
І В існик  Л уганського  державного ун іверсит ет у  
внут р іш н іх  справ ім ен і  Е.О. Д ідоренка

ас^ш8 соттипаиіаіге. 8 о т е  8Ьогісотіп§8 іп іЬе ргосе88 о£ іеді8іаііоп ге£огтіпд 
іп іЬе 8рЬеге о£ § о V еттеп і ргосигетепі іп іЬе сопіехі о£ ^к^аіпе'8 іпіегпаііопаі 
оЬіі§аііоп8 аге апаіугеїі іп іЬе агіісіе. ТЬе аиіЬог соте8 іо іЬе сопсіи8Іоп іЬаі іп 
8рііе о£ іЬе £асі іЬаі іЬе іедІ8Іаіог Ьа8 8и££ісіепі і іт е  £ог дгаїіиаі аііаріаііоп о£ 
паііопаі іеді8Іаііоп іо Е^ іате оп §о V еттеп і ргосигетепі іЬеге і8 по Ьаіапсеїі 
арргоасЬ іо іЬе ге£огт ргосе88 іп ^к^аіпе. РигіЬегтоге, іЬе іеді8Іаіог <іое8 поі 
іаке іпіо ассоипі соп8е^иепсе8 £ог <іоте8ііс тапи£асіиге8, е8ресіаііу 8та іі ап^ 
т е ї і іи т  епіегргі8е8, іп іЬе сопіехі о£ роіепііаі іпіедгаііоп іпіо іЬе паііопаі §оV- 
егптепі ргосигетепі 8у8іет о£ £огеідп 8иррііег8. АіМіііопаііу, іЬе аиіЬог етрЬа- 
8іге8 іЬаі ипііке іЬе Еигореап соипігіе8, іЬеге і8 іаск о£ соопііпаііоп о£ доVе^п- 
т е п і ргосигетепі теііЬ іЬе ітр іетеп іаііоп  о£ 8іаіе ргодгат8 теЬісЬ іе88еп іЬе 
гоіе о£ § о V еттеп і ргосигетепі іп іЬе есопотіс <іеVе1ортепі о£ ^к^аіпе. ТЬе 
рарег р^оVІ^е8 сопсіи^іпд гетагк8 а8 тееіі а8 8 о те  8идде8ііоп8 £ог іЬе £иіиге.

Кеу теог^8: допегптепі ргосигетепі, Е и  Іедізіаііоп оп допегптепі ргосигетепі, 
айаріаііоп о}ІедізШіоп.

УДК 347.971.99.340. 32 (477) ■ ЦІННІСТЬ СВОБОДИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
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У статті розглянуто питання щодо цінності свободи фізичної особи в 
цивільному праві. Обгрунтовано тезу, що для реальної свободи фізичної 
особи необхідні позитивні цінності -  блага, які є невід'ємними для неї. Цін
ність свободи фізичної особи на законодавчому рівні закріплена у формі 
свободи дії особи та обмежень, від яких вона вільна. Свобода фізичної особи в 
цивільному праві розуміється як рівна свобода для всіх, але цінність свободи 
особи не є однаковою для всіх.

Ключові слова: свобода фізичної особи, цінність, блага, сфера дії, принцип 
свободи фізичної особи.

