановлює відповідальність за неподання або несвоєчасне

подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та

зборів (обов’язкових платежів).
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Охоронну функцію стосовно фінансових правовідносин виконують норми

трудового права, що регулюють відносини з приводу дисциплінарної і

матеріальної відповідальності. Однак матеріальна відповідальність серед видів

відповідальності, що застосовуються за порушення бюджетного законодавства, не

називається. В цілому це слід визнати логічним, оскільки порушеннями

бюджетного законодавства шкоди завдається відповідному бюджету, власником

якого є держава або територіальна громада, з якими порушники бюджетного

законодавства у трудових правовідносинах не перебувають.

Слід, однак, звернути увагу на ту обставину, що бюджетні відносини

визначаються у ст. 1 Бюджетного кодексу України. На це прямо зазначається у

п. 4 ч. 1 ст. 4 Бюджетного кодексу України (правда, у цьому пункті допущена

граматична помилка. Слово «передбачених» вживається у родовому відмінку. Це

створює враження, що воно відноситься до слова «законів», у той час як воно

стосується слів «бюджетні відносини», а слово «передбачених» у зв’язку з цим

слід тлумачити так, ніби воно вживається в іменному відмінку). А бюджетні

відносини виникають, зокрема, у процесі «виконання бюджетів». У свою чергу

стадії виконання бюджету визначаються в ст. 46 Бюджетного кодексу України і

включають взяття бюджетних зобов’язань, отримання товарів, робіт, послуг,

здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, використання

товарів, робіт і послуг для виконання заходів бюджетних програм. На цих стадіях

бюджетні установи здійснюють розпоряджання бюджетними коштами, що

належать їм на праві оперативного управління, або використовують матеріальні

цінності, що належать їм на тому ж праві. Тому матеріальна шкода, яку завдають

бюджетним установам їх працівники на названих стадіях виконання бюджету за

видатками, є прямою дійсною шкодою, передбаченою ст. 130 КЗпП України.

Матеріальна відповідальність у таких випадках застосовується за порушення

трудових обов’язків, які несуть працівники перед бюджетною установою, що є

стосовно них роботодавцем. Але ж здійснення трудового правопорушення

одночасно означає і бюджетне правопорушення. Тому правильним буде висновок

про те, що правові норми про матеріальну відповідальність виконують охоронну
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функцію не тільки стосовно відповідних трудових відносин, а й стосовно

відповідних бюджетних (фінансових) відносин.

Таким чином, широке розуміння виконання бюджету за видатками дає

можливість використання матеріальної відповідальності як засобу охорони

фінансових правовідносин, але її застосування не передбачено ст. 121

Бюджетного кодексу України. Отже, відповідні положення Бюджетного

кодексу України слід погодити з положеннями про матеріальну

відповідальність Кодексу законів про працю України і положеннями законів

України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого

самоврядування», що регулюють відносини матеріальної відповідальності

працівників і службовців.

Аналогічну роль стосовно бюджетних (фінансових) відносин виконує і

дисциплінарна відповідальність. Таке твердження відповідає ст. 121 Бюджетного

кодексу України, яка передбачає застосування дисциплінарної відповідальності до

посадових осіб, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, а

тому не передбачає дискусії із законодавцем.

Податковий кодекс України не зазначає на види відповідальності посадових

осіб контролюючих органів за невиконання або неналежне виконання своїх

обов’язків, а лише дає загальне бланкетне посилання на те, що зазначені особи за

допущені порушення «несуть відповідальність згідно із законом». Така

відповідальність, якщо йдеться про порушення трудових обов’язків, яке

одночасно порушує податкові (фінансові) відносини, матеріальною бути не може,

бо неможливо вчинення посадовою особою контролюючого органу порушення

податкових (фінансових) відносин, яке потягло за собою завдання прямої дійсної

шкоди контролюючому органу, який є роботодавцем стосовно такої посадової

особи. Якщо при цьому матеріальної шкоди і завдається, то не контролюючому

органу, а бюджету, тобто державі або територіальній громаді, що є власниками

відповідних бюджетних коштів і не є роботодавцями стосовно посадових осіб

контролюючих органів, діями (бездіяльністю) яких було завдано шкоди бюджету.
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Дисциплінарна відповідальність посадових осіб є універсальним засобом

охорони податкових (бюджетних) правовідносин. Вона може застосовуватись і

тоді, коли порушуються права платників податків, і тоді, коли порушуються права

власників відповідних бюджетів чи права контролюючих органів.

Відповідно до ст. 121 Бюджетного кодексу України посадові особи, з вини

яких допущено порушення бюджетного законодавства, можуть нести цивільну

відповідальність. Це – спеціальна правова норма, сфера застосування якої

підлягає з’ясуванню. Спочатку спробуємо з’ясувати, чи може вона

застосовуватись у випадках, коли з вини зазначених посадових осіб завдається

шкода відповідному бюджету. «Шкода бюджету» – це, за термінологією

цивільного законодавства, шкода, яка завдається власнику бюджету (бюджетних

коштів) – державі чи територіальній громаді. Держава і територіальні громади

діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих

відносин (ч. 1 ст. 167; ч. 1 ст. 169 Цивільного кодексу України). Відтак держава і

територіальні громади мають право на відшкодування завданої їм шкоди

фізичними і юридичними особами, у тому числі бюджетними установами. Але ж

бюджетна установа може відшкодувати шкоду не інакше, як за рахунок

бюджетних коштів. Тому конструкція відповідальності бюджетної установи перед

державою чи територіальною громадою, яка її фінансує, позбавляється ознаки

розумності. Відтак переривається ланцюг відповідальності, який привів би до

відшкодування посадовою особою бюджетної установи шкоди, завданої бюджету.

Пряма ж цивільна відповідальність посадових осіб бюджетних установ перед

власниками бюджетних коштів можлива тільки у випадках розкрадання таких

коштів, оскільки у таких випадках посадова особа завдає шкоди не при виконанні

трудових (службових) обов’язків, а з використанням повноважень, отриманих у

трудових (службових) відносинах.

І все ж законодавець віднайшов випадки, коли, на його думку, є можливим

покладення цивільної відповідальності на посадових осіб бюджетних установ.

Згідно із абз. 2 ч. 4 ст. 48 Бюджетного кодексу України особи (очевидно, –

посадові), винні у взятті розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань без
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відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень,

встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет

України або рішенням про місцевий бюджет, зобов’язані відшкодувати «збитки

та/або шкоду», завдані контрагентам розпорядників бюджетних коштів. Це –

спеціальна правова норма. Такі норми законодавець встановлювати вправі, але ж

тільки за умови, що при цьому не буде порушено вимоги Конституції України.

Між тим, таке порушення в даному випадку є. Взяття бюджетного зобов’язання,

що є нікчемним у силу закону (ч. 3 ст. 48 Бюджетного кодексу України), і

завдання у зв’язку з цим шкоди контрагенту розпорядника бюджетних коштів у

бюджетному зобов’язанні підпадає під дію ст. 56 Конституції України, яка

покладає обов’язок відшкодування шкоди в подібних випадках на державу, орган

місцевого самоврядування (а не на відповідних посадових осіб). У зв’язку з

невідповідністю Конституції України правової норми, яка встановлена ч. 4 ст. 48

Бюджетного кодексу України і про яку тут йдеться, вона не може

застосовуватися.

У той же час підпунктом 9 і 10 п. 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні

положення» Бюджетного кодексу України допускає виплату з бюджетів за

рішеннями суду коштів на користь фізичних і юридичних осіб. У таких випадках

посадові особи і службові особи органів державної влади (органів влади

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування) відшкодовують

шкоду, завдану здійсненням вказаних виплат. Це – спеціальна правова норма, яка

не суперечить ст. 56 Конституції України, а тому підлягає застосуванню. Проте,

якщо в діях посадової чи службової особи державного органу, органу влади

Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування встановлено

вироком суду склад злочину і такими діями фізичній чи юридичній особі завдано

майнової і моральної шкоди, тільки до такої особи може бути пред’явлено вимогу

про відшкодування упущеної вигоди і матеріальної шкоди (підпункт 10 п. 9

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України).

Ця спеціальна норма застосуванню не підлягає, а тому вона підлягає вилученню із

Бюджетного кодексу України. Отже, спроби додаткового захисту бюджетних
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(фінансових) відносин цивільно-правовими нормами про відповідальність,

встановленими Бюджетним кодексом України, переважно виявилися невдалими.

