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ВСТУПНЕ СЛОВО

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
(ЙОГО ВИДИ: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК І ЗЛОЧИН) – 
НОВЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Кримінальне законодавство України у формі Кримінального кодексу 

України (далі – КК України), як і кожна кодифікована галузь законодав-
ства, являє собою відносно стабільну, самостійну, жорстко упорядко-
вану систему кримінально-правових норм, яка, водночас, є такою, що 
динамічно розвивається, оскільки має оптимально відображати мін-
ливі умови життя громадян, суспільства, держави, досягнення науки і 
потреби практики правозастосування. Серед останніх змін криміналь-
ного законодавства України особливе і надзвичайно важливе значення 
має Закон України від 22 листопада 2018 р. № 2617-VIII “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” (За-
кон № 2617-VIII), який набрав чинності з 1 липня 2020 р. Новели закону 
щодо кримінального законодавства полягають, головним чином, у тому, 
що основним та установчим елементом кримінально-правового регулю-
вання (його об’єктом – кримінально-протиправним діянням) визнається 
не злочин – у редакції КК України від 5 квітня 2001 р. – а кримінальне пра-
вопорушення, видами якого визнані “кримінальні проступки” і “злочини” 
(ч. 1 ст. 12 КК України). Останні, зі свого боку, поділені на: “нетяжкі”, 
“тяжкі” й “особливо тяжкі” злочини (ч. 3 ст. 12 КК України). Одночас-
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но були внесені відповідні зміни у зміст значної кількості кримінально-
правових норм та інститутів кримінального права, передбачених у різ-
них статтях і розділах як Загальної, так і Особливої частин КК України 
(всього 229).

Вказані новели, однак, не можна розглядати лише як зміни тільки тер-
мінологічного чи техніко-юридичного характеру. Вони мають свій глибо-
кий теоретико-прикладний зміст і сенс, оскільки вносять суттєві зміни, 
перш за все, у трактування кримінально-протиправного діяння, яке слу-
гує у ролі юридичного факту, що породжує виникнення кримінально-
правових відносин, в яких реалізується кримінальна відповідаль-
ність особи, винної у вчиненні цього діяння. Діянням визнається, згід-
но з ч. 1 ст. 11, частинами 1, 2, 3 ст. 12 КК України (у редакції Закону 
№ 2617-VIII), кримінальне правопорушення (у формі кримінального 
проступ ку або злочину), яке безпосередньо і безумовно впливає на визна-
чення характеру та змісту цих правовідносин, зокрема прав та обов’язків 
суб’єктів цих відносин: особи, винної у вчиненні кримінального правопору-
шення, з одного боку, а з другого – держави, в особі її уповноважених органів 
та їх посадових осіб, і, відповідно до цього, спрямоване на подальше удос-
коналення та забезпечення диференціації кримінальної відповідальності. 
Зазначимо, що кримінальне правопорушення, як первинний, базовий 
і відправний інсти тут кримінального права, перебуває у тісному зв’яз-
ку й органічній єдності майже з усіма інститутами і нормами як Загаль-
ної, так і Особливої частин кримінального права, і має щодо них визна-
чальне, домінуюче значення. Ця надто важлива обставина й обумовила 
необхідність одночасного законодавчого внесення в ці інститути і нор-
ми КК України відповідних змін чи доповнень. Отже, означені новели 
об’єктивно є досить суттєвими, мають надзвичайно важливе правове 
і соціальне значення, у зв’язку з чим їх умовно можна назвати “малою 
реформою кримінального законодавства України”.

Можна зробити висновок, що для поглибленого з’ясування сут-
ності і значення новел, які були внесені Законом № 2617-VIII у чинне 
кримінальне законодавство, необхідно, перш за все, детально розгляну-
ти поняття “кримінальне правопорушення”, поглиблено проаналізувати 
ознаки, що становлять зміст поняття, встановити їхні системні зв’язки, 
і на цій основі виявити співвідношення та взаємозв’язок загального по-
няття “кримінальне правопорушення” із поняттями “кримінальний про-
ступок” і “злочин” (та його видами), які визначають у нормах Особливої 
частини КК України конкретні кримінальні правопорушення, і, в під-
сумку, встановити значення цих новацій для кримінально-правового 
регулювання. Але перед розглядом безпосередньо поняття “криміналь-
не правопорушення” вважаємо за необхідне зробити декілька загальних 
зауважень історико-порівняльного характеру. Зокрема, щодо особли-
востей і різних підходів до визначення у кримінальному законодавстві 
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кримінально-протиправного діяння як первинного й основного елемента 
у механізмі кримінально-правового регулювання. Вони зводяться до та-
кого.

В історії розвитку кримінального законодавства багатьох держав світу 
були (і є) різні підходи до визначення кримінально-протиправного діяння 
як первинного й основного елемента кримінально-правового регулюван-
ня. Всі вони умовно можуть бути поділені, на наше переконання, на два 
основних види: моністичний (від грецьк. monos – один, єдиний) і бінар-
ний (від латин. binarius – подвійний, двоїстий). Перший – моністич ний 
підхід полягає у тому, що до сфери кримінально-правового регулювання 
відносять лише один об’єкт – кримінально-протиправне діяння у формі 
“злочину”. Таке рішення мало місце в КК УСРР 1922 р. та 1927 р., КК УРСР 
1960 р., КК України 2001 р. (у редакції від 5 квітня 2001 р.), а також у КК РФ 
1922, 1926, 1960 рр. та інших, в яких означеним предметом кримінально-
правового регулювання (діяння) визнавався один об’єкт – “злочин”. 
Аналогічне ж рішення є і в чинних КК Росії, Грузії, Казахстану, Вірменії 
та інших країн на пострадянському просторі.

Другий – бінарний (дуалістичний) підхід полягає у тому, що об’єктом 
кримінально-правового регулювання визнаються не один, а два види 
кримінально-правових діянь – діянь у формі проступку (кримінального 
проступку) і злочину, які відрізняються одне від одного певними соціаль-
ними і юридичними властивостями, зокрема: ступенем суспільної небез-
печності і караності. Цей підхід застосований у КК Франції, Німеччини, 
Іспанії, Швейцарії, Австрії, Чехії, Литви, Латвії та інших європейських 
держав. На нашу думку, своєрідним, цікавим і досить вдалим є підхід 
до законодавчого визначення первинного, основного і відправного еле-
мента кримінально-правового регулювання – кримінально-протиправ-
ного діяння, сформульований у ч. 2 ст. 1 та ч. 1 ст. 11 і ст. 12 КК України 
(у редак ції Закону № 2617-VIII), яким визнається кримінальне правопо-
рушення, формами прояву в реальній дійсності якого є кримінальний про-
ступок або злочин (ч. 1 ст. 12). Виокремлення у предметі кримінально-
правового регулювання, поряд зі злочином, кримінального проступку 
заслуговує на позитивну оцінку, оскільки значний масив кримінально-
караних діянь, що підлягають кримінально-правовому регулюванню, 
не визнаються злочинами (з відповідними, більш м’якими правовими 
наслідками), а особи, що їх вчинили, не набувають статусу “злочинців”. 
Це свідчить про гуманістичний і доволі перспективний напрям розвит-
ку кримінального законодавства України. Отже, дослідження понят-
тя “кримінальне правопорушення” як первинного й основоположного 
елемента (об’єкта) кримінально-правового регулювання слід базувати 
на законодавчому визначенні цього поняття (ст. 11 КК України) у редак-
ції Закону № 2617-VIII.
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Олександр Святоцький
доктор юридичних наук, професор,

академік НАПрН України,
головний редактор 

ІНТЕРВ’Ю 
голови Касаційного кримінального суду 

у складі Верховного Суду 
СТАНІСЛАВА КРАВЧЕНКА – 

головному редакторові журналу “Право України” 
ОЛЕКСАНДРУ СВЯТОЦЬКОМУ 

Запитання Олександра Святоцького Станіславу Кравченку:
Із 1 липня 2020 р. набув чинності Закон України “Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового роз-
слідування окремих категорій кримінальних правопорушень” (закон 
про кримінальні проступки, Закон № 2617-VIII). Яке практичне значення 
виокремлення з системи кримінальних правопорушень кримінальних 
проступків (поряд зі злочинами) і на чому таке рішення ґрунтується?

Відповідь Станіслава Кравченка:
Появі в сучасному кримінальному праві України інституту криміналь-

ного проступку передувало окреслення його перспектив ще в Концепції 
реформування кримінальної юстиції в Україні 2008 р. Згодом ця пер-
спектива була реалізована з прийняттям 13 квітня 2012 р. Криміналь-
ного процесуального кодексу України (далі – КПК України), в якому 

Станіслав Кравченко
кандидат юридичних наук, 
голова Касаційного кримінального суду 
у складі Верховного Суду 
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було передбачено особливості досудового розслідування кримінальних 
проступків (у формі дізнання) та спрощене провадження в суді першої 
інстанції щодо кримінальних проступків. 

Таким чином, рішення про виокремлення інституту кримінальних 
проступків у Кримінальному кодексі України (далі – КК України) було 
нагальним й обумовлено необхідністю узгодження норм цього Кодексу 
з нормами КПК України.

На чому ґрунтується рішення про запровадження інституту кри-
мінальних проступків у правовій системі України? На це запитання мо-
жуть дати відповідь лише автори концепції реформування кримінальної 
юстиції та автори відповідних законопроєктів. На мою думку, основною 
передумовою запровадження інституту кримінальних проступків було 
виконання Україною міжнародних зобов’язань, гармонізація українсько-
го законодавства із законодавством інших європейських країн, прагнен-
ня гуманізації вітчизняного кримінального законодавства і, можливо, 
зменшення й оптимізація навантаження на правоохоронні органи, суди 
та установи виконання покарань.

Запитання Олександра Святоцького Станіславу Кравченку:
Поняття “кримінальний проступок” у національне законодавство 

вперше було введено КПК України 2012 р., але й досі його правова при-
рода недостатньо визначена як на рівні праворозуміння, так і правотво-
рення та правозастосування. За якими ознаками кримінальні проступки 
слід відмежовувати від злочинів та адміністративних правопорушень?

Відповідь Станіслава Кравченка:
Правозастосувач (слідчий, прокурор, суддя) повинен мати чіткі 

орієнтири, повинен встановлювати розмежувальні ознаки видів право-
порушень (оскільки йдеться про людські долі) і враховувати, наскільки 
конкрет не вчинене діяння є “небезпечним” чи “шкідливим” для суспіль-
ства і держави.

