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РОЗУМІННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, 

ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ВАІІТАЖІВ, У СУЧАСІІОМУ ІІАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

Норми uиnільпого праnа, як і інші праnові норми, регулюють сус
піл_,пі ni;:rrrocипи за участю фіJичrшх і юридичних осіб. При цьому сус

піл_,пі nідпосшш. бу;:rучи nрегульоnапими порма:ми циnільпого праnа, 

L'T<liOTh І(ИНUhНО-ІІраНОНИМИ. 

Ві;шоні;tно l\O Закону України <'Про ІІсрснс3СНН}І нсGс3ІІсчних нан
тажів>>, перевезення небезпечних вантажів - дія.1ьність, пов'язана 

з перемішенням небезпечних вантажів ві.LІ місця їх виготовлення чи 

зберігання до :\1Їсuя прrвначення з пі.Jготовкою вантажу, тари, тран

спортних засобів та екіпажу, приймапням nаптажу, здійсненням nап

тажних операцій та короткостроковим зберіганням nаптажів па всіх 
еташ1х 11еремішсню1. Такс ІІерсмішснН}І _\южс ::~;tійснюнати юр~щична 

(ре3И)LСНТ і HCIJC3И)LCHT) а()о фі:шчна ОСО63 (1-рОМ<І)LИНИН УкраЇНИ, іно

JеМеІІЬ, особа без громаlІянства) різними типами транспорту (водним, 

повітряним, автомобільн:им, залізничним та ін.). Враховуючи зазначе

не, ІІОІШЛhІІІС ;юс;ІіJІжсннн Gy;~c ні,т~Gунатисн на о<:ноні норм І~инілhно
го права у їх тісному зв'язку із науковими здобутками транспорпюго 

права, як комп.1експої га.1узі права та наукових зпапь, що регулюють 

сусІІі;ІІ,ні ві,r~ІІОСИІІИ в сфері ІІсрсміщсншІ лю,r~сй. вантажів і іІІформа

ції з О.іІІІОго місця в інше (за lІОпомогою транспорту). Оскільки норми 

циnі.1ьпого закопоlІаnства містять зага.1ьпі по.1ожепня про зміст пра
ноні;rносин, 11ро оснони іЮІ'онірного 11рана, 11ро :шхо;~и :ш6сjІІсчснН}І 

ІІ,ИНі;ІhНО-ІІраНОНИХ :ю6он'и:ШНh ТО ІІІ О (іНІІІИМИ с;юнаVІИ, Ті НЩ1\Н1, }ІІ<і 

лише в загальному врегу.1ьовують об'єкт нашого дос.1і1Іження), багато 

принпипових по.1ожень (спепіальних норм) щодо перевезень небез

печних nаптажів зпахоlІять свое закріплення в інших галузях та дже

ре.1ах права. 

Учасники шшL1ьпо-правових nідпосип мають суб'сктиnпі пра

на та о6ок\І3КИ. ()jнакою 11раноних ні,т(носин є те. 1110 :мійснсНН}І 

суб'єкти кн их І Іран та никона нn су6'єктинних оGон\13кік \южутh 3а6с3-

печуватися засобами 1Іержавного примусу. 

В контексті нашого 1ІОС.1і1Іження, державн:ий примус займає осо

бливе місце, оскільки специфіка перевезення небезпечн:их вантажів 

nимагас nстаповлеппя конкретних вимог та заборон щодо здійснен

ня такої діяльності. У випаlІках пеlІотримаппя вимог закопоlІаnства, 
НИННl ОСО6И MaiOTh ()ути КСТаНОН.,ІеНі та ІІІJИПІІ"НСНі J(O НЩІІОКЩ<І.Іh

НОСТі. Це о()уvюн.ІеНО HC06xi;LHiCTIO KOHTJJШIIO :ш о6іІ'ОМ не6С::!ІІСЧНИХ 
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нантажін, ІІОІІСрС;LЖСН НИ Н3)13НИЧаі1 НИХ І ІрИ I'Ol( та СИТУ3ІІіЇ 3 J(aH ИМ 
ІІрСіІ\1СТО\1, 11(0 \10ЖС 1Ір113НССТИ И І< іЮ JЮКа;ІhНОП) .·І ИХ3, так 1 J(O С КО.·ІО-
1-іЧНОЇ катастрофи. 