Цивільно-правова відповідальність може бути ефективним засобом охорони

прав платників податків, порушених контролюючими органами. Згідно із п. 21.3

ст. 21 Податкового кодексу України шкода, завдана неправомірними діями

посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок

коштів державного бюджету. Правда, і в цьому випадку законодавець не забув

подбати про інтереси державного бюджету і встановив, що шкода

відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, «передбачених таким

контролюючим органом». Цей взятий в лапки «додаток» суперечить ст. 56

Конституції України і застосовуватися не може, що, однак, не виключає

необхідності вилучення цього «додатку» із п. 21.3 ст. 21 Податкового кодексу

України.

В ст. 241 Господарського кодексу України вказується на те, що штраф як

різновид адміністративно-господарських санкцій може встановлюватись

законами, які, зокрема, регулюють податкові відносини. Отже, встановлені

Податковим кодексом України штрафні (фінансові) санкції, з позицій

Господарського кодексу України, є адміністративно-господарськими санкціями.

Слід зазначити, що положення Господарського кодексу України в цієї частині

суперечать положенням Податкового кодексу України, що передбачає фінансову

відповідальність за порушення законів з питань оподаткування, яка полягає в

застосуванні штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені (п. 111.2

ст. 111 Податкового кодексу України). При цьому положення Податкового

кодексу України мають пріоритет як за часом прийняття, так і за сферою

застосування.

Формування фінансово-правової відповідальності як самостійного виду

юридичної відповідальності об'єктивно обумовлене специфікою, роллю та

функціями фінансів. Самостійність фінансової відповідальності не виключає

застосування для захисту регулятивних фінансових правовідносин інших видів

юридичної відповідальності, але будь-які інші види юридичної відповідальності,
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як окремо, так і в сукупності не можуть компенсувати об'єктивної необхідності в

спеціальній фінансово-правовій відповідальності.

Констатація об'єктивної необхідності фінансово-правової відповідальності

ще не означає її об'єктивного існування. Право виражається в чітко встановлених

та формально визначених джерелах, якими в Україні визнаються закони та

прийняті відповідно до них підзаконні нормативно-правові акти. Тому необхідно

також відповісти на питання, чи передбачає чинне законодавство для захисту

фінансових відносин спеціальні нормативні конструкції та чи можуть такі

конструкції розглядатися як прояви фінансово-правової відповідальності в якості

самостійного та відмінного від інших виду юридичної відповідальності.

Офіційна, хоча й не вичерпна відповідь на ці питання була надана рішенням

Конституційного суду України від 30 травня 2001 року № 7-рп/2001 (справа про

відповідальність юридичних осіб) [352]. КС України вирішив, що положення

пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України треба розуміти так, що

ним безпосередньо не встановлюються види юридичної відповідальності.

Твердження про те, що акти валютного, податкового та банківського

законодавства, зокрема, Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему

валютного регулювання і валютного контролю», прямо встановлюють

адміністративну відповідальність юридичних осіб, суд визнав непереконливими.

КС України також визнав неможливим застосування до юридичних осіб за

аналогією норм Кодексу України про адміністративні правопорушення про

строки накладення адміністративних стягнень у випадках притягнення

юридичних осіб до відповідальності за порушення валютного чи податкового

законодавства та вказав на особливий характер передбачених цим законодавством

фінансових санкцій, штрафів та заходів впливу, а також на їх спрямованість на

забезпечення фінансової дисципліни. Таким чином, хоча КС України прямо не

визначив публічно-правову відповідальність юридичних осіб у сфері валютних,

податкових та банківських відносин як фінансово-правову відповідальність, але з

його рішення можна зробити висновок, що мова йде про особливий вид

юридичної відповідальності, відмінний від адміністративної відповідальності.
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Законодавство України досить давно стало використовувати такі терміни як

фінансова санкція, фінансове стягнення, фінансова відповідальність, фінансове

правопорушення. В одних випадках зі змісту акту можна зробити висновок про

те, що законодавець вказує на особливий вид юридичної відповідальності. В

інших випадках такий висновок є сумнівним [326, ст. 21]. Справа в тому, що

досить часто в побуті, а також, на жаль, в спеціальній економічній і юридичній

літературі та навіть в нормативних актах термін «фінансові» не зовсім точно

використовується в значенні «грошові» відносини, санкції або відповідальність,

але грошовий характер не є відмінною ознакою фінансової відповідальності та

тією чи іншою мірою властивий також і іншим видам юридичної

відповідальності.

Як правило, визнання в науці окремого виду юридичної відповідальності

пов'язується з визнанням відповідної галузі самостійною галуззю права та

закріпленням нормативних засад такої відповідальності на рівні кодифікованого

законодавчого акту. Із цих позицій кращим варіантом було б врегулювання

нормативної конструкції фінансової відповідальності в загальному галузевому

кодексі. Однак кодифікація всього фінансового законодавства в найближчій

перспективі не представляється можливою. Його розвиток зараз відбувається

шляхом кодифікації законодавства окремих підгалузей фінансового права.

Перша пряма вказівка на рівні кодифікованого законодавчого акту на

наявність фінансово-правової відповідальності як окремого виду юридичної

відповідальності міститься в Податковому кодексі України. Відповідно до п.

111.1. ст. 111 Податкового кодексу України за порушення законів з питань

оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого

покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної

відповідальності: фінансова, адміністративна, кримінальна. Бюджетний кодекс

України прямо не використовує термін фінансова відповідальність, але з аналізу

його положень можна зробити висновок про регулювання кодексом особливих

охоронних відносин, що виникають у разі порушення бюджетного законодавства.

У цьому зв'язку особливо слід вказати на наявність в чинному Бюджетному
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кодексі окремої статті 117, в якій вперше сформована єдина система заходів

впливу за порушення бюджетного законодавства.

Таким чином, слід зробити висновок про існування фінансово-правової

відповідальності як окремого виду юридичної відповідальності не лише de lege

ferenda, а також і de lege lata. Разом з тим, охарактеризувати рівень правового

регулювання в цій сфері як належний не представляється можливим.

Пріоритетність фіскальної функції фінансів обумовила особливу увагу

законодавця до розвитку податкового законодавства. У порівнянні з іншими

підгалузями та інститутами фінансового права відносини відповідальності за

порушення податкового законодавства найбільш детально регламентовані на

законодавчому рівні. Тому не випадково саме Податковий кодекс України вперше

визначив фінансову відповідальність як окремий вид юридичної відповідальності

та врегулював механізм її застосування за порушення законів з питань

оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого

покладено на контролюючі органі. Зі змісту ст. 111 Податкового кодексу України

можна зробити висновок, що фінансова відповідальність також як кримінальна та

адміністративна відповідальність не обмежується лише випадками порушення

законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а має більш широкий

об'єкт охорони, визначення якого виходить за межі регулювання Податкового

кодексу України.

За сферою своєї дії, що встановлена в статті 1, Податковий кодекс України не

вирішує та не може вирішувати загальних питань регулювання відносин

фінансової відповідальності, таких як визначення понять і ознак фінансової

відповідальності та фінансового правопорушення, встановлення принципів

застосування фінансової відповідальності, сфери її дії, формування системи

заходів державного примусу, що можуть застосовуватися в межах фінансової

відповідальності, процесуальних засад її здійснення. Основна проблема полягає в

тому, що всі ці питання не врегульовані та не можуть бути врегульовані і в інших

чинних законах, оскільки існуюче фінансове законодавство диференційоване за
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структурою особливої частини фінансового права та не має у своєму складі

жодного загального галузевого консолідуючого закону. У результаті ми маємо

законодавчо встановлений, але лише фрагментарно врегульований в окремих

сферах суспільних відносин вид юридичної відповідальності без нормативної

регламентації його загальних основних засад. Такий стан правового регулювання,

особливо в галузі юридичної відповідальності, не лише є неналежним, але й

суперечить конституційному визначенню України як правової держави. Через

відсутність перспектив загальної кодифікації фінансового законодавства

проблема може бути вирішена тільки шляхом прийняття спеціального закону.

Виходячи із цього вважаємо доцільним розроблення та прийняття закону про

основні засади фінансової відповідальності в Україні або врегулювання цих

питань в процесі розробки загального закону про фінанси. У випадку якщо

законодавець не готовий до прийняття такого закону, то з метою запобігання

колізіям більш кращим ніж існуючий стан може бути визнаний навіть «крок

назад» і реалізація пропозиції відносно заміни терміна «фінансова

відповідальність» у Податковому кодексі України терміном «податкова

відповідальність» [203, ст. 111].