Традиційно в теорії права саме за критерієм наявності суспільної 
шкідливості чи суспільної небезпечності злочин відмежовується від 
проступку. Як і злочин, кримінальний проступок є кримінальним пра-
вопорушенням. Тобто ці діяння містять ту величину суспільної небезпе-
ки, яку держава вважає неприйнятною і на яку реагує найсуворішими 
засобами – кримінально-правовими (осуд суду, покарання, судимість) 
і за відповідною правовою процедурою (з гарантіями дотримання прав 
людини), які передбачені КПК України. Кримінальні проступки зако-
нодавець визначив як менш суспільно небезпечні порівняно зі злочи-
нами, а тому за їх вчинення призначаються менш суворі покарання, 
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є можливою спрощена процедура і досудового розслідування, і судового 
розгляду. У статті 12 КК України критерієм відмежування криміналь-
них проступків від злочинів визначено вид покарання – кримінальним 
проступком є діяння, за вчинення якого передбачене основне покарання 
у виді штрафу в розмірі не більше 3 тис. неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі. 

Адміністративні правопорушення держава не відносить до розряду су-
спільно небезпечних діянь, а тому реагування на них не потребує задіян-
ня кримінально-правового механізму. Але, безперечно, адміністративне 
правопорушення для держави і суспільства є шкідливим, оскільки також 
здатне заподіяти шкоду відповідним цінностям, тому держава має на 
нього реагувати і реагує, але більш “спокійно” – не лише в судовій про-
цедурі, а й у більш “спрощеному” порядку.

Запитання Олександра Святоцького Станіславу Кравченку:
Які особливості досудового розслідування та провадження щодо 

кримінальних проступків у суді першої інстанції?

Відповідь Станіслава Кравченка:
У КПК України передбачені особливості досудового розслідування 

та судового провадження щодо кримінальних проступків. Так, досудо-
ве розслідування кримінальних проступків уповноважені здійснювати 
підрозділи дізнання. 

Скорочено строки досудового розслідування кримінальних проступ-
ків. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування по-
винно бути закінчене протягом 72 годин; протягом 20 діб – якщо підо-
зрюваний не визнає вину або в разі необхідності проведення додаткових 
слідчих (розшукових) дій, або якщо кримінальний проступок вчинено 
неповнолітнім; або протягом одного місяця – якщо особою заявлено 
клопотання про проведення експертизи. У разі необхідності проведення 
додаткових слідчих і розшукових дій строк дізнання може бути продов-
жений до 30 днів. У виняткових випадках досудове розслідування може 
бути продовжене до двох місяців.

Крім того, скорочено строки судового розгляду, який має бути при-
значений у п’ятиденний термін із дня отримання обвинувального акта. 
А якщо особу затримано, судовий розгляд має бути призначений невід-
кладно.

Процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні 
щодо кримінальних проступків визначаються пояснення, результати осві-
дування, висновок спеціаліста, фото- та відеоматеріали. Для досудового 
розслідування кримінальних проступків дозволяється проводити всі слід-
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чі (розшукові) дії, передбачені КПК України, а також такі негласні слідчі 
(розшукові) дії, як зняття інформації з електронних інформаційних систем 
або їх частин, доступ до яких не обмежується їхнім власником, володіль-
цем або утримувачем або не пов’язаний із подоланням системи логічного 
захисту, та установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

До внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань 
може бути проведений огляд місця події, відібрано пояснення, прове-
дено медичне освідування, отримано висновок спеціаліста і знято пока-
зання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- 
і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, 
а також вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступ-
ку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального про-
ступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або 
огляду речей.

У кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків затри-
мувати особу можна лише у виключних випадках та не більш як на три 
години з моменту фактичного затримання. Затримання особи, яка керу-
вала транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншо-
го сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу 
та швидкість реакції, здійснюється не більш як на три години з обов’яз-
ковим доставленням такої особи до медичного закладу для забезпечення 
проходження відповідного медичного освідування.

Крім того, до особи, яка підозрюється у вчиненні проступку, можуть 
бути застосовані тільки два види запобіжних заходів – особисте зобов’я-
зання та особиста порука.

Передбачено також можливість розгляду справи у суді без присутності 
обвинуваченого за умови, що особа, яка притягується до відповідаль-
ності за проступок, не оспорює встановлених під час дізнання обставин 
і погоджується із розглядом обвинувального акта.

Запитання Олександра Святоцького Станіславу Кравченку:
За якою процедурою відбувається провадження, якщо особі інкримі-

нують порушення, одне з яких підпадає під кримінальний проступок, 
а інше – під злочин?

Відповідь Станіслава Кравченка:
Згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спро-
щення досудового розслідування окремих категорій кримінальних пра-
вопорушень” у кримінальних провадженнях за сукупністю злочинів, 
один або декілька з яких визначені як кримінальні проступки, в яких до 
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набрання чинності закону про проступки особам повідомлено про підо-
зру, але обвинувальний акт не був переданий до суду, слідчий за пого-
дженням із прокурором виділяє в окреме провадження матеріали щодо 
кримінального проступку, якщо це можливо без шкоди для подальшого 
досудового розслідування та судового розгляду, та здійснює дізнання 
в порядку, встановленому главою 25 КПК України. Кримінальне прова-
дження щодо злочину продовжує здійснюватися в порядку, визначено-
му цим Кодексом. 

При цьому обвинувальні акти, клопотання про застосування приму-
сових заходів медичного або виховного характеру у кримінальних про-
вадженнях про злочини, що визначені як кримінальні проступки, які 
направлені до суду до набрання чинності цим Законом і не призначені 
на момент набрання ним чинності до судового розгляду, повертають-
ся прокурору для внесення з урахуванням вимог глави 25 КПК Украї-
ни, а в кримінальних провадженнях про злочини, які визначено як 
кримінальні проступки, що на день набрання чинності цим Законом 
призначені до судового розгляду чи перебувають на його розгляді, судо-
вий розгляд здійснюється судом на загальних підставах з урахуванням 
вимог статей 381, 382 цього Кодексу.

Водночас не визначено, як має діяти суд у тих випадках, коли на 
його розгляд надійшло кримінальне провадження, в якому об’єднані 
злочин і кримінальний проступок, якщо це кримінальне проваджен-
ня не призначено до судового розгляду або не перебуває на його роз-
гляді. Очевидно, що відповіді на ці та інші спірні питання мають бути 
надані під час судового розгляду відповідної категорії кримінальних 
проваджень.

Запитання Олександра Святоцького Станіславу Кравченку:
Практика Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо за-

стосування ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (право на справедливий суд) (далі – Конвенція) вимагає забез-
печення права на захист незалежно від поділу діянь на адміністратив-
ні правопорушення, кримінальні проступки чи злочини. Які механізми 
забезпечення права на справедливий суд передбачено у зв’язку з мож-
ливою спрощеною процедурою і досудового розслідування, і судового 
розгляду щодо кримінальних проступків?

Відповідь Станіслава Кравченка:
Під час запровадження спрощених форм кримінального проваджен-

ня неприпустимим є скорочення процесуальних гарантій забезпечення 
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прав його учасників. Крім того, має забезпечуватися непорушність засад 
кримінального провадження.

Обмеження прав і свобод людини повинно здійснюватися виключно 
в межах чіткої кримінальної процесуальної форми і відповідати заяв-
леній меті такого обмеження. Застосування будь-якого процесуального 
примусу у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків 
має здійснюватися з додержанням балансу між забезпеченням прав осо-
би, з одного боку, і необхідністю виконання завдань кримінального про-
вадження, з другого боку.

У чинному кримінальному процесуальному законодавстві не передба-
чено звуження прав особи у провадженні щодо кримінальних проступ-
ків, а гарантії додержання прав громадян мають залишатися незмінни-
ми. За особою зберігається той самий обсяг невід’ємних прав людини, 
а їх обмеження має виключний правовий характер.

Під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних 
проступків має забезпечуватися той самий обсяг прав особи, який пе-
редбачений під час здійснення провадження у загальному порядку, що 
забезпечить належне виконання завдань кримінального провадження, 
визначених у ст. 2 КПК України.

Відповідно до положень Конвенції важливою складовою права на 
справедливий суд є право кожного на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім су-
дом. Встановлення диференційованої форми кримінального проваджен-
ня щодо проступків має сприяти реалізації вказаного права особи. При 
цьому гарантії забезпечення права на захист особи у кримінальному 
провадженні не обмежуються.

Також варто наголосити, що у правотворенні держава має обов’язок 
провести однозначне розмежування адміністративних і кримінальних 
правопорушень. Нині у близько десяти рішеннях ЄСПЛ констатовано, 
що правова природа і тяжкість (позбавлення волі) адміністративного 
стягнення у виді адміністративного арешту, передбаченого нормами 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), 
вказують на те, що адміністративні правопорушення є кримінальними 
правопорушеннями у розумінні автономних понять, які застосовують-
ся міжнародним судовим органом у своїй діяльності. Згадані правові 
позиції ЄСПЛ свідчать про те, що під час застосування таких норм 
КУпАП правозастосувачу необхідно забезпечити, зокрема, права на 
захист на рівні вимог кримінального процесу, а також вимог до про-
цедури притягнення особи до відповідальності такого виду. Одним зі 
шляхів узгодження законодавства з практикою ЄСПЛ є виключення з 
норм КУпАП такого виду стягнення, як адміністративний арешт. Проте 
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із запровадженням кримінальних проступків цю проблему законодав-
цем вирішено не було.

Запитання Олександра Святоцького Станіславу Кравченку:
Чим відрізняються правові наслідки вчинення кримінальних про-

ступків для осіб, засуджених за їх вчинення, від правових наслідків за 
вчинення злочину?

Відповідь Станіслава Кравченка:
Вчинення кримінального проступку, як і злочину має наслідком 

застосування до особи покарання. Як вже зазначалося, за вчинення 
кримінального проступку застосовується покарання у виді штрафу 
в розмірі не більше 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Тобто пер-
шою відмінністю злочинів від кримінальних проступків є неможливість 
застосувати до особи, яка вчинила кримінальний проступок, покарання 
у виді позбавлення волі.

Одним із кримінально-правових наслідків учинення кримінального 
проступку є відсутність в особи після фактичного виконання (відбуван-
ня) покарання судимості, що є для особи позитивним, оскільки факт 
наявності судимості у багатьох сферах суспільного життя сприймається 
негативно. 