В правовій цоктрині, цержавний прю .. tус розг .. 1яцається в різних 

значеннях, проте суть uієї категорії за .. 1ишається незмінною. Це -ба
гатогранна та c:к.la..JIIa дія.1ьпість ко:ипетептпих держашшх оргапіn з 
охоропи праnа ni,::r порушепь. Вопа полягас: а) n спостерігаппі за пра
nомірністю поnе,::rіпки учаспикіn суспільних nілюсип; б) n дос .. 1і,::rжеппі 
оGстаНИН J(i~ІHh, у }І КИХ HIHIILICHi 03Н3І<И ІІрОТИІІранності; Н) Н ро:1І-;ІИіІі 

СІ Іран І ІрО ІІрОТИІІранні .іІі}ІНН}І, 3астосунанні ЮрІЩИЧНИХ С3НІ<І(іtі і НИ

КОНаННі актів застосування. 

О. М. Шевчук зазначає, якщо во .. 1ьова пове.аінка ін.аиві.аа харак
терrвусться іпюруnаппям праnоnих nимог і nі,::r:шачасться пегатиn

ІІІІ:\1 стаn.1еппю.1 ,::ro пих, то для того, шоб <{паn'язапІ•> .аержаnпу nолю, 
пеобхілю n.аатися nже до тих фор:~л, за .аопо~югою яких ~южпа по
:tо;шти НСІ"3ТИННС СТаН~ІСНН~І і .іЮGИП1С}І ІІОКОрИ. Ми НИХО)[И\110 3 ТОІ"О, 
ІІLО чинниі1 11раноохоронниіі \іІсхані:1\іІ н :ш;Ісжності ні.іL :шк~Іа.іtсних н 

ньо:\-ІУ соціа .. 1ьно-юри,::rичних програ:\1, а ca:\fe, в за.1ежності від спо
собу охорони правопоря.аку та забезпечення гро:\fа.аської безпеки, 

вк.т1ючає наступні форми .аержавного примусу: попередження, при

пипеппя, юри,::rичпу nі,::rпоnіда.1ьпість, праnоnідпоn.1еппя і проuесу

а .. lьпе забезпечення. 
На ІНІІІІ У іLумку. J(СржаІІІІиtі ІІриvІус- І(С \Іспн шІ;ншу. 1110 ІЮ.І~ІПІС 11 

·шстосуІІ<lІІІІі J(СрЖаВІІИ\11И ОрПІІІаМИ та ЇХ IIOC<C:LOIH1\111 особами 1\СТаІЮВ
.:ІСІІИХ ~ШКОІІО\11 ~ШХЩ(іВ. 11(0 И ІСІИІОТІ, соGою СИСТСVІУ ІІр<lІЮІН1Х оGVІСЖСІІІ,, 
oGTIOKCH h ЧИ ін ІІІ ИХ ;tiii, ИКі l((BHO.I~I IOTh :1VІУСІ1ТИ 3ОGон\І33НИХ осі() НИ 1<0-
нунати ІІОк.;ІаіІСН1 на НИХ іЮр)'ЧСННИ 1 і10Тр11\І)'НаТИСh НСТаНОІLІСНИХ331<0-
НОМ заборон, а також забезпечити правопоря.аок, безпеку особистості, 

суспільства і цержави від потенuійних та реа .. 1ьних загроз. 
Циnі1ь1ю-праnоnим nідпосипам обоn'яJкоnо мастиnа загальна 

ознака держашюго при~tусу. А от шодо гa .. lyJenиx особлиnостей uиnіlь
по-праnоnих nі.апосип, то nопи Jумоn.1епі особ .. 1иnостя~tи прецмета і 
MCTOiLY І(ИНіJІhНОІ"О І Іра на. Так ОСОG .. І~ШОСТі ІІИНіJІhНО-ІІр3НОНИХ НііLНОСИН 
IIOJI}II"3IOTh у ТО\1)', 1110: 

а) ue майнові (відносини власності і товарно-грошові) і особисті не
майнові ві.аносини, врегульовані нормами uиві.1ьного права; 

б) їхні учасники характеризуються ~tайновою відокремленістю і 

юри.аичпою ріnпістю; 

n) суб'скпшпі праnа та суб'скпшпі обов'яжи учаспикіn шшLlьІю
ІІраноних Н1.іLНОСИН НИНИІ<аКПh, 3\IIIHIOIOThC~I1 ІІрИІІИН~ІЮТhС~І на 111J(CTaH1 
Юр11.іLИЧНИХ фактін. 