Постановка проблеми. Одне з пош ирених понять у науці цивільно
го права -  свобода фізичної особи. Цивілістична наука має у своєму роз
порядженні значний масив теоретичних і практичних розробок, викори
стання яких дозволило авторові охарактеризувати свободу фізичної осо
би з точки зору її цінності в цивільному праві. Аналіз нищевказаних дос
ліджень дає підстави зазначити, що з ціннісної позиції свобода фізичної 
особи в цивілістиці не розглядалась. Щ о ми розуміємо в цьому випадку 
під категорією «цінність»? Це те, що отримало стійку позитивну цивіль
но-правову оцінку та має правове значення для кожної фізичної особи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові дослідження 
стосувались окремих аспектів свободи особи, зокрема, висвітлювались: свобо
да договору (М.І. Брагінський, В.В. Луць, А.В. Луць, Р.Й. Халфіна, 
Б.В. Покровський, С.М. Бервено й інші), цивільно-правовий аспект особистої
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свободи та права на свободу (Р.О. Стефанчук), суб'єктивне право на сво
боду (М. М. Агарков, С.Г. Зайцев, Л.В. Красицька й інші), свобода творчо
сті (Р.Б. Ш ишка, О.А. Підопригора, О.О. Підопригора), принцип свободи 
особистості (О.А. Пушкін) тощо. Деякі вчені вказану свободу розглядають як 
самостійний принцип цивільного права (А.А. Пушкін [1, с. 21-24], 
М.М. Сібільов [4, с. 18], О.О. Богатих [2, с. 13-14] тощо).

Формування цілей. Метою статті є аналіз питання цінності свободи 
фізичної особи в цивільному праві.

Виклад основного матеріалу. Розпочнемо дослідження зі сфери дії 
свободи фізичної особи. Загальновідомою в цивілістиці є точка зору, щ о 
цивільне право -  це сфера свободи та самовизначення людської особис
тості [3, с. 1].Такий підхід надає підстави зазначити, щ о сфера свободи 
фізичної особи зумовлюється сферою дії цивільного права. Звичайно тут 
знаходяться особисті немайнові та майнові права.

У  сфері особистих немайнових прав сама ідея свободи фізичної осо
би закріплена в змісті цих прав (ст. 271 ЦК України). За суттю це загальна 
норма, щ о відноситься до  всіх особистих немайнових прав фізичної осо
би. Окрім зазначеного, свобода особи проникає вже і в перелік особистих 
немайнових прав фізичної особи, щ о забезпечують її природне (гл. 21 ЦК 
України) та соціальне існування (гл. 22 ЦК України), а також  у загальні 
правила здійснення особистих немайнових прав («вільно», «на власний 
розсуд» -  ст. 271 ЦК України та «самостійно» -  ст. 272 ЦК України). Уна
слідок цього доходимо попереднього висновку -  держава офіційно ви
знає свободу фізичної особи в певній сфері відносин, відданої на віль
ний розсуд особи, закріплює позитивні блага, які є невід'ємними для сво
боди особи (наприклад, життя, здоров'я, недоторканність, безпека тощо).

Сфера свободи фізичної особи охоплює і майнові відносини, зокре
ма, договірні. Сучасний стан свободи в договірних відносинах свідчить 
про те, щ о цілісність цієї свободи вже порушена. Певно її можна поділи
ти на два види: свобода договору приватних осіб і свобода договору у 
сфері підприємницької діяльності, щ о не заборонена законом.

Услід за європейськими країнами сучасним цивільним законодавст
вом України визнана свобода договору приватних осіб, хоча й відсутня 
саме така словесна конструкція й багатьма цивілістами застосовується 
термін «свобода договору». У  доктрині цивільного права звернена увага 
вчених на свободу договору приватних осіб, у зв'язку з цим обґрунтову
ється її існування певними причинами. Так, на погляд одних авторів, 
такою причиною є правопорядок, головне завдання якого полягає у 
створенні й забезпеченні свободи індивіда[6, с. 7-8]. Уважаємо такий під
хід не безперечним. Хотілося б оспорити, з одного боку, твердження про 
те, щ о саме правопорядок створює правову свободу. Думається, правиль
ніше було б говорити про свободу договору приватних осіб, щ о існує в

225



І В існик  Л уганського  державного ун іверсит ет у  
внут р іш н іх  справ ім ен і  Е.О. Д ідоренка

межах чинного в державі правопорядку, який у свою чергу виступає од
ним із гарантів правової свободи (ст. ст. 810, 744, 1302 ЦК України; ст. ст. 
9, 63, 64 СК України та ін.). З інш ого боку, можна заперечити положення 
про можливість вільної дії особи незалежно від впливу держави або ін
ш их владних структур, оскільки навіть у найдемократичнішому суспіль
стві такий вплив, безумовно, зберігається.