Зараз основні засади фінансово-правової відповідальності можуть бути

сформульовані лише на доктринальному рівні шляхом комплексного аналізу та

системного тлумачення чинного законодавства. Базуючись на положеннях теорії

права та з врахуванням проведених в останні роки спеціальних юридичних

досліджень можна виділити наступні ознаки фінансово-правової

відповідальності [6], [2]:

1. Фінансово-правова відповідальність виражається в застосуванні до

порушника санкцій фінансово-правових норм.

Фінансові санкції встановлені ПК України, БК України, актами валютного

законодавства, фінансово-правовими нормами банківського законодавства та

іншими актами фінансового законодавства України. При цьому вважаємо, що

положення п. 111.2 ст. 111 ПК України не можна тлумачити як норму, що

встановлює повний перелік фінансово-правових санкцій у вигляді штрафних
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(фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені, оскільки із системного тлумачення ст.

111 і ст. 1 ПК України може бути зроблений висновок, що зазначений перелік

санкцій передбачений лише для податкових правопорушень. Аналогічним чином

не можна тлумачити п. 111.2 ст. 111 ПК України як такий, що визначає поза

податковою сферою рівень правового регулювання відносин фінансової

відповідальності. Встановлення загального правила про визначення підстав та

заходів фінансової відповідальності лише на рівні законів є доцільним, але

вимагає попереднього вдосконалення чинного фінансового законодавства. Слід

також враховувати, що не завжди використання в чинному законодавстві термінів

фінансова санкція, фінансове стягнення та інших подібних словосполучень

однозначно вказує на фінансово-правову природу відповідальності. Законодавець

часто використовує цей термін лише для вказівки на грошовий характер

стягнення, від чого в перспективі слід відмовитися. Тому для встановлення

юридичної природи санкції необхідно визначати правову природу відносин, що

підлягають охороні. Фінансова відповідальність, на нашу думку, не має такого

універсального характеру як кримінальна відповідальність, безпосередньо

спрямована на забезпечення реалізації виключно фінансово-правових норм та

може лише опосередковано, але істотно впливати на захист інших правовідносин

(наприклад, відповідальність роботодавців за ухилення від сплати єдиного

соціального внеску забезпечує права працівників як застрахованих осіб на

пенсійне та інші види соціального забезпечення). Інший підхід, на нашу думку,

призведе до невиправданого змішання фінансової та інших видів юридичної

відповідальності.

2. Фінансово-правова відповідальність є одним з видів державного примусу в

фінансовому праві, що застосовується лише внаслідок неправомірної поведінки,

передбачає державний осуд порушника і тягне для нього додаткові несприятливі

наслідки майнового, організаційного або особистого характеру.

Із цього випливає, що не всі примусові заходи, що передбачені фінансовим

законодавством, можуть розглядатися як заходи відповідальності. Такими не є

забезпечувальні (наприклад, податкова застава, адміністративний арешт майна) та
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інші примусові заходи (наприклад, вилучення документів для перевірки), що

застосовуються в процесі фінансового контролю та можуть бути не пов'язані з

встановленим належним чином фактом правопорушення. Заходи фінансової

відповідальності передбачають державний осуд (негативну оцінку з боку

держави) і додаткові (тобто такі, що не підлягають застосуванню при правомірній

поведінці) обтяження майнового, організаційного або особистого характеру для

порушника. Вказане не виключає правовідновлюючого характеру багатьох

фінансових санкцій, у тому числі пені, і навіть певний пріоритет цілей

відновлення порушених прав над цілями покарання порушника в фінансовому

праві (розстрочення та відстрочення податкового боргу, обмеження щодо

застосування органами банківського нагляду штрафних санкцій до банків у

випадках, коли це може призвести до неплатоспроможності банку тощо).

Не заперечуючи провідну роль грошових санкцій, вважаємо передчасними

висновки про виключно майновий характер фінансової відповідальності [202, ст.

117], оскільки законодавство передбачає також організаційні та особисті заходи

впливу за порушення фінансового законодавства (наприклад, обмеження,

зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком

операцій, попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства та

інші). У зв'язку з викладеним, окремого наукового аналізу вимагає категорія

«заходи впливу», що активно використовується в фінансовому законодавстві та за

змістом є більш широким поняттям чім фінансово-правові санкції.

3. Фінансова відповідальність застосовується лише уповноваженими

державними органами в особливій процесуальній формі. Слід мати на увазі, що

хоча учасниками процесуальних фінансових правовідносин з однієї сторони

завжди є уповноважені державні органи, але суб'єктом матеріального

правовідношення фінансово-правової відповідальності виступає держава в

цілому, а тому застосування санкцій є не лише правом, але також й обов'язком

відповідного державного органу. При цьому для фінансових санкцій характерна

абсолютна визначеність, що позбавляє правозастосовний орган будь-якої

оперативної самостійності у виборі міри відповідальності для порушника.
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Зазначена особливість пов'язана з категоричністю фінансово-правових норм, є

специфічною та не характерна для адміністративної або кримінальної

відповідальності. Як виключення з викладених правил, допускається добровільна

виплата грошових фінансових санкцій самим порушником.

4. Фінансово-правова відповідальність настає лише за фінансове

правопорушення, під яким слід розуміти протиправне, винне діяння (дію чи

бездіяльність) суб'єкта фінансових правовідносин, що посягає на охоронювані

законом фінансові інтереси держави і суспільства та за здійснення якого

передбачена фінансова відповідальність.

В результаті аналізу ознак складу фінансового правопорушення можна

виявити цілий комплекс проблем, що не вирішені в чинному законодавстві та

потребують дослідження. Навіть така непорушна умова притягнення до

відповідальності як протиправність діяння може піддаватися сумніву з

урахуванням деяких формулювань чинного законодавства. Наприклад, ст. 73

Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює поряд з

порушенням банківського законодавства таку окрему загальну підставу

застосування усіх заходів впливу до банків як «здійснення ризикової діяльності»,

хоча ризик характерний для діяльності будь-якого банку.

Суб'єктами фінансового правопорушення можуть бути реальні учасники

фінансових правовідносин. Однак окремими суб'єктами фінансових

правовідносин законодавець у ряді випадків визнав таких «нетипових» їх

учасників як структурні підрозділи юридичних осіб або філії іноземних банків,

що не наділені власною правосуб'єктністю, а тому механізм залучення до

відповідальності в таких випадках вимагає особливої регламентації, напевно, на

базі деликтоздатності відповідних юридичних осіб. Крім того, питання фінансової

дієздатності та деліктоздатності юридичних осіб та громадян також належать до

категорії проблемних, оскільки відсутнє нормативне визначення цих понять і

навіть у податкових відносинах чітко не встановлений момент набуття особами

відповідних ознак. Окремого дослідження також вимагають питання фінансової
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деліктоздатності держави, територіальних громад, органів державної влади,

місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

У ПК України, як і в більшості інших актів фінансового законодавства, що

регулюють охоронні відносини, вина прямо не зазначена як обов'язкова ознака

фінансового правопорушення, що дає підстави для характеристики фінансово-

правової відповідальності як безвинної [402, с. 204]. На наш погляд, загальні

конституційні засади юридичної відповідальності не дозволяють порушувати

загальноправовий принцип, сформульований ще в римському праві «без вини –

немає відповідальності» та припускати невинне заподіяння у випадках, прямо не

передбачених законом. Тому вина є необхідним елементом складу фінансового

правопорушення. На врахування вини в регулюванні податкових відносин

побічно вказують окремі положення ПК України, наприклад, звільнення від

обов'язку подання податкової декларації осіб, що перебувають у розшуку станом

на кінець звітного податкового року (п. 179.4 ст. 179). Більше того, оскільки

обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення в адміністративному

процесі покладений на суб'єкта владних повноважень, де-юре, не можна

констатувати також презумпцію винності платника податків, хоча де-факто в

процесі адміністрування обов'язкових платежів та в інших сферах фінансового

контролю наявність вини підконтрольного суб'єкта, як правило, не

встановлюється та не враховується, чому сприяє відсутність відповідних прямих

вимог у законодавстві.