Крім того, переведення окремих діянь із категорії “злочин” у кате-
горію “кримінальний проступок” змінить підходи до кваліфікації окре-
мих діянь. Зокрема, ч. 4 ст. 32 КК України передбачає, що повторність 
відсутня після відбуття покарання за вчинення кримінального проступ-
ку. Тому, наприклад, якщо особа вчинила крадіжку чужого майна без 
обтя жуючих обставин і її дії були кваліфіковані за ч. 1 ст. 185 КК України 
(що згідно з класифікацією кримінальних правопорушень є криміналь-
ним проступком), відбула покарання (зокрема, сплатила штраф) і знову 
вчинила таку ж крадіжку (без кваліфікуючих ознак), її діяння не можна 
кваліфікувати за ознакою “повторно” за ч. 2 ст. 185 КК України (що вже 
визначено як злочин). 

Слід відзначити і те, що законодавець визначив “вчинення кримі-
нального проступку вперше” як одну з умов для звільнення особи 
від кримінальної відповідальності (статті 45–48 КК України). Також 
у ст. 14 КК України законодавець визначив, що готування до вчинення 
кримінального проступку не тягне за собою кримінальної відповідаль-
ності.

І як вже зазначалося вище, диференціація кримінальних правопору-
шень на злочин і проступок змінила також кримінальні процесуальні 
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наслідки у частині кримінального переслідування під час досудового 
розслідування та судового розгляду.

Запитання Олександра Святоцького Станіславу Кравченку:
Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощеного досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень” було доповнено КК України ст. 2861, 
якою керування транспортними засобами у стані сп’яніння було від-
несено до кримінальних проступків, по суті відбулася криміналізація 
такого діяння. Однак вже 3 липня 2020 р. набув чинності Закон Украї-
ни “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку 
з прийняттям Закону України ‘Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо спрощеного досудового розслідування окремих 
категорій кримінальних правопорушень’” (Закон № 720-IX), який ска-
сував дію кримінальної відповідальності та відновив адміністративну 
відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп’янін-
ня. Яким шляхом пішла судова практика при вирішенні цієї правової 
невизначеності?

Відповідь Станіслава Кравченка:
Базовий закон про кримінальні проступки (Закон України “Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досу-
дового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень”, 
що передбачив кримінальну відповідальність за керування транспорт-
ним засобом у стані сп’яніння, набув чинності 1 липня 2020 р. 

Проте вже 3 липня цього року було опубліковано Закон України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прий-
няттям Закону України ‘Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень’”, яким із базового Закону було виключе-
но пп. 171, який вводив у КК України ст. 2861. Отже, на мою думку, було 
скасовано кримінальну відповідальність за керування транспортними 
засобами у стані сп’яніння і відновлено відповідальність адміністратив-
ну (ст. 130 КУпАП).

Проблема цих двох законів полягає у тому, що Закон № 720-IX, яким 
вносилися зміни до Закону № 2617-VIII, мав набрати чинності відповід-
но до його перехідних положень одночасно з базовим законом, але був 
підписаний та оприлюднений тільки 3 липня 2020 р. Таким чином, 
із 1 до 3 липня 2020 р. у законодавстві створилася ситуація, коли від-
повідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольно-
го сп’яніння в КУпАП уже не було, а в КК України існувала відповідаль-
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ність за це діяння, але через три дні це діяння було декриміналізовано 
і викладено у ст. 130 КУпАП у редакції, яка існувала до 1 липня 2020 р.

Через цю прогалину в правоохоронних органах і судах виникли різні 
підходи до тлумачення змін, що відбулися. Деякі суди вважали, що навіть 
якщо протоколи складені до 1 липня, то адміністративна відповідаль-
ність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння не настає, 
оскільки норми в КУпАП вже немає, а закон про кримінальні проступки 
у цій частині не набув чинності, тому його неможливо застосувати. Але 
більшість судів вважали, що відповідні справи про адміністративні пра-
вопорушення мають бути завершені. 

Верховний Суд на звернення суддів висловив свою позицію. На дум-
ку Верховного Суду, декриміналізація відповідальності за керування 
транспортним засобом у стані сп’яніння в державі не відбулася. Навпаки, 
з 1 до 3 липня 2020 р. відбулося посилення відповідальності. Тому діяння, 
які вчинені до 1 липня, мали розглядатися за старою процедурою й оці-
нюватись як адміністративне правопорушення.

На мою думку, відповідальність за ці правопорушення, які були вчи-
нені з 1 до 3 липня 2020 р., необхідно первинно оцінювати все ж таки за 
ст. 2861 КК України саме як кримінальні проступки, але на підставі ст. 5 
КК України про зворотну дію кримінального закону в часі у зв’язку зі 
скасуванням кримінальної протиправності діяння звільняти особу від 
кримінальної відповідальності. І оскільки законодавець знову вирішив 
повернутися до того, що це діяння є адміністративним правопорушен-
ням – у подальшому повинен бути складений адміністративний про-
токол, направлений до суду і розглянутий за відповідною процедурою. 
Слід зазначити, що за чинним законом (КУпАП) міра відповідальності 
за керування транспортним засобом у стані сп’яніння є доволі суворою 
(за перше правопорушення протягом року – штраф 10 200 грн і 1 рік 
позбавлення права керування транспортним засобом; за повторне пра-
вопорушення протягом року – штраф 20 400 гривень і 3 роки позбавлен-
ня права керування транспортним засобом; за третє і більше порушень 
протягом року – штраф 40 800 гривень і 10 років позбавлення права ке-
рування транспортним засобом).

За даними Національної поліції, за цей короткий період дії криміналь-
ної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного 
сп’яніння було складено 9 тис. протоколів. Треба розуміти, що це 9 тис. 
кримінальних проваджень і судимостей. Ми могли дуже швидко збільши-
ти відсоток осіб, які мають судимість у країні. Вірогідно, саме цей фактор 
законодавець узяв до уваги, а можливо, все ж таки те, що криміналізація 
зазначеної статті призводила до величезного навантаження на органи до-
судового розслідування. Хоча такі справи розслідувалися за спрощеною 
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процедурою, але слід було складати вже не адміністративні протоколи, 
а документувати вчинення кримінального проступку. А ця процедура є 
значно складнішою та потребує більше часу порівняно з документуван-
ням факту керування у нетверезому стані за процедурою адміністратив-
ного правопорушення.

Запитання Олександра Святоцького Станіславу Кравченку:
Які Ви бачите перспективи використання електронних рішень у ро-

боті судів, обумовлених виникненням і поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19), з урахуванням особливостей кримінальних про-
ваджень?

Відповідь Станіслава Кравченка:
Запровадження в Україні системи електронного кримінального про-

вадження потребує комплексного вирішення низки важливих питань. 
Перш за все необхідні системні зміни до законодавства з метою визна-
чення поняття електронних документів та їх значення у кримінально-
му провадженні, нормативного врегулювання процедури використання 
електронних доказів та інших питань. Крім того, важливими є відповідні 
організаційні заходи щодо здійснення чіткого визначення порядку взає-
модії між учасниками кримінального провадження у разі його здійснен-
ня в електронній формі, а також визначення процедури доступу грома-
дян до такого провадження.

Окремо слід зазначити, що у кримінальному процесуальному законо-
давстві передбачена можливість допиту осіб, впізнання осіб чи речей 
під час досудового розслідування, а також здійснення судового прова-
дження у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення 
(дистанційне досудове розслідування та судове провадження) у випадку 
неможливості безпосередньої участі певних осіб у кримінальному про-
вадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин.

У будь-якому випадку всі процесуальні дії мають бути спрямовані на 
ефективне виконання завдань кримінального провадження та здійсню-
ватися відповідно до його засад.

Важливим аспектом є запровадження у судовій системі повноцінно-
го функціонування визначеної законодавством Єдиної судової інфор-
маційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС), зокрема її під-
системи “Електронний суд”. Сьогодні робота з розроблення модулів 
цієї системи триває, технічна частина реалізації проєкту покладена 
на Державну судову адміністрацію України, а нормативне визначення 
способу та механізмів впровадження, віднесено до повноважень Вищої 
ради правосуддя. 
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Слід зазначити, що поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) 
має значний вплив на здійснення правосуддя у сфері кримінальної 
юстиції. Це стосується і забезпечення вимог КПК України щодо безпосе-
редньої участі засудженого за його бажанням у суді касаційної інстанції 
під час судового розгляду, що значно ускладнено в умовах тимчасового 
припинення залізничного сполучення між населеними пунктами дер-
жави. Зі свого боку, це унеможливлює етапування засуджених до суду 
касаційної інстанції та розгляд таких справ. У процесуальному аспекті 
у нормах КПК України відсутні повноваження у суду для самостійного 
визначення виду провадження (усне або письмове) у справі. Чинна нор-
ма КПК України, яка надає суду право на письмове провадження в суді 
касаційної інстанції з 2012 р. застосовувалася лише в одиничних випад-
ках.

Враховуючи наведене, застосування нових технічних засобів у судо-
чинстві не скасовує необхідність подальшого удосконалення процесуаль-
ного порядку здійснення правосуддя у кримінальному судочинстві 
з обов’язковим врахуванням усіх аспектів права на захист і змагальності 
процесу. 

Запитання Олександра Святоцького Станіславу Кравченку:
Верховна Рада України Постановою “Про утворення та ліквідацію 

райо нів” затвердила новий перелік районів, чим змінила адміністративно-
територіальний устрій держави. Які, на Вашу думку, правові механізми 
зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку з утворен-
ням (ліквідацією) районів?

Відповідь Станіслава Кравченка:
Статтею 19 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” визначе-

но, що зміна адміністративно-територіального устрою є підставою для 
утворення чи ліквідації суду. Утворення суду може відбуватися через 
створення нового суду або реорганізації (злиття, поділу) судів. Місцезна-
ходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з ураху-
ванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності.

Механізм зміни системи місцевих судів в Україні визначений ст. 125 
Конституції України і ст. 19 Закону України “Про судоустрій та статус 
суддів”, які передбачають, що суд утворюється, реорганізовується і лікві-
довується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради України 
Президент України після консультацій із Вищою радою правосуддя.

Нагадаю, що згідно із Законом України “Про судоустрій та статус 
суддів” місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються 
в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або 
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у райо ні (райо нах) і місті (містах). Відповідно до Прикінцевих та пере хід-
них положень районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайон-
ні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та 
початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розпо-
всюджується на відповідну територію. Тому реформування системи 
місцевих загальних судів передбачалося ще до ухвалення рішення про 
зміну адмі ністративно-територіального устрою. 

