
is поt а uni\'Crsal trutll tllat siшplc Ltsagc оГtІ1с ELtropcan ргасtісс, схрсгісnсс 
and lcgislation (wl1icll wc sшcly must usc) will dcfinitcly lcad us to а prospcr
ous country. 
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Cll'KO 1'. Б. 

ЧернікеІthКІ1Й інститут ТТшtіон<LІhНОПJ унінере~пету <<0)techкa юрию·Ічна ающеміи», 

лоuснт кафедри шшіtьно-правових цисцюLtін, 

кант-цю юр111 t~ІЧН~ІХ наук 

ДО ПИТАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОВІДНОСИН, 

ЩО ВИНИКЛЮТЬ 3 ІШРІШ"ЗЮІІІЯ ВЛІІТ>\ЖІВ, І ІАСЛЖИРІВ 

ТА БАГАЖУ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 

Стабі.lьІІе та ефектшше фупкuіопуnашrя за.1ізничного транспорту 

с rrеобхі.алою у.\юrюю атrя ·:шбезпечеrшя oбoporroJ.Jaтrrocтi. паuіопа.lь
ної GC311CI01 і ІІі;ІіСНОСТі J(СрЖ<ІНИ, ІІіJ(ІШІІ(еНН}І ріНН}І ЖИТПІ насе.-ІСН

Н}І, у 3H\t3KY 3 чиVІ 3а .. tі3ничниі1 транс1юрт t: Оіtніt:ю 3 Gа~юних t·a;Іy3eti 

економіки. 
Під транспортом сліJ розу:\tіти сукупність :\tеханічних засобів, за 

..::rопо:\tогою яких з..::rійсшосться переnезешrя, а також уnесь nиробпичо

техпологічпий комІLlекс. за ..::rопо:\tогою якого падаються пос.1уги з пе
реnеJешrя та інші транспортні послупr спожиnача:\t, «Транспортне Jако

Н(нансп-ю•) нк .. tючаt: у себе рі:1ні норvtап1нні акп1, }ІІ<і 3а сноєю сутністю 
є формою нираженни ншtі осіб, ІІ\О \южутh стнорюнати нор\Н1 11рана і 

встанов .. 1ювати прави .. 1а пове..::rінки у ..::rаній сфері. Іншими с .. 1овами, осно
вними положеннями транспортного законодавства є по .. 1оження, що 
регу.1юють відносини, пов'язані з ук.1а..::rенням договорів перевезення, 

3 по..::rачею трапспортних засобіn, nі..::rпоnі..::rа.1ьпістю за їх пеnикопаппя, 

nтратJ~ пошко..::rжешrя nаптажіn, пред'яn.1ешrя претензій тошо. 
3І·ннначснюІ\І vticшt таро~tі трансІюрту tюн\t:1уt:тhси ІІОН}ІТ'І'}І <<тран

с tюртна ;tm;І hHlCTh>), }ІКа нrнначаєt'hС}І }І І< сус 111~1 hHO корисна J\1}1~1 hHlCTh. 
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11(0 Н<UСЖИТh ЛО сфери VІатсріаЛhНОІ'О НИрОGНИІІТІ-Ш і СТаНОНИТh ОІ<ре\-1)1 

1·a;1y:1h нщ1о;rноr·о І'ОСІJОіШрстна (статті 260, 261 ГК України). З;_вначсне 
ІІОН~ІТПІ НЖИН<Н-:ТhСИ маЙже у НСіХ НЩ1VІі.ПИННО-1ІраНОНИХ актах тран

СПОрТНОГО законодавства (хоча в самому 3аконі України «Про тран

спорт>> воно не наводиться). У зв'язку з цим можна пого;:rитися в ви

значенням. що іспус в літературі, зокре11а, транспортна діяльність- ue 
суспіТІЬІІО корисна ;:rіяльпість членів суспіТІьстшt та їх об'с;:rпань що;:rо 

падапня трапспортних пос.1уг з метою реа.1ізаuії їх за плату, яка з;:rій

сню~:-:тhси на 11рофссі~іних Jaca;rax та фунтуt-:тhси на rює,Іtнанні ІІрина'І'
них і rrуlі1ічних інтсресін. 