Об'єктом фінансового правопорушення є врегульовані та охоронювані

нормами фінансового права суспільні відносини в галузі грошового обігу,

мобілізації, розподілу та використання публічних фондів коштів, на які посягає

протиправна поведінка порушника. За об'єктом можна виділити наступні види

фінансових правопорушень: податкові правопорушення, бюджетні

правопорушення, правопорушення в галузі грошового обігу (зокрема, порушення

правил ведення касових операцій та обігу готівки, правопорушення в галузі

валютного регулювання), правопорушення в галузі загальнообов'язкового

державного соціального страхування, правопорушення в галузі публічних
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банківських відносин, правопорушення в галузі мобілізації, розподілу та

використання публічних фондів коштів інших фінансових установ та інші

правопорушення. Основна теоретична проблема, що має важливе прикладне

значення, полягає в чіткому визначенні регулятивних меж фінансового права та

встановленні залежно від цього сфери дії нормативної конструкції фінансової

відповідальності.

Об'єктивна сторона формує сукупність встановлених фінансовими нормами

ознак, що характеризують зовнішній прояв протиправної поведінки, та є

достатніми для кваліфікації діяння як фінансового правопорушення.

Дискусійними є питання про обов'язковість такого елемента як суспільно-

шкідливі наслідки протиправного діяння, що зазіхає на податкові, бюджетні та

інші фінансові відносини. На нашу думку, для фінансового права характерна

формалізація більшості складів конкретних правопорушень, що не виключає

існування матеріальних складів, які вимагають також встановлення прямого

причинного зв'язку між протиправним діянням та суспільно-шкідливими

наслідками.

Проведений аналіз дозволяє визначити фінансово-правову відповідальність

як передбачені нормами фінансового права та застосовувані в спеціальному

процесуальному порядку заходи державного примусу до особи, яка вчинила

фінансове правопорушення, що тягне для неї обов'язок зазнавати несприятливих

наслідків майнового, особистого або організаційного характеру, вид і міра яких

передбачені санкціями фінансово-правових норм.

Зараз можна констатувати як існування об'єктивних передумов для виділення

фінансово-правової відповідальності в самостійний вид юридичної

відповідальності, так і наявність достатніх нормативних підстав, що

підтверджують її фактичне закріплення в чинному законодавстві України.

Водночас слід констатувати неналежне та фрагментарне регулювання відносин

фінансової відповідальності, а також необхідність теоретичного вирішення цілого

комплексу проблем з метою вдосконалення чинного законодавства та практики

його застосування.
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Охоронну функцію стосовно фінансових правовідносин виконують і

процесуально-правові норми, що встановлені Кодексом адміністративного

судочинства України, а також Податковим і Бюджетним кодексами України. Вони

відкривають можливість для примусового здійснення прав суб’єктів фінансових

правовідносин. І перш за все це повинно стосуватись права одержувача сум

податків і зборів на їх отримання. Стосовно платників податків-фізичних осіб

пунктом 87.11 ст. 87 ПК України встановлюється, що орган стягнення звертається

до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу. Зазначення на

податковий борг свідчить про те, що звернення до суду є неможливим до появи

податкового боргу. А далі підключається весь механізм, передбачений КАС

України, у тому числі вживаються заходи забезпечення позову. Це – прості і

зрозумілі правила.

Зовсім інакше вирішується питання про охорону податкових правовідносин у

випадках, коли боржником є юридична особа. У цьому випадку п. 87.11 ст. 87

Податкового кодексу України не може бути застосований, а застосуванню

підлягають правила про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках

за рішенням суду. Ці правила (п. 95.1, 95.2, 95.3 ст. 95) розміщені в ст. 95

Податкового кодексу України, що має заголовок «продаж майна, що перебуває в

податковій заставі», і не охоплюється цим заголовком. При цьому

встановлюється, що стягнення коштів з рахунків допускається не раніше, ніж

через 60 днів після надіслання платникові податків податкової вимоги.

Підкреслимо, що йдеться про стягнення коштів з рахунків у банках, а не про

звичне і звичайне стягнення, які в процесі виконання судового рішення можуть

здійснюватись і з рахунків в банках, і через вилучення готівки з каси боржника, і

шляхом продажу майна боржника. Податкового кодексу України ці три способи

виконання судових рішень про майнові стягнення розділив на три види стягнення

уже на стадії звернення з позовом до суду. Перший із цих трьох видів був

названий вище – пред’явлення позову про стягнення коштів з рахунків платника

податків у банках. Другий із трьох видів стягнення – це вилучення готівкових

коштів за рішенням суду (п. 95.4 ст. 95 Податкового кодексу України), а у
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випадках, передбачених абзацом другим п. 95.5 ст. 95 Податкового кодексу

України, – без звернення до суду (в цих випадках без звернення до суду також

можуть стягуватися кошти з рахунку). Третій спосіб стягнення суми податкового

боргу – це звернення контролюючого органу до суду з позовом про надання

дозволу на погашення всієї суми податкового боргу за рахунок майна платника

податків, що перебуває у податковій заставі (абзац другий п. 95.3 ст. 95

Податкового кодексу України). Трудно зрозуміти, з якою метою законодавець

встановив цю спеціальну правову конструкцію (отримання контролюючим

органом дозволу суду на погашення всього податкового боргу за рахунок майна

боржника, що перебуває у податковій заставі). Є добре відома правова

конструкція звернення стягнення на заставлене майно, яка не виключає також

звернення з позовом про стягнення суми заборгованості, забезпеченої заставою.

Але законодавець віднайшов нову правову конструкцію дозволу суду на

погашення податкового боргу. При цьому трудно дати відповідь на запитання про

те, чи виключає спеціальна правова норма, яка встановлена п. 95.3 ст. 95

Податкового кодексу України і яка передбачає згаданий дозвіл суду, застосування

інших способів захисту права (в тому числі стягнення грошової суми, звернення

стягнення на заставлене майно), маючи на увазі можливість прийняття

адміністративним судом постанови про стягнення з відповідача коштів (п. 4 ч. 2

ст. 162 КАС України).

Надто складні правила стягнення в судовому порядку податкового боргу

доповнюються вельми громіздкими правилами про податкову заставу і

адміністративний арешт активів, які також передбачають використання судових

процедур для захисту прав контролюючих органів. Так, у випадках, коли платник

податків не допускає податкового керуючого до здійснення опису майна або не

надає документи, необхідні для такого опису, контролюючий орган отримує

право на звернення до суду з вимогами про зупинення видаткових операцій за

рахунками платника податків, про заборону відчуження майна платником

податків, про зобов’язання платника податків допустити податкового керуючого
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для опису майна у податкову заставу (п. 89.4 ст. 89 Податкового кодексу

України).

У разі, якщо платник податків, що має податковий борг, перешкоджає

виконанню податковим керуючим повноважень, визначених Податковим

кодексом України, контролюючий орган отримує право звернутись до

адміністративного суду з вимогами про зупинення видаткових операцій за

рахунками платника податків у банках та про зобов’язання платника податків

виконати законні вимоги податкового керуючого (п. 91.4 ст. 91 Податкового

кодексу України). Використання контролюючим органом цих правових засобів

може бути ефективним. Однак ці судові процедури носять проміжний характер і

не дають змоги досягти кінцевої мети – стягнути суму податкового боргу.

Оскільки захист податкових правовідносин за допомогою описаних засобів не дає

кінцевого результату, доцільно було б надати контролюючим органам право на

звернення до адміністративного суду з вимогою про стягнення суми податкового

боргу уже з дня виникнення такого боргу, а зупинення видаткових операцій, опис

майна платника податків можна було б здійснювати в порядку забезпечення

позову.

Невиправдано ускладнює досягнення зазначеної кінцевої мети і

адміністративний арешт активів, який здійснюється за рішенням контролюючого

органу і також супроводжується процесуальною формою перевірки судом

обґрунтованості такого арешту впродовж 96 годин (не враховуючи години, що

припадають на вихідні та святкові дні (п. 94.10 ст. 94 Податкового кодексу

України). Арешт коштів на рахунках боржника в банках здійснюється виключно

за рішенням суду, що приймається за позовом контролюючого органу. Платнику

податків надається право оскаржити рішення контролюючого органу про

адміністративний арешт активів, у тому числі коштів на рахунках у банках.

Охороні податкових правовідносин служить і правова норма, що встановлена

п. 95.22 Податкового кодексу України і передбачає звернення контролюючого

органу до суду з вимогами про стягнення з дебіторів платника податків, що має



404
податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та

право вимоги якої переведено на контролюючі органи.