Рада суддів України у своєму листі головам місцевих та апеляційних за-
гальних судів висловилася щодо організації роботи судів після прийнят-
тя Верховною Радою України Постанови “Про утворення та ліквідацію 
районів”, зазначивши, що до зміни системи судоустрою та приведення її 
у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою через 
утворення, реорганізації чи ліквідації судів, місцеві загальні суди про-
довжують здійснювати розгляд справ у межах раніше утворених райо нів 
та раніше визначеного адміністративно-територіального устрою.

Це певним чином зняло питання організації роботи судів на ново-
утворених адміністративно-територіальних одиницях, зокрема там, де 
об’єднано чотири райони, і в них залишилося чотири суди. 

На моє переконання, змінюючи систему місцевих судів, слід насампе-
ред подумати про особу, яка звертатиметься до суду або братиме участь 
у судовому засіданні, щоби надмірне укрупнення судів не призвело до 
погіршення доступу до правосуддя. Погодьтеся, що якщо здійснюється 
укрупнення районів і відстань до суду для громадян зміниться з 20–30 км 
до 150–200 км, то це створить їм перешкоди. Інша проблема може бути 
пов’язана з необхідністю викликати в засідання у кримінальному про-
цесі свідків або потерпілих. І раніше неявка їх до суду через об’єктивні 
причини затягувала розгляд справи, у випадку ж необхідності долання 
значної відстані до суду ситуація може погіршитися.

Також зміна системи місцевих судів у кримінальному провадженні 
породжує ще одну проблему: кримінальне процесуальне законодавство 
чітко “прив’язує” місцезнаходження органу досудового розслідування 
до місцезнаходження районного суду. Якщо органи досудового розслі-
дування будуть реформовані відповідно до нового адміністративно-
територіального устрою, а суди – ні, або навпаки, то певні проблеми ви-
никатимуть.

Але всі ці питання можна врегулювати, продумати, яким чином орга-
нізувати роботу суду, щоб вона влаштовувала громадян. Реорганізо-
вуючи систему місцевих судів, не варто діяти поспіхом.

Верховна Рада України 3 листопада 2020 р. ухвалила Закон України 
“Про внесення змін до Закону України ‘Про судоустрій і статус суддів’ 
щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України 
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до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території 
України у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів”, згідно з яким до 
набрання чинності законом щодо зміни системи місцевих судів на те-
риторії України у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів, відповідні 
місцеві суди продовжують здійснювати свої повноваження у межах те-
риторіальної юрисдикції, визначеної до набрання чинності Постанови 
Верховної Ради України “Про утворення та ліквідацію районів”), але не 
пізніше 1 січня 2022 р.

Цим Законом також рекомендовано Президентові України внести 
на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону щодо зміни системи 
місцевих судів на території України у зв’язку з утворенням (ліквідацією) 
районів.

При цьому зазначу, що будь-які подальші зміни системи судоустрою, 
утворення чи ліквідація судів мають здійснюватися з урахуванням необ-
хідності забезпечення доступності правосуддя. Тому має бути розробле-
на система судів, кількість і розташування яких забезпечить ефективне 
здійснення судочинства на всій території України.

Запитання Олександра Святоцького Станіславу Кравченку:
Які подальші тенденції розвитку кримінального права та криміналь-

ного процесу Ви бачите, особливо в контексті роботи над проєктом но-
вого КК України?

Відповідь Станіслава Кравченка:
Життя не стоїть на місці, змінюємося ми, змінюється держава. Може-

мо тільки здогадуватись, як розвиватиметься кримінальне та криміналь-
не процесуальне право, бо це прерогатива політиків – саме вони визна-
чають напрямок розвитку.

На жаль, у країні відбуваються дуже серйозні негативні події, до яких 
законодавство не адаптоване. Зокрема, через захоплення наших тери-
торій судова система зіткнулася із проблемою – як бути з відкритими 
кримінальними провадженнями, що були на різних етапах розгляду у су-
дах, які діяли на цих територіях. У нашому суді тільки щодо Автономної 
Республіки Крим є 120 справ, у яких касаційні скарги подані до нас, осо-
би перебувають на підконтрольній Україні території, а справи залиши-
лися у Криму, або навпаки – справи у нас, а особи – на непідконтрольній 
території. Наскільки можемо, ми ці проблеми розв’язуємо.

Є інші обставини, які зумовлюють необхідність удосконалення пра-
ва. Ви бачите, як розвивається у державі напрям боротьби з корупцією: 
створений Вищий антикорупційний суд, ще рік тому в Кримінальному 
касаційному суді у складі Верховного Суду створено палату для розгля-
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ду кримінальних справ (проваджень) щодо корупційних злочинів. Рані-
ше ми ніколи не використовували спеціалізацію, вона була визначена 
законом тільки для справ щодо неповнолітніх, за іншими категоріями 
спеціалізації у Кримінальному касаційному суді у складі Верховного 
Суду не було. 

Далі, якщо аналізувати практику застосування тих чи інших по-
ложень КПК України, яка формується судами в різних регіонах Украї-
ни, а інколи – навіть в одному суді, ми подекуди бачимо різні підходи. 
Внаслі док цього Верховний Суд постійно чує, що в Україні не забезпе-
чується єдність судової практики. Тому для розв’язання проблеми ми 
просимо законодавця дати нам належний механізм, щоб таку єдність 
судової практики забезпечити. Які це можуть бути механізми? Напри-
клад, підсилення ролі узагальнень практики з конкретними правовими 
позиціями. Хоча тут нас можуть критикувати за надання порад суддям, 
оскільки це не характерно для касаційної інстанції. У багатьох країнах 
існує такий інститут, як “касація в інтересах права”, тобто Верховний 
Суд, коли бачить, що є системна проблема за цілим напрямом прова-
джень, висловлює свою позицію з певної проблематики. Але тут пови-
нен визначитися законодавець.

У зв’язку з розвитком інформаційних технологій все частіше постає 
питання про можливість використання електронних доказів у криміналь-
ному процесі, а у деяких публікаціях ставиться питання про можливість 
використання штучного інтелекту у судовій системі, що, зокрема, мати-
ме вплив на кримінальний процес. Думаю, у цих напрямах напрацюван-
ня науковців та практиків будуть також підштовхувати законодавця до 
прийняття відповідних законодавчих актів.

Важливим напрямом подальшого розвитку кримінального проце-
суаль ного законодавства є удосконалення інституту письмового прова-
дження у касаційній інстанції, оскільки сьогодні, попри існування ст. 435 
КПК України, якою передбачено письмове касаційне провадження, ця 
норма фактично не застосовується на практиці, оскільки передбачені 
нею умови здійснення письмового провадження є недосконалими.

Щодо тенденцій розвитку кримінального права необхідно відзначити, 
що досить велика група фахівців працює над проєктом нового КК Украї-
ни. Хоча не можна сказати, що в нас застаріле кримінальне законодав-
ство. Проєкт Загальної частини КК України, який був підготовлений 
робочою групою з питань розвитку кримінального права та виставле-
ний для публічного обговорення, враховує основні тенденції щодо гар-
монізації нашого законодавства із законодавством європейських країн. 
Він передбачає чимало новел, починаючи від структури і закінчуючи 
змістовними моментами. Зокрема, закріплюються властиві сучасному 
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кримінальному праву європейських країн кримінально-правові заходи 
(реституція, компенсація, заходи безпеки, пробація та інші) спрямовані 
на максимально можливе вирівнювання ситуації, що мала місце до зло-
чину. Поки зарано щось говорити, оскільки це ще не закон, час покаже.

Кримінальне законодавство активно реагує на виклики сьогодення, 
враховуючи зобов’язання, які Україна взяла на себе, ратифікуючи міжна-
родні конвенції. Нещодавно було внесено відповідні зміни до КК Украї-
ни щодо кримінально-правової охорони осіб, які стали жертвами домаш-
нього насильства, активно вносяться зміни до норм, які встановлюють 
відповідальність за корупційні злочини. Думаю, що ця тенденція зали-
шиться і надалі. Єдине побажання, щоб адаптація нашого кримінального 
законодавства до європейського відбувалася з урахуванням національ-
них традицій, що склалися у цій галузі, та без хаотичних (несистемних) 
змін. 

Зазначу, що за останній рік у парламент надійшло багато пропозицій 
щодо внесення змін як до КК України, так і до КПК України, деякі з них 
прийняті. Але чи все вже врегульовано? Точно ні. Верховний Суд доволі 
продуктивно співпрацює з профільними комітетами Верховної Ради 
України. Фактично всі законопроєкти, які готуються, принаймні в пла-
новому режимі, надходять до Верховного Суду. Ми дуже уважно до них 
ставимося, висловлюємо свою позицію. Інше питання, що не всі наші 
пропозиції враховуються. 



27

D
O

I: 1
0

.3
3

4
9

8
/lo

u
u

-2
0

2
1

-0
3

-0
2

7
©

 М
и

к
о

л
а П

ан
о

в
, С

ер
гій

 Х
ар

и
то

н
о

в
, 2

0
2

1

Микола Панов
доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, 
голова координаційного бюро з проблем 
кримінального права відділення кримінально-правових 
наук НАПрН України, професор кафедри кримінального 
права № 2 Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого
(Харків, Україна)
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6323-6489
criminallaw2v@gmail.com

  УДК 343 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: 
ПОНЯТТЯ ТА ЙОГО ВИДИ

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена дослідженню поняття “кримінальне правопорушен-
ня” та його видів: “кримінального проступку” і “злочину” як новел кримінального 
законодавства, введених до Кримінального кодексу України (КК України) Законом 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень”, що 
набув чинності з 1 липня 2020 р. З’ясовуються суттєві обов’язкові озна ки, що стано-
влять зміст родового поняття “кримінальне правопорушення”, яке трактується як 
“суспільно небезпечне, передбачене кримінальним законом, винне кримінально ка-
ране діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину”. Розглядається зміст 
і системні зв’язки ознак цього поняття, підкреслюється їхній органічний взаємо-
зв’язок і єдність. Аналізуються види кримінальних правопорушень – криміналь-
ний проступок і злочин як об’єктивні форми прояву кримінального правопору-
шення у реальній дійсності; розглядаються особливості законодавчого визначення 
кримінальних правопорушень у нормах Особливої части ни КК України; висвіт-
люється співвідношення загального (родового) поняття “кримінальне правопору-
шення” з поняттями “кримінальний проступок” і “злочин”, а також із поняттями 
конкретних видів кримінальних правопорушень, передбачених у нормах Особли-
вої частини КК України; акцентується увага на визначальному впливі першого на 
останні.
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Мета статті – розроблення поняття “кримінальне правопорушення”, співвід-
ношення цього поняття з його видами: кримінальними проступками і злочинами, 
встановлення ролі цього поняття для визначення понять конкретних правопору-
шень, передбачених у нормах Особливої частини КК України.