Із погляду інш их авторів, причина, щ о обґрунтовує існування сво
боди договору приватних осіб, убачається в оптимізації функціонування 
владних структур у суспільстві й ефективності процесу прийняття ними 
рішень, щ об тим самим сприяти раціональному розділенню обмежених 
світових ресурсів для якнайповніш ого задоволення потреб людини [6, с. 
7-8]. У  цьому випадку, на нашу думку, потребує конкретизації і поло
ження про те, які ж  договори повинні визнаватися законодавцем, і про 
який розподіл світових ресурсів йдеться.

Визнання на законодавчому рівні свободи договору приватних осіб 
дозволило розширити сферу її практичного застосування. Так, у спадко
вому праві це виявляється за допомогою закріплення положень про спад
ковий договір (глава 90 ЦК України), управління спадковим майном (ст. 
1285 ЦК України), якщо воно вимагає не тільки охорони (підприємства, 
цінні папери, виняткові права тощо).

Під впливом свободи договору приватних осіб опинилися й майнові 
відносини в сімейному праві. Наразі є очевидним те, щ о регламентація 
майнових відносин у сім 'ї визначалася не природою цих відносин, а іде
ями політичного характеру, щ о панували в радянському суспільстві. 
Стан чинного сімейного законодавства України свідчить про розширен
ня сфери свободи фізичної особи. Відповідно до ст. ст. 7, 9 СК України 
сімейні відносини можуть регулюватися й договорами, більшість із яких 
носить не сімейно-правовий, а цивільно-правовий характер із відповід
ною свободою дії. Так, подружжя вільні в укладенні між собою договорів 
дарування, купівлі-продажу, міни, позики. Допускається укладення між 
ними й шлюбного договору, перехід від спільної сумісної власності до 
роздільної власності подружжя тощо. Члени сім'ї як фізичні особи також 
можуть укладати м іж  собою договір безвідплатного користування май
ном, договір найму і навіть довірчого управління майном. Указані дого
вори не залежать від сімейно-правового стану особи, тобто від факту 
шлюбу, спорідненості, усиновлення, приймання дітей на виховання. 
Через це їх характер є цивільно-правовим.

Таким чином, з одного боку, вільна поведінка фізичної особи в сі
мейних відносинах розширена в майнових відносинах і відносно суб'єк
тного складу. Договори, щ о регулюють сімейні відносини, можуть укла
дати не тільки подружжя, але й батьки дитини, батьки і діти, інші члени
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сім'ї, родичі. Але з іншого боку, ця свобода має свої межі, закріплені в ч.1 
ст. 9 СК України, щ о не суперечить вимогам кодексу, інших законів і мо
ральним засадам суспільства. Уважаємо, ці межі договірної свободи по
винні узгоджуватися з межами здійснення цивільних прав, закріплених у 
ст. 13 ЦК України, а також із обмеженнями вільної дії, вказаними у стат
тях 627, 6 ЦК України.

Свобода договору приватних осіб виявляється й у сфері житлових 
відносин. Поряд із соціальним договором найму житла отримав закріп
лення в ЦК України і комерційний договір -  найм житла (ст. 810). Проте 
з аналізу положень цього договору виходить, щ о держава, надаючи сво
боду дій сторонам, водночас обмежує свободу власника житла у праві 
розпорядження своєю власністю (п. 3 ч. 1 і ч. 2 ст. 822 ЦК України). Це 
відбувається під загрозою можливого застосування санкцій до власника у 
вигляді «права вимагати переведення на нього прав наймача ...» з боку 
колишнього наймача і (або) відшкодування збитків, заподіяних відмовою 
саме колишнім наймачем укласти договір на новий термін. Такий підхід 
законодавця, по-перше, є одностороннім, оскільки зорієнтований на за
хист інтересів тільки слабкої сторони -  тих, хто не має власного житла. 
По-друге, він недостатньо обґрунтовано спрямований на обмеження 
права власника розпоряджатися своєю нерухомістю.