Не маючи можливості у цій роботі детально дослідити проблему охорони

прав контролюючих органів у податкових правовідносинах, зауважимо, що

радикальним напрямком розвитку правового регулювання цієї охорони є

максимальне її спрощення. Крім того, треба було б уважно проаналізувати,

зокрема ст.ст. 87-102 Податкового кодексу України на предмет логічної

послідовності викладення нормативного матеріалу. Підчас складається враження,

що цей фрагмент Податкового кодексу України більш нагадує набір, не

пов’язаних між собою думок, ніж задовільно опрацьований законодавчий текст.

Як видається, рівень професійного і просто логічного опрацювання тексту

зазначеного фрагмента є неприйнятно низьким.

Процесуально-правова охорона прав платників податків у податкових

відносинах – це категорія, яка є більш звичною для вітчизняної правової системи,

ніж процесуально-правова охорона прав контролюючих органів. Кодекс

адміністративного судочинства України не виключає захисту в адміністративному

процесі прав суб’єктів владних повноважень у правовідносинах з іншими

суб’єктами владних повноважень, у тому числі у бюджетних правовідносинах.

Так, справа адміністративної юрисдикції (адміністративна справа) визначається у

п. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України як публічно-правовий

спір, у якому хоча б однією із сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого

самоврядування, їхня посадова чи службова особа. В п. 2 ч. 1 ст. 4 Кодексу

адміністративного судочинства України в редакції від 03 жовтня 2017 р., яка ще

не набрала чинності, публічно-правовий спір визначається як спір, у якому хоча б

одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на

виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв'язку із виконанням або

невиконанням такою стороною зазначених функцій. Отже, необхідно, щоб хоч

одна із сторін мала зазначений статус, тобто не виключається, а допускається, що

такий статус будуть мати обидві сторони адміністративної справи. І позивачем і

відповідачем у суді можуть бути суб’єкти владних повноважень. При цьому будь-
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яких обмежень на участь в адміністративній справі суб’єктів владних

повноважень з обох сторін не встановлюється. Отже, спори, що виникають з

приводу укладення, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними

договорів між суб’єктами владних повноважень можуть розглядатись

адміністративними судами. Наведені вище положення Кодексу адміністративного

судочинства України дають підставу стверджувати, що цей Кодекс не

перешкоджає судовому захисту прав учасників бюджетних відносин.

У той же час сумніви виникають у зв’язку з тим, що ст. 122 Бюджетного

кодексу України прямо називає випадки, коли суб’єкти владних повноважень

(Кабінет Міністрів України, голові Ради Міністрів Автономної Республіки Крим,

обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, голові

районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських (міст

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад)

вправі звернутися до суду з приводу порушення вимог Бюджетного кодексу

України та закону про Державний бюджет України, рішення про відповідний

місцевий бюджет при складанні бюджетів нижчого рівня в частині міжбюджетних

трансфертів. Складається враження, що в інших випадках спори між суб’єктами

владних повноважень, що випливають із бюджетних відносин, не можуть

розглядатись судами. Видається, що ст. 122 Бюджетного кодексу України не може

тлумачитись так, що вона перешкоджає розгляду адміністративними судами

спорів між суб’єктами владних повноважень, які випливають із бюджетних

відносин. Разом з тим цей висновок не виключає прямого закріплення в

Бюджетному кодексі України положення про належність до адміністративної

юрисдикції спорів, що виникають із бюджетних правовідносин між суб’єктами

владних повноважень.
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Висновки до розділу 4

1. Фінансове право і трудове право регулюють різні суспільні відносини, які

вимагають розмежування навіть у випадках тісного взаємозв'язку. Розмежування

фінансового права і трудового ускладнюється тією обставиною, що в одних і тих

же положеннях законодавства нерідко одночасно закріплюються норми

фінансового і трудового права.

Розмежування фінансового права і трудового ускладнюється тією

обставиною, що в одних і тих же положеннях законодавства нерідко одночасно

закріплюються норми фінансового і трудового права. Так, відповідно до

підпункту 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України роботодавець як

податковий агент при нарахуванні (виплаті) працівникові оподатковуваного

доходу у вигляді заробітної плати «зобов'язаний утримувати податок із суми

такого доходу за його рахунок» і перераховувати цей податок до бюджету. Це

безумовно, - норма податкового (фінансового) права. Норма трудового права, яка

б давала роботодавцю право виплачувати працівникові не всю нараховану йому за

виконану роботу заробітну плату, а тільки ту, що залишається після утримання

податку на доходи фізичних осіб, жодним актом законодавства текстуально не

закріплюється. Практика, що склалась впродовж десятиріч, є такою, що не

визначає зазначений податок врахованим у граничних розмірах відрахування із

заробітної плати (20, 50 і 70 відсотків), що встановлені ст. 128 Кодексу законів

про працю України. Отже у трудовому законодавстві засобів логічного вирішення

колізії, про яку йдеться, немає. Визнання цих дій роботодавця як податкового

агенту такими, що здійснюються на виконання делегованих йому владних

повноважень, може вирішувати лише питання фінансово-правового регулювання

зазначених відносин, але не трудо-правового регулювання. Оскільки, трудове і

податкове право регулюють різні суспільні відносини, то слід зробити висновок

про те, що в ст. 168 Податкового кодексу України текстуально закріплюється

норма фінансового (податкового) права, що зобов’язує роботодавця утримувати

податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати працівників, але також
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логічно закріплюється і норма трудового права, що надає роботодавцю право на

утримання зазначеного податку із заробітної плати працівників.

2. Інколи переплетення фінансово-правового і трудо-правового

законодавства є занадто тісним та може в окремих випадках передбачати також і

регулювання відносин, що є предметом інших галузей права. Зокрема,

недоцільним слід визнати встановлення в Податковому кодексі України

повноважень органів виконавчої влади на видання актів трудового законодавства,

що стосуються граничних розмірів витрат на службові відрядження, видачі

працівникам засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичного

харчування, а також регулювання Податковим кодексом України відносин щодо

здійснення компенсаційних виплат при відрядженнях. Відносно зазначених

питань у Податковому кодексі України достатньо було б встановити лише

правила про виключення із оподатковуваного доходу компенсаційних виплат на

відрядження, вартості засобів індивідуального захисту і лікувально-

профілактичного харчування, отриманих працівником відповідно до

законодавства про працю.

3. Спроби правотворчих органів поповнити доходи Державного бюджету

України за рахунок частини коштів, що сплачуються працівниками на користь

роботодавців в зв’язку з притягненням працівників до матеріальної

відповідальності (Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих

підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням),

нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних

цінностей»; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування)

матеріальних цінностей») виявились невдалими, оскільки не був встановлений

механізм стягнення зазначеної частини коштів до Державного бюджету, а зміст

самого регулювання є необґрунтованим та навіть жорстоким відносно

матеріально-відповідальних осіб у випадках, не пов’язаних зі скоєнням злочину.

Тому відповідні положення із названих актів законодавства слід виключити.
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4. Вплив фінансового права на сферу трудового права є багатоаспектним та

здійснюється у цілу низку способів, форм та напрямків. Цей вплив обумовлюється

як об'єктивними факторами (наприклад, залежність рівня оплати праці від

стабільності грошової одиниці), так і суб'єктивними факторами (зокрема, цілями

та завданнями держави, рівнем розвитку законодавства тощо).

Виплата заробітної плати працівникам установ і організацій, які

фінансуються з бюджету, є одним з основних напрямів використання бюджетних

коштів, а отже – однією з основних сфер взаємодії трудового і фінансового права.

Майнові відносини щодо виплати зарплати регулюються нормами трудового

права. Проте зазначені відносини перебувають під визначальним впливом

фінансово-правових норм і відносин, в яких встановлюються джерела, межі, та

обсяги коштів, що призначені для виплати зарплати (бюджетні асигнування та

позабюджетні доходи).

5. Практичне значення впливу фінансового права на сферу трудового права

може в окремих випадках перевершувати значення правового регулювання

трудових відносин. Виконання бюджетними установами обов’язків щодо виплати

заробітної плати ефективно забезпечується забороною брати бюджетні

зобов’язання та обмеженнями на здійснення інших платежів за наявності

заборгованості щодо виплати заробітної плати (ч. 4 ст. 51 Бюджетного кодексу

України). Подібне значення має і віднесення видатків загального фонду

Державного бюджету України на оплату праці працівників бюджетних установ до

категорії захищених видатків загального фонду бюджету (ч. 1, 2 ст. 55

Бюджетного кодексу України). Зазначені норми ніяк не можна назвати нормами

трудового права, але вони здатні захищати права працівників на оплату праці не

менш ефективно, ніж гарантії, які передбачені трудовим законодавством.