Основні результати дослідження полягають у виявленні змісту поняття 
“кримінальне правопорушення”, обов’язковими ознаками якого визнаються: су-
спільно небезпечне, кримінально протиправне, винне, кримінально каране діяння 
(дія чи бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального правопорушення; встанов-
ленні його консолідуючого впливу в системі кримінально-правових понять і норм 
та висновку, що  воно фактично виконує функції відправної та визначальної кате-
горії кримінального права; у з’ясуванні співвідношення і взаємозв’язку ознак цього 
родового поняття з його видами: “кримінальним проступком” і “злочином”, а також 
ролі у визначенні змісту понять конкретних правопорушень, передбачених у стат-
тях Особливої частини КК України.

У висновку формулюється родове поняття “кримінальне правопорушення”, 
якому мають відповідати за своїм змістом (на рівні загального) видові поняття 
“кримінальний проступок” і “злочин”, а також визначення понять конкретних пра-
вопорушень, передбачених у нормах Особливої частини КК України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: кримінальне правопорушення; кримінальний проступок; злочин; 
діяння суспільно небезпечне; діяння кримінально протиправне; діяння винне; діян-
ня кримінально каране; діяння, вчинене суб’єктом злочину.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – розроблення поняття “кримінальне правопору-
шення”, співвідношення цього поняття з його видами: кримінальними 
проступками і злочинами, встановлення ролі цього поняття для визна-
чення понять конкретних правопорушень, передбачених у нормах Особ-
ливої частини КК України.

1. ПОНЯТТЯ “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ”

1.1. Загальний підхід до постановки проблеми
Дослідження явищ соціально-правової реальності, різновидом яких є 

кримінальне правопорушення, завжди пов’язане з необхідністю розроб-
лення понять цих явищ1. Під поняттям у формальній логіці розуміють 
одну з основних форм мислення, яка є результатом узагальнення і ви-
ділення певної множини (класу, виду) предметів або явищ об’єктивної 
дійсності за суттєвими загальними (типовими) ознаками, що їм прита-
манні і якими вони відрізняються від інших явищ або предметів2. З огля-
ду на це, поняття кримінального права – це логіко-юридичні утворення, 
які відображають і фіксують у словесній формі суттєві загальні (типові) 
ознаки об’єктів (явищ), що належать до сфери кримінальних правопо-
рушень і покарань за них – основних елементів (об’єктів) кримінально-
правового регулювання, – та якими вони відрізняються від інших об’єк-

1 М Панов, С Харитонов, ‘Суспільна небезпечність діяння в системі ознак поняття “кримінальне 
правопорушення”’ (2020) 150 Проблеми законності 124–40.

2  Е Войшвилло, Понятие (Изд-во Моск ун-та 1967) 91.
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тів (явищ)3. Ознаки вказаних понять відображають як фактичні, так і со-
ціальні та юридичні властивості об’єктів (явищ), що належать до предме-
та регулювання кримінального права як публічної галузі права4. Система 
цих ознак становить зміст поняття, а обсяг – певна множинність усіх 
об’єктів (явищ) кримінально-правового характеру одного і того ж класу 
(виду), які передбачені у понятті і є носіями ознак, що становлять зміст 
цього поняття. Залежно від обсягу об’єктів (явищ), що узагальнюються 
і відображаються у поняттях, всі вони поділяються на видові і родові5. 
Видові поняття відображають узагальнені суттєві ознаки явищ (пред-
метів) одного і того самого виду (класу). Вони становлять, за загаль-
ним правилом, зміст кримінально-правових норм Особливої частини 
Кримінального кодексу України (далі – КК України)6. Родові поняття 
відображають узагальнені суттєві ознаки явищ (об’єктів) широкого за 
обсягом класу, на рівні роду, до змісту яких входять класи явищ (об’єк-
тів), що є видами цього роду і відображаються видовими поняттями. 
У кримінальному праві родові поняття досить широкі за обсягом, ста-
новлять переважно зміст норм-приписів та інститутів Загальної частини 
кримінального права, призначення яких – забезпечувати застосування 
норм Особливої частини КК України. Отже, норми Загальної частини, 
які містять родові кримінально-правові поняття, здійснюють вплив на 
кримінально-правове регулювання опосередковано – через систему 
норм Особливої частини КК України, змістом яких є видові поняття, що 
відображають суттєві обов’язкові ознаки конкретних правопорушень, 
заборонених законом під загрозою застосування покарання. Тому між 
нормами Загальної та Особливої частин існують відносини не тільки ко-
ординації (логічної узгодженості), а й субординації, причому домінуючу 
і визначальну роль у цих відносинах відіграють норми Загальної части-
ни КК України. Це означає, що ознаки понять, які становлять зміст норм 
Особливої частини і визначають конкретні кримінальні правопорушен-
ня, мають відповідати (на рівні загального) змісту понять, що закріплені 
у нормах Загальної частини КК України.

Всі правові поняття, зокрема і кримінального права,  залежно від того, 
включені чи ні у зміст нормативно-правових актів (у закони чи підза-
конні акти), поділяються на нормативно-правові (легальні) і наукові 
(доктри нальні). Поняття “кримінальне правопорушення” безпосеред-
ньо закріплене у ч. 1 ст. 11 КК України: ‘Кримінальним правопорушен-

3 М Панов, Вибрані праці з проблем правознавства (Борисов В, Харитонов С, Володіна О упоряд, 
авт вступ ст, Право 2020) 286–303.

4   М Панов, ‘Наукові поняття і юридична термінологія та їх роль у кримінальному законотворенні’ 
(2020) 149 Проблеми законності 136–53.

5  А Конверский, Логика традиционная и современная: учебное пособие (Ледников Е пер с укр, Идея-Пресс 
2010) 380.

6 Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III <https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 05.03.2021).
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ням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія 
чи бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального правопорушення’7. 
Отже, ця законодавча дефініція є нормативно-правовою (легальною), що 
має надзвичайно важливе юридичне значення майже для всієї системи 
кримінально-правових норм, що регламентують кримінальні правопо-
рушення. Кожна з ознак, що входить до змісту цього поняття, відобра жає 
і фіксує у словесній формі найбільш суттєві риси і властивості, прита-
манні кримінальному правопорушенню як явищу (факту) реальної дійс-
ності. Проте є підстави стверджувати, що в наведеному законодавчому 
визначенні ознаки кримінального правопорушення вказані не вичерп-
но. Апріорі вважаємо, що це визначення має бути доповнено озна кою 
“діяння кримінально каране”. Це відповідає юридичній природі і сут-
ності  правопорушення як соціально-правового явища. Кримінально-
правова караність діяння, що становить зміст кримінального правопо-
рушення, – це ознака-наслідок останнього: за кримінальне правопору-
шення (кримінальний проступок і злочин) у законі неодмінно (завжди) 
передбачається покарання, як і останнє в кримінальному праві навряд чи 
можна собі уявити без кримінального правопорушення. “Nullum crimen – 
nullum poena” (“Немає злочину – немає покарання”) – стверджували ба-
гато століть тому юристи не тільки Стародавнього Риму, а й усього світу. 
Отже, у кримінальному законодавстві не може бути кримінального пра-
вопорушення без покарання. Цей висновок базується на законодавчих 
положеннях, передбачених у ч. 2 ст. 1 та у ч. 1 ст. 50 КК України, з яких 
випливає, що обов’язковим юридичним наслідком кримінального пра-
вопорушення є встановлене в законі про кримінальну відповідальність 
кримінальне покарання за це правопорушення.

Сукупність ознак, властивих кримінальному правопорушенню, під 
якими ми пропонуємо розуміти передбачене КК України суспільно не-
безпечне, винне, кримінально каране діяння (дія чи бездіяльність), вчи-
нене суб’єктом кримінального правопорушення, являє собою логіко-
юридичну модель кримінального правопорушення, визначеного на підставі 
закону. Всі зазначені ознаки поняття “кримінальне правопорушення” 
є сутнісними, узагальненими, об’єктивними, відображають і включають 
до свого змісту всі найбільш суттєві риси і закономірності кримінально-
го правопорушення як явища реальної дійсності й у сукупності станов-
лять зміст поняття “кримінальне правопорушення”, яке, відповідно до 
його дійсного призначення, визначає обсяг (коло) суспільно небезпеч-
них діянь соціально-правової реальності, що відносяться до всього кла-
су кримінальних правопорушень: кримінальних проступків і злочинів. 
Ці ознаки становлять зміст так званого формально-матеріального визна-
чення поняття “кримінальне правопорушення”, в якому відображаються 

7 Кримінальний кодекс України (н 6). 
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як фактичні, так і соціальні та юридичні властивості кожного (одинич-
ного) кримінального правопорушення як явища реальної дійсності8. Роз-
глянемо зміст цих ознак детальніше.

1.2. Діяння (дія чи бездіяльність) – базовий елемент поняття 
“кримінальне правопорушення”

У розумінні ч. 1 ст. 11 КК України діяння (дія чи бездіяльність) 
є стрижневою, центральною ознакою поняття “кримінальне правопо-
рушення”, оскільки всі інші ознаки – суспільна небезпечність, проти-
правність, винність, караність – відносяться, головним чином, до діяння, 
характери зують насамперед саме його, а тому у своїй єдності визначають 
як кримінальне правопорушення. На цій підставі в навчальній і науко-
вій літературі з кримінального права досить часто терміни “діяння” 
і “кримінальне правопорушення” (чи “злочин”) застосовують як слова-
синоніми, хоча, безумовно, вони не є тотожними. Діяння – це конкрет-
ний акт свідомої, вольової, суспільно небезпечної поведінки особи у формі 
дії чи бездіяльності. 