Виникає питання про доцільність подібного державного втручання 
у сферу приватної власності та співвідношення його зі свободою фізич
ної особи. Оскільки, на нашу думку, порушується не тільки баланс при
ватних інтересів осіб, які є сторонами договору найму житла, але й про- 
слідковується нелогічність дій із боку держави. Це пояснюється тим, що 
офіційне визнання та закріплення свободи приватної власності поєдну
ється із одночасним вторгненням у цю сферу з перспективою застосу
вання санкцій. Вирішення цього питання вбачається в можливому корек
туванні ст. 822 ЦК України шляхом виключення її змісту п. 3 ч. 1 і ч. 2.

Разом зі свободою договору приватних осіб діє і свобода договору в 
підприємницькій діяльності, яка не заборонена законом. В аспекті нада
ної свободи учасники цивільних правовідносин вільні у визначенні своїх 
прав і обов'язків на основі договору та встановленні умов договору, щ о не 
суперечать законодавству. Із цих положень виходить, що держава має 
право визначати сф ери правового регулювання підприємництва, де до
пускається відступ від цього принципу на користь суспільства. У  чинно
му законодавстві активно використовується ця можливість у певних на
прямах. Так, достатньо міцні позиції держ ави в питанні ліцензування 
окремих видів господарської діяльності, у рекламній діяльності підприє
мців та природних монополіях держави. У  таких сферах, як залізничні 
перевезення, послуги з теплової енергії, послуги загальнодоступного по-
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штового зв'язку, транспортних терміналів, портів, аеропортів тощ о збері
гається державна монополія.

Загалом викладені положення щ одо сфери дії свободи фізичної 
особи свідчать про те, щ о її можна структурувати в двох напрямах: сфера 
приватного правозастосування ідеї свободи фізичної особи і сфера пуб
лічного правозастосування.

На наш погляд, сфера приватного правозастосування ідеї свободи 
особи містить такі частини, як:

1) особисті немайнові права фізичної особи, що забезпечують її природ
не й соціальне існування. Стосовно цих прав держава офіційно визнає свобо
ду фізичної особи, яка віддана на особисто-вільний розсуд особи;

2) майнові права, тобто зовнішня сторона існування людини, яка завжди 
пов'язана із матеріальними благами. Діяльність людини щодо придбання, 
користування або відчуження вказаних благ регламентується принципом 
свободи фізичної особи, але достатньо легко піддається впливу (межі, 
обмеження, обтяження, заборони, дозволи, покладання додаткових пози
тивних або негативних обов'язків тощо). Тут необхідно виділити сферу 
приватних справ фізичної особи і сферу підприємницької діяльності.

Сфера публічного правозастосування ідеї свободи фізичної особи, 
на нашу думку, охоплює в певній частині трудове, земельне право, при
родні ресурси. Законодавче визнання свободи фізичної особи обумовлює 
можливість застосування цивільно-правових норм до публічно-правових 
відносин у разі наявності для цього відповідних підстав. Наприклад, у ст. 
21 ЦК України закріплено, щ о суд визнає незаконним і скасовує право
вий акт індивідуальної дії та нормативно-правовий акт органу державної 
влади або органу місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам 
цивільного законодавства й порушує цивільні права або інтереси. Засто
сування ж  норм публічного права до цивільних відносин виключається. 
Таким чином, йдеться про відповідальність, зокрема й держави, за свої дії 
та дії інш их осіб. У  сучасних реаліях питання відповідальності держави 
не тільки у сфері цивільного права, а також у фінансовій, трудовій, адмі
ністративних сферах тощо, стає особливо актуальним, оскільки може 
суттєвим чином вплинути на зміну статусу влади. Практика свідчить, щ о 
фізичні та юридичні особи потребують захисту від двох основних джерел 
небезпеки -  суб'єктів владних повноважень та інш их осіб, які владних 
повноважень не мають. Із урахуванням цього владно-розпорядна діяль
ність повинна бути чітко спрямована саме на забезпечення захисту від 
свавілля органів виконавчої влади та інших суб'єктів публічного права у 
сфері цивільно-правових відносин.

