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ДУАЛІЗМ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Актуальність дослідження юридичної відповідальності зумовлена, насамперед, тим, що перехід від зобов’язальної недемократичної системи правового регулювання, яка залишилась у спадок з радянських часів і тривалий час панувала у нашій країні, до дозвільної демократичної системи правового регулювання у сучасній Україні суттєво гальмується низьким рівнем юридичної відповідальності, і, навпаки, високим рівнем правової безвідповідальності суб’єктів вітчизняного права.
Зазвичай при використанні терміна “відповідальність” мається на увазі необхідність, обов’язок відповідати за свої дії, вчинки та бути відповідальними за них. Проте, у правовій науці юридична відповідальність традиційно розглядається як відповідальність ретроспективна (негативна), як обов’язок правопорушника відповісти за проступок перед державою і суспільством застосуванням до нього примусових заходів у вигляді санкцій правових норм. 
Така тенденція пояснюється тм, що як відомо, поняття юридичної відповідальності, причому у ретроспективному аспекті, було введено у загальну теорію права вченими-юристами, у 60-х роках 20 століття, коли наше суспільство перебувало в умовах панування тоталітарного режиму. Здається, за інерцією і на сьогоднішній день у вітчизняній теорії права юридична відповідальність розглядається як реакція на правопорушення. Але парадокс полягає у тому, що фахівці в галузі теорії права досі невзмозі дійти спільної точки зору щодо визначення поняття ретроспективної юридичної відповідальності, адже розмаїття їх суперечливих позицій стосовно даної проблематики знаходить своє відображення у сучасних підручниках, монографіях, словниках, енциклопедіях..
Слід сказати, що поки у правовій теорії та юридичній практиці поняття юридичної відповідальності використовувалося в основному тільки у ретроспективному значенні, проблем з ним не виникало. Сьогодні, коли юридична наука з’ясувала основні ознаки, сутність та соціальну природу позитивної юридичної відповідальності, набуває більшого значення думка М.С.Малеїна, висловлена ще у 1985 році про те, що поява терміну позитивна юридична відповідальність, визнання відповідальністю обов’язку вчинювати передбачені приписами правових норм дії приводить, з одного боку, до подвоєння термінології: одне і теж саме явище називається одночасно і обов’язком, і відповідальністю, а з іншого – вносить невизначеності у термінологію: відповідальністю називається і власне сам обов’язок, і наслідки його невиконання, при чому допускається змішення цих двох якісно різних понять. Сутність, що покладено в основу цих аспектів є настільки протилежною, що виключає не тільки сутнісну, але й термінологічну їх єдність 8. 
В юридичній літературі існує думка про те, що не можна надати єдиного визначення позитивного та негативного аспектів юридичної відповідальності: два різних явища не можуть бути об’єднані одним поняттям. Так, О. Є. Лейст вважає, що позитивна юридична відповідальність не є зворотною стороною юридичної відповідальності, її дзеркальним відображенням, другим аспектом даного поняття. Ці поняття відповідальності суттєво відрізняються за змістом та цілями. Якщо через негативну відповідальність здійснюється охоронна функція соціалістичної держави, то у позитивній відповідальності виражається демократичний характер і творча роль. Негативна відповідальність спрямована проти пережитків минулого, позитивна відповідальність організовує та виховує будівельників майбутнього 103, с. 237.
Варто, на наш погляд, погодитися із Д.А.Ліпінським стосовно того, що юридична відповідальність єдина, а її різні форми реалізації знаходяться у постійній боротьбі.  Юридичну відповідальність він визначає як юридичний обов’язок дотримання та виконання вимог, передбачений нормою права, що реалізується у правомірній поведінці суб’єктів, яка схвалюється або заохочується державою, а у випадку  його порушення – обов’язок правопорушника зазнавати осуду, позбавлень майнового, правового або особистісного характеру та їх реалізація 104, с. 10, 13, 15, 22. 
Між тим, з огляду на вищевикладене, можна стверджувати, що обидва аспекти юридичної відповідальності діалектично взаємозв’язані і становлять єдине ціле одного соціального явища. Тому при розумінні категорії юридичної відповідальності слід виходити з таких тверджень: як і будь-яке інше соціальне явище, юридична відповідальність характеризується багатогранністю та багатосторонністю, тому вона не є категорично однозначною; позитивний і негативний аспекти відповідальності є частинами цілісного соціального явища – юридичної відповідальності; юридична відповідальність має не тільки охоронний характер, а й регулятивний, тобто базується на чинних правових нормах, які містять вимоги не порушувати правові приписи, що впливають на свідомість індивідів та формують у них відповідальне ставлення до права, суспільства, держави; регулююча роль юридичної відповідальності знаходить практичне вираження у правомірній поведінці; зазначена відповідальність набуває охоронної ролі у разі порушення правових приписів. У даному аспекті вона виражається у застосуванні примусу до порушника, який підлягає осуду з боку суспільства, держави і повинен зазнати негативних наслідків свого протиправного діяння, що має на меті виховання порушника і попередження правопорушень іншими особами.
На нашу думку, вказані вище ознаки дають можливість визначити юридичну відповідальність як усвідомлення суб’єктом права своїх дій у процесі реалізації наданих прав і покладених на нього обов’язків, вольового рішення діяти та власне самої поведінки (дії чи бездіяльності), що відповідає вимогам закону, та як можливість зазнавання певних обмежень у разі порушення норм права (ретроспективна відповідальність).
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