Загальновідомо, що людина як суб’єкт соціального буття вступає 
у сферу, “підвладну кримінальному закону”, лише за умови вчинення 
нею конкретних, вказаних у законі, дій або бездіяльності. Переконливим 
у зв’язку з цим є аксіоматичне твердження, що поза своїх вчинків, тобто 
конкретних актів поведінки у формі діяння (дії чи бездіяльності), людина 
не підвладна кримінальному закону і “не є його об’єктом”. Звідси випли-
ває, що погляди, переконання, морально-психологічні якості людини, її 
думки і наміри, якими б негативними вони не були, і навіть “кримінально 
протиправні” (зокрема і при виявленні умислу, тобто прояву усно, пись-
мово чи іншим чином думки про намір вчинення кримінального пра-
вопорушення) не є діянням із погляду кримінального права і не можуть 
розглядатись як кримінальне правопорушення9. Формами зовнішнього 
прояву діяння є дія і бездіяльність (ч. 1 ст. 11 КК України). Дія – актив-
на кримінально протиправна форма суспільно небезпечної поведінки. 
Вона є найбільш поширеною формою кримінально протиправних діянь: 
понад 2/3 усіх кримінальних правопорушень, передбачених у нормах 
Особ ливої частини КК України, вчиняються у формі дій. Елементар-
ними (найпростішими) одиницями дії є: рухи тіла, слово або жест. Дія 
може виражатися в одному (одиничному) акті поведінки або в їхній мно-
жині, але при цьому всі вони завжди об’єднуються в єдиний і цільний 
вольовий акт кримінально протиправної поведінки з єдиним наміром, 
метою і об’єктом, на який спрямований цей акт поведінки. Мета й об’єкт 

8 М Панов, С Харитонов, ‘Суспільна небезпечність діяння – фундаментальна ознака поняття 
“кримінальне правопорушення”’ [2019] 47–48 (1272–1273) Юридичний вісник України 16–7.

9 В Кудрявцев, Закон, поступок, ответственность (Наука 1986) 144.
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правопорушення конкретизують дію, окреслюють її обсяг і межі, визна-
чають предметний зміст. Залежно від характеру і сфери впливу на об’єкт 
правопорушення, всі дії поділяються на фізичні й інфор маційні. Фізич-
ні (або енергетичні) дії полягають, як правило, у застосуванні м’язової, 
фізичної сили для вчинення кримінально протиправного посягання 
(крадіжка, грабіж, вбивство, бандитизм тощо) і завжди спрямовані на 
порушення чи зміну зовнішньої, фізичної сфери об’єктів (предметів, 
явищ) матеріального світу (знищення, пошкодження, виготовлення, 
вилучення тощо) з приводу яких існують суспільні відносини. Інформа-
ційні дії – це акти поведінки, що полягають у переданні (наданні) осо-
бою інформації (дезінформації) іншим особам і завжди виражаються 
у словесній (вербальній) чи іншій знаковій формі – усній чи письмовій, 
а також у подібних діях, що несуть інформацію: смислових жестах 
(конклюдентних діях), виразних рухах (міміка) тощо, що здатні здійс-
нювати психологічний (інформаційний або дезінформаційний) вплив 
на інших осіб (кримінально карані погрози, обмани, вимагання, публічні 
заклики до вчинення теракту тощо) і вчинити таким чином кримінально 
протиправне діяння.

Важливе значення для характеристики кримінально протиправної 
дії має спосіб вчинення злочину, який являє собою сукупність (систему) 
прийомів і методів, що використовуються суб’єктом при вчиненні цієї 
дії10. Ці способи різноманітні. Найбільш розповсюдженими є: фізичне на-
сильство, психічне насильство (погроза насильством чи іншими суспіль-
но небезпечними діями), обман, зловживання довірою, жорстокий чи 
особливо жорстокий спосіб, загальнонебезпечний спосіб та ін. Усі вони 
значною мірою визначають форму і зміст, інтенсивність і шкідливість дії 
та, в підсумку, її суспільну небезпечність. Для вчинення кримінальних 
правопорушень винні особи доволі часто використовують різні засоби 
і знаряддя: зброю, технічні прилади, механізми, підроблені документи 
та ін. У цих випадках винний використовує закладені в засобах вчинен-
ня злочину додаткові небезпечні можливості, що істотно посилюють ін-
тенсивність й ефект ураження дії. Такі способи і використані засоби та 
знаряддя вчинення злочинів завжди свідчать про підвищену суспільну 
небезпечність як дії, так і особи, що її вчинила.

Бездіяльність – це пасивна форма поведінки особи, що полягає у невчи-
ненні нею певної дії (дій), яку вона повинна була і могла вчинити. За своїми 
соціальними та юридичними властивостями бездіяльність тотожна дії. 
Тобто вона є суспільно небезпечним, кримінально протиправним, сві-
домим і вольовим актом поведінки людини і за таких умов є ознакою 
кримінального правопорушення. Водночас бездіяльність відрізняєть-
ся від дії зовнішньою фізичною стороною. При бездіяльності особа 

10 Н Панов, Способ совершения преступления и уголовная ответственность (Вища школа 1982) 161.
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не вчиняє певних дій, які вона за наявності конкретних умов повинна 
була і могла вчинити для відвернення заподіяння шкоди охоронюваним 
законом суспільним відносинам. Отже, необхідною умовою кримінальної 
відповідальності особи за бездіяльність є наявність у неї обов’язку вчини-
ти певні дії і наявність у відповідних конкретних умовах й обставинах 
реальної можливості їх вчинити. Обов’язок вчинення дії може випли-
вати з різних підстав: а) закону або іншого нормативно-правового акта; 
б) професійних або службових функцій; в) договору; г) родинних відно-
син; ґ) попередньої поведінки особи (винної у бездіяльності), якщо вона 
своїми попередніми діями створює небезпеку для іншої особи і внаслідок 
цього зобов’язана надати їй допомогу. Наявність реальної можливості 
діяти певним чином полягає у тому, що особа в певній конкретній ситуа-
ції мала дійсну можливість вчинити активні дії і відвернути тим самим 
настання суспільно небезпечних наслідків. При оцінюванні можливості 
(чи неможливості) виконати покладені на особу обов’язки враховується 
конкретна обстановка, умови місця і часу, зміст обов’язків, покладених 
на особу, а також її особисті можливості виконати ці дії і відвернути за-
подіяння суспільно небезпечної шкоди.

Діяння як ознака (головний елемент) кримінального правопорушен-
ня повинне мати достатньо визначений, інакше кажучи, конкретний 
характер. Конкретність діяння означає, що воно є відносно відокрем-
леним і обмеженим – його об’єктом і метою, та знаходить вираз у зовніш-
ній (у вигляді певних рухів тіла, жестів чи слів) та внутрішній (психіч-
ний) активності, що об’єктивно реалі зується у дії або бездіяльності, які 
завжди відбуваються у певних об’єктивно-предметних умовах: у відповід-
ній обстановці, місці та часі. Діяння як елемент кримінального правопо-
рушення завжди має предметний характер. Воно спрямоване на певний 
об’єкт, предмет, явище чи процес, при цьому особа в усіх випадках ке-
рується відповідними мотиви і має конкретну мету як бажаний резуль-
тат, якого прагне досягти своїм діянням.

Діяння – це завжди усвідомлений акт поведінки людини, яка як істота 
розумна (hоmo sapiens) здатна пізнавати об’єктивний світ і відображати 
його у своїй свідомості, зокрема й усвідомлювати (розуміти) характер 
та основні риси вчинюваного нею діяння – дії чи бездіяльності. Усвідом-
леність означає, що особа розуміє як фактичні, так і соціальні власти-
вості та риси діяння (тобто його шкідливість, негативну значущість 
у соціальному бутті), яке вона вчиняє, або ж має (зберігає) у відповідних 
конкретних умовах потенційну можливість свідомо контролювати (оці-
нювати) свою поведінку. Тому ознака “усвідомленість діяння” притаман-
на як умисним, так і необережним кримінальним правопорушенням, 
які вчиняються у формі як активної, так і пасивної поведінки. Напри-
клад, унаслідок відволікання, відвернення уваги від своїх безпосеред-
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ніх обов’язків чи навіть перебуваючи у стані сну або алкогольного чи 
наркотичного сп’яніння, особа не виконала покладених на неї обов’яз-
ків із вчинення активних дій, унаслідок чого була спричинена шкода 
охоронюваним кримінальним законом суспільним відносинам і тим 
самим було вчинене кримінальне правопорушення. У випадках, коли 
акт поведінки людини (чи рухи тіла) не контролюються свідомістю та 
вчинюються за її межами, навіть коли вони були суспільно небезпечни-
ми, наприклад, дії душевно хворих і неосуд них осіб, така поведінка не є 
діянням у кримінально-правовому розумінні і не може визнаватись як 
ознака кримінального правопорушення.

Діяння повинно бути актом вольової поведінки, тобто проявом волі 
суб’єкта, який діє з відповідних мотивів, прагне досягти певної мети і 
при цьому здатний вільно обирати (“свобода волі”) той чи інший варіант 
поведінки, тобто має можливість керувати своїми діями і вчиняти їх на 
свій розсуд. Акти поведінки (рухи тіла), в яких немає прояву волі, вчи-
нені, наприклад, унаслідок нездоланої сили чи під безпосереднім впли-
вом нездоланого фізичного чи психічного примусу (насильницьких дій), 
а також рефлекторні дії (як несвідома реакція організму людини на зов-
нішні подразники: ураження електричним струмом, дії вогню тощо) не є 
проявом її волі, а тому не можуть визнаватись як діяння і, відповідно, як 
кримінальні правопорушення.

Кримінальним правопорушенням, згідно з ч. 1 ст. 11 КК України, 
визнається лише діяння, вчинене суб’єктом кримінального правопорушен-
ня – особою фізичною, осудною, яка на момент його вчинення досягла 
віку, з якого настає кримінальна відповідальність (статті 18–22 КК Украї-
ни). Тому не є кримінально протиправним діянням і не може визнавати-
ся кримінальним правопорушенням акт суспільно небезпечної поведін-
ки, вчинений неосудною особою (ч. 2 ст. 19 КК України) чи особою, що 
не досягла віку кримінальної відповідальності, встановленого в ч. 1 ст. 22 
КК України (16 років, а у випадках, вказаних у ч. 2 ст. 22 КК України, – 
14 років), а також дії, вчинені юридичною особою. Ця ознака відмежовує 
кримінально протиправні діяння від діянь (дій чи бездіяльності), які хоча 
об’єктивно і є суспільно небезпечними та передбаченими кримінальним 
законом як кримінальне правопорушення, але вчиняються особами, що 
не є суб’єктами кримінального правопорушення та кримінальної від-
повідальності, а тому не можуть розглядатись як ознаки цього правопо-
рушення.