6. Норми фінансового права регулюють фінансові відносини, зокрема через

закріплення прав та обов’язків відповідних державних органів, органів місцевого

самоврядування, юридичних та фізичних осіб-учасників зазначених відносин.

Такі норми впливають на трудові відносини у такий спосіб, що вони

обумовлюють необхідність або безпосереднього закріплення за колегіальними і
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одноосібними органами юридичних обов’язків виконувати відповідні вимоги

норм фінансового права або покладення обов’язків на конкретних працівників.

У ст. 16 Податкового кодексу України текстуально закріплюються численні

обов’язки платників податків. Якщо платник податків є юридичною особою, то ці

обов’язки розподіляються між відповідними працівниками і стають їх трудовими

обов’язками. Але первинно організація виконання вимог норм фінансового права

до учасників податкових відносин – це обов’язок керівника юридичної особи, що

є учасником таких відносин. Встановлення в Податковому кодексі України

положень, згідно з якими виникнення у державного або комунального

підприємства податкового боргу є підставою для розірвання трудового договору

(контракту) з керівником такого підприємства і відповідна умова має обов’язково

бути передбачена як істотна умова трудового договору (контракту) (п.п. 96.4, 96.5

ст. 96 Податкового кодексу України), не зовсім обґрунтовано з погляду втручання

в сферу трудового законодавства, а головне – ці положення сформульовані на

неналежному рівні (істотні умови – це категорія, що вживається для цивільних, а

не трудових контрактів; незрозуміло, чи сформульована відповідна підстава

розірвання трудового договору як норма прямої дії або як вимога до змісту

трудового договору (контракту). У зв’язку з цим визнається доцільним

врегулювання в Кодексі законів про працю особливостей трудових відносин з

керівником юридичної особи, що може здійснювати позитивний вплив на

фінансові відносини.

7. Трудове право має істотний потенціал впливу на фінансові відносини.

Трудове право регулює трудові відносини працівників державних органів, що

виступають в якості владної сторони фінансових відносин, а також трудові

відносини посадових осіб тих підприємств, установ, організацій, які є іншою

стороною фінансових відносин. Отже, ефективне правове регулювання трудових

відносин здатне позитивно впливати на фінансові відносини.

Трудове право регулює трудові відносини працівників державних органів,

що виступають в якості владної сторони фінансових відносин, а також трудові

відносини посадових осіб тих підприємств, установ, організацій, які є іншою
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стороною фінансових відносин. Отже, ефективне правове регулювання трудових

відносин здатне позитивно впливати на фінансові відносини.

Повне вирішення актами трудового законодавства проблеми організації праці

державних службовців – це проблема віддаленого майбутнього. Тому, не

зважаючи на певне порушення галузевої чистоти, слід погодитися з включенням

до актів фінансового законодавства положень, якими визначаються права та

обов’язки посадових осіб контролюючих органів, державних органів, що є

розпорядниками бюджетних коштів, за умови, що ці положення будуть

встановлювати не певні фрагменти декларативного змісту, а цілісну систему

правового регулювання трудових відносин зазначених посадових осіб.

8. Проте слід зазначити, що визнання посадових осіб державних органів,

окремими суб’єктами публічних, а отже і фінансово-правових відносин, хоча і

започатковано положеннями Конституції України (ст.ст. 19, 56 Конституції), але

часто виявляється не зовсім ефективним на рівні галузевого регулювання.

Зокрема, в таких випадках не можливо вирішити питання функціонального

правонаступництва, з’являються підстави перекладення на цих осіб

відповідальності, що згідно з положеннями Конституції (ст. 56) покладена на

державу та органи місцевого самоврядування. Тому до питання визнання такої

правосуб’єктності в фінансовому праві слід підходити обережно, з врахуванням

того, що основним суб’єктом фінансових правовідносин є відповідний орган, що

уповноважений діяти від імені держави або територіальних громад, а не посадова

особа цього органу, навіть якщо мова йде про одноособовий орган влади.

9. Охоронну функцію стосовно фінансових правовідносин виконують поряд з

охоронними нормами фінансового права охоронні норми, що встановлені

кримінальним, адміністративним, трудовим і цивільним законодавством, а також

норми адміністративного процесу.

Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення і

Кримінального кодексу України, що встановлюють відповідальність за фінансові

правопорушення та злочини, не структуровані належним чином, а в окремих

випадках – не узгоджені між собою та з відповідними положеннями фінансового
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законодавства. Запропоновано систематизувати зазначені нормативні положення,

відібравши як об’єкт захисту ті фінансові відносини, які об’єктивно потребують

захисту заходами кримінальної або адміністративної відповідальності. Зауважено,

що злочини і правопорушення в галузі фінансів доцільно було б виділити в

спеціальну главу Кодексу України про адміністративні правопорушення та розділ

Кримінального кодексу України.

10. Існують всі підстави констатувати як існування об'єктивних передумов,

що обґрунтовують необхідність виділення фінансово-правової відповідальності в

самостійний вид юридичної відповідальності, так і наявність достатніх

нормативних підстав, що підтверджують її фактичне закріплення в чинному

законодавстві України. Водночас слід звернути увагу на неналежне та

фрагментарне регулювання відносин фінансової відповідальності, а також на

необхідність теоретичного вирішення цілого комплексу проблем з метою

вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування.

Власний охоронний механізм фінансового права у вигляді фінансово-

правової відповідальності перебуває на стадії становлення. Частково фінансово-

правова відповідальність отримала законодавче закріплення. Завершення

формування інституту фінансово-правової відповідальності передбачає як

вирішення теоретичних проблем, так і прийняття закону, в якому були б

визначені загальні засади фінансово-правової відповідальності. Проблема

закріплення основних засад фінансово-правової відповідальності може бути

вирішена також у загальному законі про фінансово-кредитну систему.

11. Широке розуміння виконання бюджету за видатками дає можливість

використання матеріальної відповідальності як засобу охорони фінансових

правовідносин, але її застосування не передбачено ст. 121 Бюджетного кодексу

України. Отже, відповідні положення Бюджетного кодексу України

запропоновано погодити з положеннями про матеріальну відповідальність

Кодексу законів про працю України і положеннями законів України «Про

державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування».



412
12. Охоронну функцію щодо фінансових правовідносин виконують і

процесуально-правові норми, зокрема, норми, що встановлені Кодексу

адміністративного судочинства України. Встановлення в ст. 122 Бюджетного

кодексу України окремих випадків виникнення права на звернення до суду у

зв’язку з порушенням бюджетного законодавства може помилково тлумачитися

так, що в інших випадках спори, що випливають із бюджетних правовідносин,

судами розглядатися не можуть. Тому доцільно було б у Бюджетному кодексі

України встановити загальне правило про те, що спори, які виникають із

бюджетних відносин, підвідомчі судам.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичні узагальнення, якими

вперше вирішується наукова проблема, що полягає у визначенні місця

фінансового права у системі права України і зв’язків цієї галузі права із

суміжними галузями права.

1. Система права, яка сформувалася в Україні в цей час, є результатом

історичного розвитку. Вона відображена значною мірою в системі законодавства і

має сприйматися як об'єктивна реальність.

Вдосконалення системи права та її використання з метою розмежування

галузевих відносин не виключає пошуку додаткових критеріїв галузевого поділу.

Але це не спростовує провідного значення предмета та методу правового

регулювання, які є об’єктивними критеріями побудови системи права та

відповідають на сутнісні питання про те, що саме і як (яким чином) регулює

право. Самостійна цінність існування визнаної системи права, яка є основою

впорядкування суспільних відносин і формування правосвідомості всіх фахівців у

галузі права, обумовлює необхідність збереження позитивної основи наукових

досліджень системи права, яка формувалася десятиріччями.

Аргументовано, що основні напрями подальших досліджень необхідно

орієнтувати на вдосконалення та еволюційний розвиток існуючої системи права,

на її узгодження з дуалістичним поділом права на публічне та приватне, а також

на збагачення національної системи права передовим світовим досвідом

правового регулювання, в тому числі на адаптацію до права Європейського

Співтовариства.