Слід зазначити, шо ст. 11 UK України в:изначає підсташт ВІтникнення 
uивіТІьних прав та обов'язків. ІЗ дано11у в:ипадку ві;:rповідно ;:ro п. 1 ч. 2 ст. 
11 ЦК України праnоnідносини шо;:rо переnезешш nантажіn, пасажирів 
та багажу виникають із дoronopin та інших праnочипів. 

Для розг.1я;:rу цивL1ьних праnоnідпосин, що виникають 3 перевезен
ни нантажін. Ішсажирін та Gа1·ажу 3а.1і:1ничним транс1юртом неоGхі;rно 

і[ОС.ІJЩИТИ 3аІ·а.ІhН1 ІІШІОЖеНН~І JII,O)[O IIOH~JTI'}I, СТІJУКТ)ІрИ Та ІІЩСТаН НИ

НИКНеННЯ ц:ивільн:их правові;:шос:ин ВJагалі, адже в дано11у в:ипадку під

става:\Іи ВІтникнення вищезазначених правовідносин є договори пере

везення вантажів, пасажирів та багажу. Водночас, для правовідносин, 

що nипикають з перевезення ваптажіn, пасажирів та багажу за.lізнич

ним транспорто :\І характерпи11 сті особ.1иnості, які притамапні uивLlL
ним rrраІюві;tІюсиІrам вJaІ<-UJi. Зокрема, J.v1істом цивіJJJ,ІІИХ ІІраІювіюю

сиІІ с: суG'скт, оG'скт та л1іст (суG'сктивні шші.ІІІ,ні 11рава та о6ов'юки). 

У 3н\r:1ку 3 чим можна ;rійти ниснонку, 1110 3VІістом rrинілhних rrрано
нілносин, 1110 ниникаютh 3 ІІерснс3снни нантажін, rrасажирін та GаІ'ажу 

~ш;rі:тичниVІ трансrюртом є також: суG't:кт, об'єкт та :1міст (суG'єктинні 

uивіТІьні права та обов'язки). Тому доціТІЬНИ:\1 є розгляд саме у такій 

послідовності питання суб'єктів, об'єктів та з11істу (суб'єктивних ци

віТІЬІІИХ прав та обов'язків) учасників цивLlьІшх правоnідпосип, що 

шпшкають .з переnе.зення nантажів. пасажиріn та багажу залілшчпим 

транспортом. 

Транс1юртні ;(оr-онори ІІерснеJеню:r нантажін, rrасажирін та Gа1·ажу на 

~ш;1і:1ничному трансІІорті 1 юлі;rиютhси на оснонні та іЮІІоміжні. Оснонні 
транспортні договори опосереднюють го.1овну сферу взаємовідносин 

транспортних організацій та :к.1ієнтури (договорІт про перевезення па

сажирів, вантажів, багажу та пошти). Допо11іжні договори сприяють 

порма.1ьній організації переві.зпого процесу (догоnори па органі3аuію 

перевеJень. експедиції, па експ.1уатаuію під'їзних колій, подачу nагопіn 
ТОІ ІЮ). 

ПсренсJснн~І нантажін. 11асажирін та Gа1·ажу 3а.Іі3ничним трансІІЩ1-

том зага.1ьного користування організується на договірних засадах. У 

зв'язку з цим, відносини що;:rо перевезення вантажів, пасажирів та ба

гажу залізничним транспорто11, які виникають 11іж перевізника11и, з 
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олноІ'О Gоку, і ІІасажирами, ні;~11ранниками нантажу, нантажО<щсржуна

чаVІи, j інІНО1'О Gоку, рсІ'УJІЮЮТhС$.1 ,т~но- і Gагато- сторонніми \>Ііжнарtщ

ни ми уто;~ами, І \К України та р$.І;~оVІ с11сціалhних норматинно-11раноних 

актів. При цьо:\1у ЦК України є основни:\1 законом, який :містить загаль

ні положення шодо перевезення. У зв'язку з ЧИ:\1, перевезення ванта

жу, пасажирів, багажу т;:rійсшосться за ;:rогоnором переnезеппя, який 

у:к.1адасться у пись:\юnій формі (ст. 908 UK України). Водночас слі;:r за
уважити, що у шшL1істичпій науці праnоnідпосшш їх учаспикіn щодо 
ІІсрснс:1СНН$.І нантажін, 1шсажирін та Gа1·ажу :1аJІі3ничним транс11ортом 