1.3. Суспільна небезпечність діяння – соціальна (матеріальна) ознака 
кримінального правопорушення

Суспільна небезпечність діяння полягає у тому, що кримінальне пра-
вопорушення (у формі кримінального проступку чи злочину) заподіює 
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істотну шкоду (або створює реальну загрозу її заподіяння) охоронюва-
ним кримінальним законом суспільним відносинам, що складаються та 
існують у суспільстві відносно його основних цінностей, від криміналь-
но протиправних посягань. Заподіяння істотної шкоди (шкідливість) 
становить основу та зміст суспільної небезпечності як ознаки діяння, 
що визнається кримінальним правопорушенням, органічно притаман-
на йому і відображає соціальну сутність правопорушення, а тому є його 
об’єктивною і закономірною властивістю. Ще у 1764 р. Ч. Беккаріа писав, 
що ‘єдиним та істотним мірилом злочинів є шкода, яку вони заподіюють 
нації. Це одна з тих очевидних істин, для відкриття яких не потрібно ні 
квадрантів, ні телескопів і які доступні кожному середньому уму’11. Саме 
шкода є об’єктивним й основним показником суспільної небезпечності 
діяння. Шкода, залежно від характеру й особливостей суспільних відно-
син, яким вона заподіюється, може бути матеріальною: шкода, що має 
особистий (фізичний) характер (кримінальні правопорушення проти 
життя та здоров’я особи тощо) чи мати майновий характер (правопо-
рушення проти власності тощо); або нематеріальною: шкода, що спри-
чиняється кримінальними правопорушеннями в управлінській, органі-
заційній, політичній, моральній сферах та ін. При цьому слід мати на 
увазі, що суспіль на небезпечність діяння пов’язується насамперед із фак-
тичною, тобто наявною [реально заподіяною] шкодою (збитками), що 
спричиняється кримінально протиправним діянням у відповідній сфері 
суспільних відносин. У таких випадках законодавець конструює у статтях 
Особ ливої частини КК України кримінальні правопорушення переваж-
но з так званими “матеріальними складами”. Їм притаманне те, що діян-
ня визнається суспільно небезпечним, а тому кримінально протиправ-
ним і караним за умов заподіяння певної істотної шкоди охоронюваним 
кримінальним законом суспільним відносинам (ч. 2 ст. 11 КК України), 
але саме тієї шкоди, яка безпосередньо вказується в законі – у диспозиції 
відповідної статті (частині статті) Особливої частини КК України чи, як 
має місце у практиці сучасного законотворення, у примітці до відповід-
ної статті КК України. У подібних випадках суспільна небезпечність 
діяння  завжди пов’язується із заподіянням саме цієї шкоди (певного 
виду, характеру, міри чи розміру) як суспільно небезпечних наслідків 
діяння. Тому відсутність вказаних наслідків свідчитиме і про відсутність 
суспільної небезпечності діяння як суттєвої його властивості, і, відповід-
но, кримінального правопорушення.

Проте суспільну небезпечність діяння не слід ототожнювати зі “шкід-
ливістю діяння” у вигляді заподіяння реальної шкоди об’єкту кри мі-
нально-правової охорони. І за обсягом, і за змістом суспільна небезпеч-
ність діяння є поняттям ширшим, аніж “шкідливість діяння” і доволі 

11 Беккариа Чезаре, О преступлениях и наказаниях (пер с итал, Ин Юре 2014) 97, 100.
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часто включає в себе створення реальної загрози (небезпеки) заподіяння 
суспільно небезпечної шкоди. Для діянь цих кримінальних правопору-
шень характерна підвищена небезпечність, оскільки їх вчинення завжди 
пов’язане із загрозою заподіяння реальної і значної або великої (тяжкої чи 
особливо тяжкої) шкоди. До них належить значний масив “деліктів не-
безпеки заподіяння шкоди” (“делікти небезпеки”), зокрема: криміналь-
ні правопорушення проти громадської безпеки, проти безпеки вироб-
ництва, проти безпеки руху й експлуатації транспорту – розділи IX, X, XI 
КК України. Підвищеною небезпечністю характеризуються також діяння 
при вчиненні так званих “насильницьких правопорушень” і таких, що 
вчиняються із використанням спеціально виготовлених знарядь, зброї, 
загально небезпечних та інших особливо шкідливих предметів (отрута 
чи інші сильнодіючі речовини) як засобів вчинення злочинів. Підвище-
ну небезпеку становить також група кримінальних правопорушень, які 
спрямовані на протиправне заволодіння, виготовлення та обіг пред-
метів, що мають потенційно підвищену небезпечність: зброя, отруй-
ні та радіоактивні предмети тощо, здатні заподіяти тяжку чи особливо 
тяжку шкоду громадянам і суспільству. Зазначені діяння становлять 
значну небезпеку для існуючих у суспільстві відносин і цінностей, а 
тому, за наявності необхідних підстав та умов, визнаються криміналь-
но протиправними і караними безвідносно до реального заподіяння 
ними суспільно небезпечної шкоди (але за наявності реальної загрози 
її спричинення).

У підсумку, суспільна небезпечність діяння обумовлена сукупністю 
об’єктивних і суб’єктивних ознак, притаманних кримінальному право-
порушенню: об’єктом і предметом посягання, характером дії чи без-
діяльності, способом і засобами, за допомогою яких учиняється діяння, 
місцем, часом та обстановкою його вчинення, суспільно небезпечними 
наслідками, формою вини (умисел чи необережність), спрямованістю 
умислу особи, мотивами та метою її поведінки12. Для з’ясування і конкре-
тизації змісту ознаки “суспільна небезпечність діяння” у науці та практи-
ці кримінального права розроблені більш деталізовані її характеристики 
(показники), що отримали назву “характер” і “ступінь суспільної небез-
печності діяння”13.

Характер суспільної небезпечності діяння як ознаки кримінального пра-
вопорушення – це його якісна характеристика, обумовлена насамперед 
характером суспільних відносин, на які діяння посягає. Так, характер 
суспіль ної небезпечності діянь є різним залежно від особливостей груп 
суспільних відносин, на які вони посягають, скажімо, на основи націо-

12 Ю Ляпунов, Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного 
права: учебное пособие (ВЮЗШ МВД СССР 1989) 59–115.

13 Энциклопедия уголовного права, т 3: Понятие преступления (Малинин В ред, Изд проф Малинина 
2005) 47–69.
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нальної безпеки чи на громадську безпеку або на громадський порядок 
і моральність. Характер суспільної небезпечності зазначених криміналь-
них правопорушень, безперечно, є різним і залежить від характеру від-
носин і тих соціальних цінностей, відносно яких вони функціонують, 
і які страждають від кримінально протиправних посягань14. Крім того, 
характер суспільної небезпечності визначається характером діяння, його 
об’єктивними ознаками (показниками): місцем, часом, обста новкою 
вчинення, характером суспільно небезпечних наслідків, формою вини, 
мотивом і метою діяння. Тому характер суспільної небезпечності сут-
тєво впливає на вид та міру покарання, яке встановлюється у санкції 
кримінально-правової норми.

Ступінь суспільної небезпечності кримінального правопорушення – це її 
кількісна характеристика, що визначається інтенсивністю посягання і на-
самперед видом та розміром (обсягом) шкоди, яка заподіюється діянням, 
охоронюваним кримінальним законом, суспільним відносинам чи ставить 
їх під загрозу заподіяння такої шкоди. Кримінальним правопорушенням 
властива істотна шкода, що безпосередньо випливає зі змісту криміналь-
ного закону (ч. 2 ст. 11 КК України). Діяння, яке не пов’язане із заподіянням 
істотної шкоди, не може визнаватися суспільно небезпечним і кримінально 
протиправним. Розмір шкоди (її істотність) у законі визначається здебіль-
шого кількісними показниками (наприклад, крадіжка, що завдала значної 
шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 185 КК України) чи у великих (ч. 4 ст. 185 КК 
України) або в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України)), а також 
її обсягом, а саме – кількість об’єктів, яким завдано шкоди, чи створювала-
ся загроза її заподіяння (наприклад, при розбої заподіюється шкода як від-
носинам власності, так і здоров’ю чи життю людини) тощо. На ступінь 
суспіль ної небезпечності діяння суттєво впливає спосіб його вчинення 
(наприклад, фізичне насильство15, погроза застосування такого насиль-
ства, загальнонебезпечний спосіб, обман чи зловживання довірою, зокрема 
зловживання особою службовим становищем тощо), характером і видом 
засобів і знарядь, що використовуються для вчинення злочину (технічні 
пристрої, комп’ютери, підроблені документи, зброя [вогнепальна чи холод-
на], вибухові речовини, наркотичні засоби, психотропні речовини тощо). 
Крім того, на ступінь суспільної небезпечності значною мірою впливають 
обстановка, час, місце вчинення злочину. Ступінь і характер суспільної не-
безпечності завжди перебувають у єдності, уточнюють і доповнюють одне 
одного при безумовно більшій змістовності і повноті, а тому переважній ролі 
ступеня суспільної небезпечності, що має важливе значення для визначення 

14 Л Кривоченко, ‘О содержании и структуре общественной опасности как признака преступления’ 
в Кривоченко Л, Вибрані праці (Орловський Р, Ус О упоряд, Право, 2016) 91–101; С Харитонов, 
Кримінальна відповідальність за військові злочини за кримінальним правом України (Право 2018) 64.

15  O Volodina, V Haltsova, S Kharytonov, ‘Social danger of domestic violence and the need for rehabilitation of 
its victims’ [2020] 73 (12)2 Wiadomosci Lekarskie 2896.
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ступеня караності діяння і, в підсумку, встановлення тяжкості криміналь-
ного правопорушення16.