2. Існуюча система законодавства і тенденції його розвитку є важливим

критерієм структурування права і розмежування його галузей. Одним із завдань

юридичної науки та правотворчої практики є досягнення певної відповідності між

законодавством і правом, які співвідносяться як форма і зміст. Однак повна

дзеркальна відповідність форми та змісту на практиці є недосяжною, а в окремих

випадках навіть і недоцільною. Первинним базовим елементом системи права є
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норма права, яка відрізняється від положення законодавства не лише логічною

структурою, а й за змістом.

Законодавець часто формулює нормативні положення, які одночасно в тому

самому тексті містять приписи правових норм різної галузевої належності. Однак

навіть у випадках поєднання (збігу) нормативної основи та фактичного змісту

юридичний зміст правовідносин, урегульованих такими нормами, є різним. Тому

на відміну від нормативного положення норма права як первинний базовий

елемент основної структури права не може бути комплексною. Зокрема, норма

фінансового права завжди має виключно фінансово-правову природу, а

врегульоване нею суспільне відношення завжди є фінансовим правовідношенням.

3. Структурування права і розмежування галузей права, в першу чергу,

обумовлюється таким об’єктивним чинником, як наявність певного кола

однорідних суспільних відносин, що потребують єдиного методу правового

регулювання, а тому здатні утворити предмет відповідної галузі. Але цей чинник

впливає на процес формування системи права опосередковано – через пізнання та

усвідомлення закономірностей розвитку суспільних відносин та їх правового

регулювання, формування цілей правового регулювання і подальшу правотворчу

діяльність. Тому на етапах реформування суспільних відносин цілі правового

регулювання як критерії виділення галузей права та визначення їх регулятивних

меж виступають на перший план.

4. Фінансове право регулює майнові (грошові) і немайнові відносини. У

межах майнових фінансових відносин гроші надходять в бюджети та в інші

публічні фонди коштів і розподіляються за цільовим призначенням для

фінансування публічних витрат. Упорядкування руху грошей до публічних

фондів грошових коштів, їх наступного розподілу та цільового використання

об'єктивно вимагає фінансово-правової регламентації супутніх немайнових

відносин, що мають організаційний характер, у новітніх фінансово-правових

наукових дослідженнях позначаються як процесуальні відносини та можуть бути

поділені на процедурні, організаційні, інформаційні та контрольні відносини.
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Об'єктивний взаємозв'язок різних форм грошового обігу та способів

мобілізації і використання публічних фондів грошових коштів, а також цілі та

завдання фінансового права обумовлюють включення в його предмет також

немайнових публічних відносин, за допомогою яких держава імперативно

впливає на майнові відносини, що регулюються іншими галузями права та

виникають у процесі здійснення грошового обігу і функціонування публічних

фондів грошових коштів. До таких відносин належать немайнові фінансові

відносини, що впливають на приватно-правові форми залучення та на витрачання

коштів бюджетів, позабюджетних фондів, а також на функціонування публічних

фондів грошових коштів банків і інших фінансових установ. Зазначеним ознакам

відповідають також публічні відносини щодо грошової емісії та інші публічні

відносини у галузі організації грошового обігу, а саме відносини у галузі

валютного регулювання та валютного контролю, фінансового моніторингу,

публічні відносини у галузі переказу коштів, виконання правил ведення касових

операцій та інших умов і обмежень готівкових розрахунків. Фінансове право

регулює також охоронні відносини щодо застосування заходів фінансово-правової

відповідальності за порушення вимог фінансового законодавства.

Таким чином, фінансове право регулює владно-майнові відносини грошового

характеру і владні немайнові відносини щодо функціонування публічних фондів

грошових коштів та організації грошового обігу. Зазначене розуміння предмета

фінансового права відповідає характеру об'єктивних суспільних відносин,

враховує як теорію вітчизняного фінансового права, так і тенденції його розвитку

в напрямку гармонізації із системами права провідних європейських держав.

5. Істотними ознаками визначення місця фінансового права в національній

системі права є наявність в Україні розвиненого фінансового законодавства та

високій рівень розвитку доктрини фінансового права. Проте в чинному

законодавстві України відсутні не тільки нормативні акти, що визначають

предмет, цілі, принципи, систему та інші загальні положення фінансового

законодавства, але і положення щодо предмета кодифікованих підгалузей

фінансового права – податкового і бюджетного права. Це значно ускладнює
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визначення місця фінансового права в системі права та встановлення його

регулятивних меж.

У зв’язку з цим пропонується визначити в загальних положеннях

Податкового та Бюджетного кодексів України основні ознаки відносин, що

регулюються, відповідно, податковим та бюджетним законодавством, а не лише

склад відносин, що регулюються вказаними кодексами. Завдання нормативного

закріплення основних засад фінансового законодавства обумовлює необхідність

розроблення та прийняття загального закону про фінансово-кредитну систему

України, оскільки лише в такому законі можуть бути нормативно закріплені цілі,

принципи, система та інші загальні положення фінансового законодавства.

6. Найбільш чітко весь потенціал фінансового права виявляється в його

здатності впливати на суспільні відносини, що регулюються іншими галузями

права, а також на відносини, які виникають на масовому рівні та

характеризуються загальними статистичними показниками економічного стану

країни (рівень інфляції, стан платіжного балансу тощо).

Поряд із правовим регулюванням, ідеологічним, виховним, ціннісно-

орієнтаційним та інформаційним впливом фінансове право здійснює також

позарегулятивний, але суто правовий вплив на суспільні відносини, які

регулюються іншими галузями права. Такий вплив полягає в тому, що обов’язки

та права суб’єкта у фінансових правовідносинах істотно обумовлюють

юридичний та фактичний зміст або динаміку суміжних правовідносин, які мають

іншу галузеву належність, і в яких бере участь той самий суб’єкт.

Норми фінансового права та фінансові правовідносини здійснюють

визначальний позарегулятивний правовий вплив загального та всебічного

характеру на майнові відносини, що регулюються іншими галузями права у сфері

мобілізації та використання публічних фондів грошових коштів, а також у зв’язку

зі здійсненням емісії грошей (наприклад, вплив фінансових правовідносин на

цивільні (господарські) зобов’язання, що виконуються за рахунок бюджетних

коштів, на банківські операції, зокрема на правочини за участю НБУ, що

опосередковують емісію грошей, вплив на відносини щодо виплати зарплати
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працівникам бюджетної сфери, на відносини з виплати соціальних платежів

тощо). Фінансово-правові норми, що встановлюють загальні обмеження у сфері

грошового обігу і регулюють відносини щодо справляння податків та

обов’язкових платежів, здійснюють більш вузький спеціальний вплив на будь-які

грошові правовідносини. Отже, незважаючи на те, що значна частина грошових

відносин не регулюється фінансовим правом, відносини щодо будь-яких фондів

грошових коштів перебувають під впливом фінансового права.

7. Фундаментальні цілі та завдання фінансово-правового регулювання

можуть бути встановлені на підставі Конституції і законів України з урахуванням

функціональних повноважень органів, що діють від імені держави у фінансових

правовідносинах.

Враховуючи досвід визначення цілей системного збалансованого

регулювання грошово-кредитних та бюджетно-фінансових відносин в

європейських країнах, а також виходячи зі сприйняття цього досвіду

законодавством України (ст.ст. 99, 100, 116 Конституції України, ст.ст. 1, 6

Закону України «Про Національний банк України») встановлено, що поряд із

забезпеченням фінансування публічних витрат цілями фінансово-правового

регулювання є забезпечення стабільності грошової одиниці України, цінової та

фінансової стабільності (стабільності грошового обігу), додержання стійких

темпів економічного зростання, що в сукупності має на меті досягнення

макроекономічної стабільності в державі.

8. Результати дослідження місця фінансового права в системі права України

дозволяють констатувати самостійність та виключність предмета фінансового

права, юридичну чистоту владного методу правового регулювання, цільову

спрямованість фінансово-правового регулювання на виконання основних завдань

і функцій держави, наявність розвиненого фінансового законодавства, галузевої

доктрини та самостійного галузевого виду юридичної відповідальності.

Виходячи із цілей фінансового права, його предмета і методу, враховуючи

здатність цієї галузі права істотно впливати на відносини, які регулюються

іншими галузями права, і на відносини, які характеризують загальний
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економічний стан країни, слід визнати, що його місце в системі права відповідає

рівню фундаментальної (профілюючої) галузі права.