Уважаємо, щ о дія свободи фізичної особи охоплює й сферу здійс
нення цивільних прав. Це прслідковується у вигляді загального правила
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вільного здійснення цивільних прав (ч. 1 ст. 12 ЦК України), а також  як 
спеціальне правило, щ о стосується здійснення особистих немайнових 
прав фізичної особи, -  самостійно (ч. 1 ст. 272 ЦК України). На відміну 
від вищезгаданих законодавчих підходів, в юридичній літературі вислов
лено інше. Зокрема, з погляду М. О. Стефанчука, здійснення цивільних 
прав засновано на таких принципах: автономія волі, законність, розум
ність і добросовісність. Вони обов'язкові при здійсненні всіх без винятку 
суб'єктивних прав. При цьому цей перелік є не тільки необхідним, але й 
достатнім [5, с. 41, 51]. Позиція вченого не є безперечною. Так, характери
стика принципу «автономія волі» викликає деякі заперечення, оскільки, 
цим принципом підміняється поняття свобода фізичної особи і наявність 
певної свободи особи у сфері здійснення цивільних прав. По-перше, на 
його думку, у ч. 1 ст. 12 ЦК України закріплений принцип автономії 
волі. О днак у цій частині статті зафіксовано правило про те, що «особа 
здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд». Отже, якщо під
тримати вищевикладену думку М. О. Стефанчука, то з цього правила 
забирається свобода і власний розсуд й замінюється поняттям «автономія 
волі» (надання сторонам можливості вибирати). Це є недостатньо обґру
нтованим, оскільки поняття «свобода», на наш погляд, ширше, ніж по
няття «вибір», і вибір є одним із складових елементів свободи фізичної 
особи. Йдеться про різні поняття, які ні в цивілістиці, ні у філософії пра
ва не розглядаються як тотожні. По-друге, автор розкриває зміст прин
ципу автономії волі як вибір варіантів дозволеної поведінки без впливу і 
можливого тиску [5, с. 42]. Уважаємо, що йдеться про свободу фізичної 
особи, яка зводиться до  дозволеної поведінки. По-третє, не може бути 
однакового підходу до абсолютних прав, які дійсно здійснюються з ура
хуванням автономії волі, і відносних прав, здійснення яких залежить від 
іншого учасника таких правовідносин. Так, наприклад, право купівлі не 
може бути здійснено до тих пір, поки не з'явиться продавець товару.

Висновки. На підставі зазначеного можна сформулювати деякі тео
ретичні висновки щ одо цінності свободи фізичної особи:

-  для реальної свободи фізичної особи необхідні позитивні ціннос
ті -  блага, закріплені в нормативно-правових актах. Вони є невід'ємними 
для свободи особи та мають значення позитивних правових свобод. Але 
проблема такої свободи складається з того, щ о її неможливо вимагати за 
будь-яких обставин. Повинні бути обґрунтовані програмні (концептуа
льні) вимоги до держави, надання їм  конкретної законодавчої форми 
залежно від реальних можливостей;

-  свобода фізичної особи на законодавчому рівні зафіксована у фо
рмі свободи дії особи; обмежень, від яких вона вільна; у формі безпосере
днього переліку того, щ о особи вільні робити чи не робити;
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-  наявність певних факторів може суттєвим чином впливати на сво
боду, точніше на цінність свободи особи. Убачається -  це може бути, на
приклад, неспроможність скористатися своїми правами через відсутність 
заробітку (доходів) або останні такі мізерні, що унеможливлюють реалі
зацію права. Виникає питання щодо співвідношення свободи особи і 
цінності свободи фізичної особи. По-перше, свобода в цивільному праві 
розуміється як рівна свобода для всіх. З урахуванням цього м и не можемо 
порушувати питання щ одо компенсації за свободу, яка у когось є мен
шою. Але, по-друге, цінність свободи особи не є однаковою для всіх. На
приклад, забезпечена людина має набагато більше засобів для досягнен
ня певної мети. На рівні цивільного законодавства це не помітно, а на 
практиці виявляється в тому, що така нерівність компенсується згодою з 
існуючими відмінностями.
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Загоруй Л.Н. Ценность свободи физического лица в гражданском праве
В статье рассматривается вопрос о ценности свободь физического лица 