ні;~носитhС$.І;~о І'РУІІИ ;~о1·онорін 11ро на,т~аню11юс.Іу1: ЗоGон·~13анюІ ІІ~tщо 

надання послуг :vюжуть в:ин:икати в різних сферах лю;:rської ;:rіяльності 

і опосере;:rковуватися uивільно-правовими ;:rоговорам:и. Вибір форм:и 

регулюnаппя копкрепюго різпоnиду зобов'язальних ni;:rпocшr зале

жить nід nи;:ry послуги і форми nиражеппя її результату, а n ;:rапо:\1у ви
падку- з па;:rаппя пос.1уг з переnезеппя nаптажіn, пасажирів та багажу 

:1аJІі3ничниv1 транс1юрто_v1. За3начснс оGу_vюшІсно пн1. 1110 ::;;tійснснН$.1 
траНС110рТНОЇ }[іИ.,ІhНОСТі JJOH\І:1YEThC~J ::; На,ІЩННИМ траНСІІОрТНИХ ІЮ

СЛУГ- дія.1ьності на транспорті, що пов'язана із задоволення:\1 потреб 

насе.1ення в перевезеннях, а також інші послуги, які на11аються у зв'язку 

з використання:\1 транспортних засобів (наприю-тад, транспортна екс

педиція тощо). 

Разо:\1 з uим, метою самого процесу перевезешш с пере:\1ішеппі nап
тажів. І шеажирі І) та Gш·ажу, тоGто в ІІа}[аІІІІі таких G.шІ~ ~Ікі ІІсві.ІL.ІLі.ІІІ)ІІи

ми B1)l )LІШІЬІЮСТІ траІІСІЮрту 1 _\о10ЖУТІ> СІІОЖИІШТИС~І .,JИIIJC В 11p01LCC1 1[1СЇ 

,т~ію1hності. При 1lhOVІy, :1нажаючи на никлщснс, 3а3начсний ниснонок 

може Gути с11ірниVІ на ;~ум ку окрсVІих науконr~ін, $.1Кі сною точку 3ору 

оGфунтонуютh тиVІ, 11~0 нс:1нажаючи на, нібито, схожістh :ш сноєю мс

тою договорів перевезення вантажів та пасажирів, вони все ж таки від

різняються між собою. Так, ;:rоговір перевезення вантажів :\1ає на :меті 

пе ті.1ьки падапня пос.1уг, а й nпроnа;:rжешrя процесу nиробпицтnа n 
ме:ж-tх обороту та .JJIЯ обороту, а переnезеrшя пасажирів мас па 11еті па

даппя пос.1уг. Таки:v1 чшю:v1 пропес переnезеrшя nаптажіn песлід розу
міти лнІІС н рамках кінцсноІ'О рс::;улhтспу роGоти транс11ортних :шсоGін 

на :1аJІі3НИІ[і, Go н такому рюі сама сутh ilOІ'tmopy ІІсрснс:1СНН$.І нантажін 
втратить свою відмінність від ;:rоговорів підряду тощо. Проте, з такою 

точка зору не:\1ожна погодитися, оскільки вишезазначені договорІт є 

припципоnо рілшми, і n даrю:v1у nипадку праnа та обов'язки сторіп за 
догоnором переnезеrшя nаптажів nипикають з :\1омепту передачі nапта
жу для переnезешrя і до моменту вруч:ешrя його о;:rержувачу nаптажу. 

БіJІhІІІ тоІ·о, І~К України міститh СІІСІ[іаJІhНУ І'.,шну, 11рисн~1чсну 3а

І'а;rhн~Ім ІІШІОЖСНЮІМ І ІрО на;tаНН$.1 ІІОСЛУІ: 11~0 ІІОН\13аНО 3 П1\о1, 11~0 3 tЩ
НОГО боку, у ЦК не :\1ожливо дати 11етальну регламентацію всіх ;:rоговорів 

у цій сфері, а з іншого- необхідно було закріпити зага.1ьні положен

ня, шо стосуються 11оговорів uьoro типу. Саме тому в ч. 2 ст. 901 ЦК 
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УкраЇНИ ІІереіtGачено, 1110 ІІО.·ІОЖеНН~І І-;шни 63 МОЖУТh 3аСТОСОНУІШН1-
ОІ J(O HClX J(ОІ'ОНОрШ І ІрО на;(аННИ ІІОС.·ІУІ; ~11<1110 НОНИ не СУІІеречаТh сут1 

3оGон\І3аНН}І. Са\1е на І(іtі ІІі;tстані 3аконо;(анеІ(h ІІр(mонує ;ю1·онором 

про наzrання послуг охоплювати будь-які види пос.:Jуг, що віzшовідають 

встановленим uиві:Jьним законодавством критеріям. 