9. Особливість взаємодії фінансового і конституційного права обумовлена

частковим збігом сфер дії цих галузей права. На фінансові відносини

поширюється дія як загальних положень Конституції України, зокрема

встановлених ст.ст. 1, 3, 8, 19, так і положень, що спеціально спрямовані на

регулювання фінансових відносин (ст.ст.  95 – 100 Конституції України).

Завдання інтеграції фінансового права в систему права України передбачає

досягнення відповідності фінансового права як спеціальним конституційним

нормам і принципам, так і нормам та принципам загального та універсального

характеру, що поширюються на всі (або на більшість) суспільних відносин,

включаючи фінансові відносини. Тому положення фінансового законодавства

мають бути приведені у сувору відповідність до положень Конституції України.

Принцип пріоритету публічних фінансових інтересів у фінансовій діяльності

може застосовуватися лише за умов його підпорядкування дії конституційного

принципу верховенства права.

10. Розмежування сфер регулювання фінансового та адміністративного права

слід проводити за предметом правового регулювання (в тому числі, за ознакою

владно-грошових відносин), а також із застосуванням критерію цілей правового

регулювання. Відмежування немайнових фінансових відносин може вимагати

також встановлення зв'язку з майновими відносинами щодо функціонування

публічних фондів грошових коштів та організації грошового обігу. За цими

критеріями слід визнати належними до предмета фінансового права відносини

щодо справляння плати за адміністративні послуги, немайнові публічні відносини

щодо грошової емісії, порядку ведення касових операцій та розрахунків готівкою,

валютного регулювання та валютного контролю, фінансового моніторингу,

формування та використання публічних фондів грошових коштів банків та інших

фінансових установ. З іншого боку, не можуть бути визнані належними до

предмета фінансового права відносини щодо надання адміністративних послуг і

навіть владно-грошові відносини щодо застосування штрафів за вчинення



419
адміністративних правопорушень, які передбачають поповнення бюджету, але

запроваджені з іншою метою.

11. Розмежування предметів фінансового та цивільного права має

здійснюватися за допомогою послідовного використання методу правового

регулювання. Фінансове право регулює лише владні відносини і не може

регулювати відносини, що побудовані на засадах юридичної рівності та вільного

волевиявлення сторін навіть у випадках, коли фінансове право істотно впливає на

такі відносини. Проте в таких випадках, безумовно, має місце і фінансове-правове

регулювання, але не вказаних, а суміжних відносин, що, переважно, відрізняються

за суб’єктним складом. Наприклад, обов'язок розпорядника бюджетних коштів

щодо їх цільового використання, безумовно, впливає на цивільні відносини цього

розпорядника з продавцем товару, але цей обов’язок входить до складу

фінансових правовідносин розпорядника бюджетних коштів із суб'єктом владних

повноважень (головним розпорядником або іншим уповноваженим суб'єктом), а

не до складу обов'язків цього розпорядника щодо продавця товару за умовами

договору купівлі-продажу. Фінансове право регулює відносні, а не абсолютні

майнові відносини, а тому відносини власності та інші речові відносини

регулюються цивільним правом.

12. Норми фінансового права здійснюють визначальний правовий вплив

загального та всебічного характеру на майнові відносини, що регулюються

цивільним правом і пов'язані з мобілізацією та використанням публічних фондів

грошових коштів та зі здійсненням емісії грошей. Такий вплив дуже подібний до

правового регулювання, але виходить за межі останнього і широко

використовується правотворчими органами як один із виявів активної ролі права.

У межах фінансово-правових розподільчих бюджетних відносин

визначаються передумови для цивільних відносин, які опосередковують

витрачання бюджетних коштів, тобто визначається, в які саме цивільні

зобов'язальні відносини можуть вступати розпорядники або одержувачі

бюджетних коштів, яка сума грошей може бути витрачена відповідно до

цільового призначення бюджетних коштів і який результат має бути досягнутий.
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Норми фінансового права встановлюють, які види фінансових послуг можуть

надавати фінансові установи, яка сума коштів має бути спрямована на

формування або поповнення капіталу та резервів, і яка сума коштів може бути

залучена за цивільними правочинами від вкладників та інших контрагентів

(кредиторів) і спрямована на здійснення активних та розрахункових операцій.

Грошові суми визначаються не в абсолютному вираженні, як у бюджетних

відносинах, а пропорційно сформованому капіталу, резервам, а також залежно від

співвідношень грошових обсягів різних видів фінансових операцій. Зазначені

обов’язки встановлюються, переважно, у формі економічних нормативів,

резервних та ліцензійних вимог. Загальною особливістю, що характерна для

правочинів як за участю розпорядників бюджетних коштів, так і за участю

фінансових установ, є те, що повна та належна реалізація прав у цивільних

відносинах, пов’язаних із грошовими витратами цих суб’єктів, стає одночасно

публічним обов'язком розпорядника бюджетних коштів або фінансової установи у

фінансово-правових відносинах. Зокрема, за загальним правилом, в обох випадках

не допускається прощення боргу.

13. Тісна взаємодія фінансового і цивільного права обумовлює

різноманітність способів і засобів впливу цивільного права і законодавства на

регулювання фінансових відносин. Основними напрямками такого впливу є вплив

відносин власності на фінансове право та сферу його дії, вплив цивільних

зобов'язальних відносин на формування і використання публічних фондів коштів і

на здійснення емісії грошей, запозичення фінансовим правом окремих понять та

цивілістичних конструкцій, субсидіарне правозастосування. Субсидіарне

правозастосування розглядається як додаткове (допоміжне) застосування до

фінансових правовідносин нормативних положень іншої галузі законодавства.

При цьому субсидіарне правозастосування не впливає на галузеву належність

фінансових правовідносин, оскільки в таких випадках права та обов’язки сторін

визначаються фінансовим законодавством, а субсидіарно (додатково)

застосовуються лише положення, а не норми цивільного права.
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14. Вплив фінансового права на сферу трудових відносин є багатоаспектним

та здійснюється завдяки низці способів, форм та напрямків. Трудове право також

має істотний потенціал впливу на фінансові відносини, оскільки встановлює

права і обов’язки посадових осіб органів, установ та організацій, які є суб’єктами

фінансових правовідносин.

Оплата праці працівників установ і організацій, які фінансуються з бюджету,

є одним з основних напрямів використання бюджетних коштів, а отже, однією з

основних сфер взаємодії фінансового і трудового права. Майнові відносини щодо

виплати заробітної плати регулюються нормами трудового права. Проте зазначені

відносини перебувають під визначальним впливом фінансово-правових норм і

відносин, у яких встановлюються джерела, межі та обсяги коштів, що призначені

для виплати заробітної плати (бюджетні асигнування та позабюджетні доходи).

Наприклад, видатки Державного бюджету України на оплату праці віднесені до

категорії захищених видатків загального фонду бюджету (ч.ч. 1, 2 ст. 55

Бюджетного кодексу України). Зазначена норма не може бути кваліфікована як

норма трудового права, але здатна захищати права працівників на оплату праці не

менш ефективно, ніж гарантії, передбачені трудовим законодавством.

15. Охоронну функцію стосовно фінансових правовідносин виконують поряд

з охоронними нормами фінансового права охоронні норми, що встановлені

кримінальним, адміністративним, трудовим і цивільним законодавством, а також

норми адміністративного процесу.

Положення Кримінального кодексу України і Кодексу України про

адміністративні правопорушення, що встановлюють відповідальність за фінансові

злочини та правопорушення, не структуровані належним чином, а в окремих

випадках – не узгоджені між собою та з відповідними положеннями фінансового

законодавства. Запропоновано систематизувати зазначені нормативні положення,

відібравши як об’єкт захисту ті фінансові відносини, які об’єктивно потребують

захисту заходами кримінальної або адміністративної відповідальності. Зауважено,

що злочини і правопорушення в галузі фінансів доцільно було б виділити в
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спеціальний розділ Кримінального кодексу України та главу Кодексу України про

адміністративні правопорушення.

Власний охоронний механізм фінансового права у вигляді фінансово-

правової відповідальності перебуває на стадії становлення. Частково фінансово-

правова відповідальність отримала законодавче закріплення. Завершення

формування інституту фінансово-правової відповідальності передбачає як

вирішення теоретичних проблем, так і прийняття закону, в якому були б

визначені загальні засади фінансово-правової відповідальності. Проблема

закріплення основних засад фінансово-правової відповідальності може бути

вирішена також у загальному законі про фінансово-кредитну систему.
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