в гражданском праве. Обосновьівается, что для реальной свободи физическо
го лица необходимьі позитивньїе ценности -  блага, которьіе неотьемлемьі для 
нее. Ценность свободьі физического лица на законодательном уровне закреп- 
лена в форме свободьі действий лица и ограничений, от которьіх она свобод- 
на. Свобода физического лица в гражданском праве понимается как равная 
свобода для всех, но ценность свободь лица не является одинаковой для всех.

Ключевьіе слова: свобода физического лица, ценность, блага, сфера действия, 
принцип свободи физического лица.
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2аЬогиу ^.М . ТЬе Vа1ие о£ іпйгсійиаї регзоп іт е е г їо т  іп сІVІ1 їа ^
Опе о£ іЬе с о т т о п  сопсеріз іп іЬе зсіепсе о£ сІVі1 гідЬіз -  £геегїот о£ ап іп- 

гїгуігїиаї. СіVі1ізііс зсіепсе Ьаз а їагде атоипі о£ іЬеогеіісаї апгї ргасіісаї гїеVе1- 
ортепіз, іЬе изе о£ шЬісЬ аїїошегї іЬе аиіЬог іо гїезсгіЬе £геегїот о£ ап іпгїгуігїиаї 
іп іе гт з  о£ ііз Vа1ие іп сІVІІ їаш. ТЬе апаїузіз о£ іЬезе зіигїіез дгуез дгоипгїз іо 
гїеіегтіпе іЬаі £геегїот о£ ап іпгїгуігїиаї Ьаз пеVег Ьееп сопзігїегегї £гот Vа1ие 
розіііоп. ШЬаі гїо ше т е а п  іп іЬіз сазе ипгїег іЬе саіедогу о£ <^а1ие»? ТЬаі'з шЬаі 
доі зіаЬїе розііІVе сІVІІ аззеззтепі апгї Ьаз їедаї зідпі£ісапсе £ог еасЬ регзоп. ШііЬ 
іЬіз іп тіпгї, іЬе £ігзі арргоасЬ іо іЬіз іззие зіагіегї £гот іЬе зсоре о£ £геегїот о£ ап 
іпгїгуігїиаї. ОVега11 £огіЬ ргоVІзіопз гедаггїіпд іЬе зсоре о£ іпгїгуігїиаї £гее^от 
іпгїісаіе іЬаі іі сап Ье зігисіигегї іп ішо агеаз: іЬе зсоре о£ ргІVаіе еп£огсетепі о£ 
іЬе ігїеа о£ £геегїот о£ іпгїгуігїиаї апгї іЬе зрЬеге о£ риЬїіс еп£огсетепі.

Іп оиг VІеш, іЬе зсоре о£ ргІVаіе еп£огсетепі о£ іЬе ігїеа о£ £геегїот о£ ап іп- 
гїгуігїиаї іпсїигїез іЬе £оїїошіпд рагіз: 1) то га ї гідЬіз о£ ап іпгїгуігїиаї іЬаі епзиге 
Ьіз паіигаї апгї зосіаї ехізіепсе. Іп гезресі о£ іЬезе гідЬіз зіаіе о££ісіаїїу гесодпігез 
£геегїот о£ ап іпгїгуігїиаї, іЬаі Ьаз Ьееп рїасегї оп іЬе регзопаї гїізсгеііоп о£ іЬе 
іпгїтгїиаї; 2) ргорегіу гідЬіз, і.е. іЬе оиіег зісіе о£ Ьитап ехізіепсе, шЬісЬ із аїшауз 
аззосіаіегї шііЬ таіегіаї доогїз. Н итап асіІVІіу гедаггїіпд ас^иізіііоп, изе ог гїізрозаї о£ 
іЬезе доогїз із доVетегї Ьу ргіпсірїе о£ £геегїот о£ ап іпгїгуігїиаї, Ьиі із гаіЬеі 
еазіїу іп£1иепсегї (їіт ііз, гезігісііопз, епситЬгапсез еіс.). Іі із песеззагу іо ігїепіі£у 
іЬе зсоре о£ ргІVаіе а££аігз о£ ап іпгїгуігїиаї апгї зсоре о£ Ьизіпезз асіІVІііез.