ЮКАРЕВА 11. О. 

Напітrа.tьrшй упіверсJrтет <•О,Jеська юри;::rичJrа ака,Jе:мія», 

,Jоцснт кафслрп uивіtьноrо права. кан,Jиі]ат юришгшпх наук, ,;Ioucнr 

ФЕНОМЕН SIL".NZНAI ЯК ВИРАЖЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ 
ВИНАХІДЛИВОСТІ 

По11ит на контрафактну ІІр(нукнію 3 Китаю, не ;tиншІчисn на нrнn
к:ий рівень її якості, a.:Je через актуа .. 1ьність пронованих товарів на тлтн
ку, тонке віачуття по.аобань, а з тим й задоволення потреб, споживачів 

3а.:Jишасться .аосить стабі:Jьшн1и. 

Відпосипи які ск.:Jаzrаються шо.аоnиробшштnа китайських тоnаріп 
3 ІюруІІІеНН~ІМ ІІрана інте.Іектуа.ІhНОЇ Н.ШСНОСТі ІІШІСНЮЕ такиtі фено

мен ~І І< Slшnzlшi. икиіі у Gукна.н.ІюvІу ІІсрск.І<С:Lі ОJІІачас <<6аІІ,:tитсІ,киі1 

ОІІ.ЮТ>>. У сучасІЮ\ІУ використанні термін ·шстосовусп,с}І іІJІ}І ІЮJІІ<Ічсн

нs.~ НИрОf>Ю11(ТНа іlСІІІеНІ1Х КОІІііі: СІІЩJУіІ (у ТО\1)' 'ІИС.Іі КОІІії ~;-;нрОІІеЙСhКИХ 

ССJІИІІІ, ИКі ІюGу;(ОНаНі Н І<ИТаіkhКИХ ІІСрСіІVІіС'І'}ІХ), \ІаІ!ВИНіН (\ШІ!ВИН 

Apple, n Купь:\tіпі, який продас ві.аре:\юІпоnапі тоnари Apple) та, паnіть, 
по.аії (імітація естафети Олімпійського вогню, яке сі..1ьські жителі орга

нізува .. lи, коли офіuійна Естафета пройш.:Jа повз їх поселення). Проте, за 
nИC.lOnO:\f The wан Street Jouгпal. лшчеппя тер:иіпеShапzhаі з:иішосться, 
якшо раніше, nіп nиражаnшось дешевше або гірше. сього.апі Shaпzhai 
стає ниражсНН}ІVІ 11снної китаіknкої хитрості та нинахііLІиності llJ. 

Можна нанітn 3а3начип1, ІІ(О саме 11ісш1 :ш11уску аііфонн 2007 p(mi та 
ІІШІникитаіknкоІ'О те .. Іефону Star РІюnс ні;L коVІІІанії Goldcп Applc, нііІ
мінною рисою якого була бі.:Jьш висока функціона .. 1ьність у порівнянні 
з американськимана.:Jогом, фено:\tенSІlапzlші з :\tістечкового ставза

га.:JьІюсnітоnим трепжнt [2]. 
У сnою чергу n Китаї застосуnаппя терміну Shaпzhai :иас 6L1ьш г.lи

Gокиіі 3Міст. Як :ш}І ни н н 2009 ро І (і чиноню1к На11іона..1 nної а;( УІі ністраІtії 
анторсnкою 11рана Китаю. ІІ(О Sllanihai ні;юGражає куJІnтурну тнорчістn 
~ШИЧаііНИХ~ІЮJ(Сіі, НІІИСУЄТhС~І Н ІІОТрс()и ринку. і IIO.iiOGaєThC}I JІЮj[И\І.;lо 

того ж, як уяв.:rІяється, китайська в.:Jада споzrівається, що відносна сво

бода копіювання з:\'rоже .аопомогти або за:v~аскувати еконо:\'Іічний роз

риn n Китаї. 
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