І якщо з приво.ау перших двох особ .. 1ивостей бі1ьш менш ,::rосягну
та є,::rність поглядів у правовій літературі, то питання юри.аичних фак

тів і .аосі активно обговорюються в наукових колах. Тра.аиuійно під 
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юри;(ичниVІи фактами ро3уміютnс~1 :шкріІІлсні н нормах 11рана оGстани

ни, 3а ~І ких ниникаютn, 3VІінюютnси aGo ІІрИІІиниютnс~І конкретнІ ІІра
нонілносини, суG'єктинні 11рана і юри,т(ичні оGон'юки. 

ПОЛУНІНА О. О. 

І ІаІ(іонu.І hНИЙ уні нерситет «0;(есhка юри1 (ична ака1 (е\1ЇЯ», 
астшрапт кафедри шmИьпого праDа 

ІІЩСТЛRИ ІІРИІІИІІЕІІІІЯ ДОГОВОРУ РОЗДРІБІІОЇ 
КУПІВЛІ-ПРОДЮКУ 

Захист І Іран І11ОМ<l}\ИН (ЩНа 3 найнаж.ІиніІних 3ан,1щнn, ІІ(О :щіtkню

ютnс~І н Україні 33НЮ·ІКИ соціанnно-економічній ti ІІШІітичнііі ;tі~Ілnнос
ті. А;tжс. ст. 42 Конституції України :юGон\13ує ;tержану :шхиІІІати І І рана 

громадян як споживачів. Нормативно-правова база у даній сфері пе

ребуває в стадії гармонізації з нор:\1ами міжнародних угод, учасницею 

яких стала Україна. Це олшчас, що ми знаходимось па шляху адаптації 

цісї роботи ;:ro міжнародІюго ріnпя. 
,!l,оюнір КУІІІШІІ-ІІро;шжу ОСНОННИЙ НИ}( ЦИН\JІhНО-ІІраНОНИХ 

:юG(m\ІJШІІ,, шо виникають у товарно-ІІJОІІLово_v1у оGороті. ВссІ, ІІІJІИХ, 

}ІКИt1 ІІJЮХО)~ИТЬ ТОВар Ві)~ ВИрО6ІІИК3 }(О СІІОЖИВ3Ча, -3;LіЙСІІІОСТІ,ОІ ІІа 

осноні цині;rІ->но-rrраноних ;~огонорін. Ці J((Ч'онори уклщаютІ->сs.:r: між ни

роGниками н рі3них гш1у3s.~х нироGниr(тна, УІі ж нироGниками та торІ')'Ю

чими організаціями, між особами, які здійсшають оптову та роз;:rрібпу 

торгівлю, між про;:rавцями, які здійснюють роз;:rрібну торгівлю і спо

живачами т. д. Важливо відзначити, що саме договір купівлі-про;:rажу є 

осІюrши11 засобо11 організації та оформлення цих nідносшr. 

Якщо визнати, що виникаючі при цьо11у господарські, екоІю11ічпі 
НІ,!(НОСИНИ- Є 3M1CTOVI, ТО УІ<JШіLСНІ,!(ОГОНОрИ К)'ІІ\НJІІ-ІІр(ЩаЖу- І Ірано

на форма ниражснни rrиx ні;(носин. 

[ НСТИТУТ І ІрИ 11 И HCHHs.l ІІИНіJІ hНО-ІІраНОНИХ J(ОІ'ОНОрін- Це (ЩІ1 Н 3 наЙ

ВаЖЛИВіШИХ інститутів в системі регулювання uивL1ьно-правов:их від

носин. В періо;:r переходу України ;:ro ринкової економіки його практич
не зпачеппя стрімко Jростас. 

В даний час ані n Іюр11атишю-праnових актах, пі n ЦК України пе 
н~пначсно ІІОНS.ІТПІ «ІІрИІІинснюІ цині.ІІ->НО-ІІраноноІ'О ;юІ·онору>>. Не 

НИрО6JІСНИtі і критсріtі HiitMiHHOCTi ІІОЮІТТ}І ІІрИІІИНСНН}І І(ИНі.,ІhНО-ІІра
НОНИХ ilOI'OHOplH НЩ ІІОН}ІТПІ ІІрИІІИНСНН}І СУМІЖНИХ І(ИН\JІhНО-ІІр<іНОНИХ 
явищ, зокрема, цивL1ьно-правов:их зобов'язань. Ue свідч:ить про те, що 
в законо;:rавстві недостатньо розроблена правова концепція пр:ип:инен

пя шшL1ь1ю-правових договорів, шо, у свою чергу, с nідображенням 
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