ТЬе зсоре о£ риЬїіс еп£огсетепі о£ ігїеаз о£ £геегїот о£ ап іпгїгуігїиаї, ше 
сопзігїег, соVегз іп сегіаіп рагі їаЬог, їапгї їаш апгї паіигаї гезоигсез. ^еда1 гесод- 
піііоп о£ іпгїгуігїиаї £геегїот т а к е з  роззіЬїе іЬе аррїісаііоп о£ сІVІІ їаш іо риЬїіс 
геїаііопз іп іЬе сазе о£ ге1еVапі геазопз £ог іЬіз апгї зіаіе гезропзіЬіїііу £ог іЬеіг 
ошп асііопз апгї іЬе асііопз о£ оіЬег регзопз іп сазез ргоVІгїегї Ьу їаш. Іп тогїегп 
геаїіііез ^иезііопз о£ гезропзіЬіїііу поі опїу іп сІVІІ їаш зрЬеге аз шеїї аз іп £іпап- 
сіаї, їаЬог, а^шіпізігаіІVе агеаз еіс., Ьесотез езресіаїїу ітрогіапі Ьесаизе іі сап 
зідпі£ісапіїу а££есі іЬе сЬапде іп зіаіиз о£ рошег.

Ше сопзігїег іЬаі іЬе асііоп о£ £геегїот о£ ап іпгїгуігїиаї соVегз іЬе зсоре о£ 
сІVІІ гідЬіз. ТЬіз із зееп аз а депегаї гиїе о£ £гее ехегсізе о£ сІVІІ гідЬіз (р. 1 агі. 12 
Сіуії Согїе о£ ^кгаіпе -  СС о£ ^кгаіпе ), аз шеїї аз а зресіаї гиїе іЬаі аррїіез іо 
зеї£-геаїігаііоп о£ іЬе то га ї гідЬіз о£ ап іпгїгуігїиаї (р. 1 агі. 272 СС о£ ^кгаіпе).

Іп VІеш о£ іЬе апаїузіз, зо те  сопсїизіопз аЬоиі іЬе Vа1ие о£ £геегїот о£ ап іпгїі- 
Vігїиа1 аге зеі оиі: £ог геаї £геегїот о£ ап іпгїіуігїиаї, оп іЬе опе Ьапгї, розііІVе Vаїиез 
аге песеззагу -  Ьепе£ііз етЬогїіегї іп їедаї асіз. ТЬеу аге еззепііаї іо іЬе £геегїот о£ ап 
іпгї^ігїиаї апгї та ііег  аз розіігуе їедаї £геегїотз. Оп іЬе оіЬег Ьапгї, іі із а^ ізаЬїе іо 
гаізе іЬе гезропзіЬіїііу о£ іЬе зіаіе, шЬісЬ сап ЬаVе а зідпі£ісапі ітр асі оп сЬапдіпд 
іЬе зіаіиз о£ рошег; £геегїот іп сІVІІ їаш із ипгїегзіоогї аз е^иа1 £геегїот £ог аїї. Нош- 
еVег, іЬе Vа1иез о£ іпгїіуігїиаї £геегїот аге поі іЬе за т е  £ог аїї.

Кеу шоггїз: /гєєіїот о / іпСіріїіинІе, еаіи зсоре, іНв ргіпсірїе
ії.от о/ап іпіііпіііиаї
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