Як випливає з викладеного, ознака “суспільна небезпечність діяння” 
поняття “кримінальне правопорушення” є сутнісною, об’єктивною озна-
кою цього поняття, відображає надто важливі (суттєві) його соціальні 
властивості, тому має фундаментальний характер, а отже, є важливим 
й обов’язковим елементом його змістів. Тому невиправданою є позиція 
розробників проєкту Кримінального кодексу України (опублікований на 
сайті станом на 15 вересня 2020 р. і 2 січня 2021 р.), які, формулюючи 
в ст. 2.1.1 поняття “злочин” (від 2 січня 2021 р.), акцентують увагу лише 
на ознаці “протиправність діяння” і не включають до його змісту ознаку 
“суспільна небезпечності діяння”17. Автори цієї позиції, вочевидь, ігно-
рують ту обставину, що кримінальне правопорушення (зокрема “зло-
чин”) як вид відхиляючої поведінки завжди вчиняється у відповідному 
соціальному середовищі, заподіює суспільству (його інститутам, умовам 
існування) істотну шкоду, перешкоджає його розвитку, а тому має не 
тільки юридичні, а й не менш важливі соціальні негативні властивості. 
Отже, при оцінці цих актів поведінки має братися до уваги вся сукуп-
ність означених властивостей явища у їхній єдності. На цій підставі зако-
нодавець має визнавати кримінальним правопорушенням (зокрема зло-
чином) відповідне діяння не за вільним розсудом (не за “законодавчим 
свавіллям”), а з урахуванням його соціальних властивостей (і на підставі 
цих властивостей), тобто суспільної небезпечності діяння. Без вказаної 
оцінки соціальних властивостей діяння неможливо вирішити низку пи-
тань щодо інших суттєвих ознак кримінального правопорушення, що ві-
дображають його юридичні властивості: кримінальної протиправності, 
винності, караності. Тож підхід до визначення в означеному проєкті 
КК України поняття “кримінальне правопорушення” є неприйнятним, 
оскільки у його змісті не містять ся усі суттєві і, внаслідок цього, обов’яз-
кові ознаки, притаманні явищу (об’єкту), що відображається у цьому по-
нятті. Таким чином, воно є безпідставно обмеженим, однобічним, занадто 
вузьким за обсягом і неповним за змістом. Тому до обов’язкових ознак 
поняття “кримінальне правопорушення” (і його різновиду – поняття “зло-
чину”) в обов’язковому порядку має бути включена ознака “суспільна не-
безпечність діяння”.

16 Н Кузнецова, Преступление и преступность (Изд-во Моск ун-та 1969) 232.
17 Кримінальний кодекс України (проєкт): контрольний текст (+проступки) (станом на 29.03.2021 року) 

<https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/03/30/kontrolnyj-proekt-kk-29-03-2021-1.pdf> (дата 
звернення: 29.03.2021).
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1.4. Кримінальна протиправність діяння – нормативно-правова 
(формально-юридична) ознака кримінального правопорушення

Ця ознака кримінального правопорушення є доволі складною і бага-
тоаспектною, пов’язаною з проблемами нормативності права, моралі, 
релігії, іншими нормативними системами. Основними з них є такі: 

По-перше, кримінальна протиправність і суспільна небезпечність діян-
ня становлять єдине ціле і не можуть розглядатися ізольовано. Суспіль-
на небезпечність є соціальною (матеріальною) основою криміналізації 
(визначення діяння кримінальним правопорушенням), формальна ж 
ознака (кримінальна протиправність) юридично закріп лює у відповід-
ній кримінально-правовій нормі (у кримінальному законі) наявність 
у правопорушенні цього виду властивого йому типового ступеня (рівня) 
суспільної небезпечності. Таким чином, ці ознаки кримінального право-
порушення органічно пов’язані між собою, вони співвідносяться як “фор-
ма” і “зміст” – діяння визнається у кримінальному законі кримінально про-
типравним (форма) лише тоді, коли воно є суспільно небезпечним (зміст). 
І навпаки, діяння навіть високого ступеня суспільної небезпечності, за 
умов, що воно не передбачено законом про кримінальну відповідальність 
як кримінальне правопорушення, ні за яких обставин таким визнаватись 
не може. У цьому сенсі є всі підстави визнати кримінальну протиправ-
ність як специфічну юридичну (норма тивно-правову) оцінку законодавцем 
суспільної небезпечності діяння типового рівня, властивого кримінально-
му правопорушенню цього виду, і відображення та закріплення цієї оцінки 
в законі. Водночас суспільна небезпечність, її характер і ступінь, є об’єк-
тивними показниками (мірилом та основою) визначення у законотвор-
чій діяльності обсягу й межі встановлення кримінальної протиправності 
діянь, за якими позитивного рішення про визнання діяння кримінально 
протиправним і караним бути не може.

По-друге, сутність кримінальної протиправності полягає у тому, що за-
конодавець, з’ясувавши на підставі соціально-правового аналізу негатив-
ні (шкідливі) властивості суспільно небезпечних діянь (дій чи бездіяль-
ності), виокремлює їхні найбільш суттєві об’єктивні та суб’єктивні риси,  
в узагальненому вигляді формулює у нормах закону про кримінальну 
відповідальність певні державні заборони і приписи (як моделі суспіль-
но небезпечної поведінки) щодо вчинення цих діянь, а також встанов-
лює у санкціях кримінально-правових норм покарання (вид і міру) за по-
рушення цих заборон чи приписів18. Таким чином, кримінальний закон, 
встановлюючи (“проголошуючи”) кримінальну відповідальність за су-
спільно небезпечні діяння, визнає їх кримінальними правопорушеннями 
і, під загрозою застосування передбаченого в санкції покарання до осіб, 
винних у їх вчинені, має спрямованість, так би мовити, на “витиснен-

18 Н Дурманов, Понятие преступления (Изд-во АН СССР 1948) 187–9, 207–26.
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ня”, “виштовхування”, “усунення” цих діянь зі сфери соціального буття, 
орієнтуючи і спонукаючи осіб, схильних до вчинення кримінальних пра-
вопорушень, на обрання позитивних чи нейтральних (у кримінально-
правовому розумінні) форм поведінки. Причому специфічність тако-
го превентивного впливу (у формі нормативно-правової заборони) на 
суспіль но небезпечну поведінку людей здійснюється різним чином. 
У більшості диспозицій статей Особливої частини КК України формулю-
ються узагальнені ознаки правопорушення, що здійснюються в активній 
формі (у формі кримінально протиправної дії) і за його вчинення у санк-
ції передбачається покарання, що підлягає застосуванню за вчинення 
цього діяння, описаного в диспозиції. В інших випадках норми КК Украї-
ни мають ту особливість, що в законі встановлюється заборона пасивної 
форми поведінки (при кримінально караній бездіяльності) з одночасним 
покладенням на особу обов’язку вчинити активні дії, які попередять за-
подіяння суспільно небезпечної шкоди цією бездіяльністю. З викладено-
го випливає, що основу кримінально-правової протиправності суспіль-
но небезпечних діянь становлять кримінально-правові норми-заборони 
як різновид системи правових норм – заборон, що мають значний ма-
сив у всій системі чинного права. У зв’язку з цим не можна погодити-
ся з твердженням окремих науковців, що КК України “нічого не забо-
роняє”, тобто не містить кримінально-правових заборон19. Цей погляд 
фактично нівелює роль і значення кримінального закону як нормативно-
правової основи у боротьбі з кримінальними правопорушеннями, запе-
речує самостійну роль і значення кримінального права як галузі права, 
а також надто важливі, притаманні йому, превентивну і виховну функції, 
зводить КК України лише до деякого інформаційного нормативно-пра-
вового довідника, в якому надається перелік кримінально протиправних 
діянь, які визнаються кримінальними правопорушеннями і за які перед-
бачається покарання. Безумовно, з цим погодитися не можна.

По-третє, кримінальна протиправність як ознака діяння (криміналь-
ного проступку чи злочину) означає обов’язкову передбаченість його 
в законі про кримінальну відповідальність, тобто в чинному КК України. 
Ця вимога ґрунтується на положеннях п. 22 ст. 92 Конституції України20, 
відповідно до яких виключно законами України визначаються діяння, 
які є злочинами, і встановлюється відповідальність за них. Це надзви-
чайно важливе конституційне положення закріплене у ч. 2 ст. 1, ч. 1 
ст. 11,  ч. 3 ст. 3 КК України: кримінальна протиправність діяння, а також 

19 Ю Баулін, ‘Кримінально-правова система в Україні: загальна характеристика’ в Баулін Ю та інші, 
Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи (ВАПТЕ 2015) 48–50; Ю Баулін, 
‘Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності’ в Фундаментальні проблеми кримінальної 
відповідальності: матеріали наук. полілогу (м. Харків, 7 верес. 2018 р.) (Баулін Ю, Пономаренко Ю 
упоряд, Право 2018) 15.

20 Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР <https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 20.03.2021).
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його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тіль-
ки цим Кодексом. Такий принциповий і фундаментальний підхід надає 
можливість реалізувати демократичний і гуманний принцип цивілізо-
ваного кримінального права – “Nullum crimen sine lege, nullum poena sine 
lege” – “Немає злочину, немає покарання без вказівки на те в законі”, – 
який був відомий ще за часів давньоримського права і який активно від-
стоювали і відстоюють багато поколінь прогресивних юристів світу21. 
Це рішення є обґрунтованим і відображається у ч. 1 ст. 3 КК України: 
‘Законодавство України про кримінальну відповідальність становить 
кримінальний кодекс України <…>’22. Таким чином, норми криміналь-
ного права, що визначають суспільно небезпечні діяння як кримінальні 
правопорушення і встанов люють покарання за їх вчинення, можуть пе-
редбачатися тільки в кримінально-правових нормах, що формулюються 
у вербальній (словесній) формі в статтях Особливої частини КК України. 
Це має надто важливе не тільки теоретичне, а й суттєве практичне зна-
чення, зокрема для визначення джерел кримінального права, особливо 
в правозастосуванні, коли в ситуації необхідності ухвалення правових 
рішень обов’язковим є посилання на певну кримінально-правову нор-
му, визначену у відповідній статті КК України. Формулювання цих норм 
у комплексному нормативно-правовому акті – КК України – є гарантією 
дотримання принципу законності при застосуванні кримінально-право-
вих норм, забезпечення прав і законних інтересів осіб, що підлягають 
кримінальній відповідальності. У зв’язку з цим викликає заперечення 
позиція окремих науковців, які вважають, що норми кримінального пра-
ва безпосередньо не містять заборон щодо вчинення злочину (різновиду 
кримінального правопорушення). Ці заборони, на їхню думку, встанов-
люються нормами іншої галузевої належності (регулятивними галузями: 
цивільним правом, фінансовим правом, господарським правом тощо). 
Норми ж кримінального права визначають виключно кримінально-пра-
вові наслідки порушення означених норм (покарання – М. П., С. Х.)23. 
Близьким до цього є і погляд авторів проєкту Кримінального кодексу, 
що розробляється. У частині  1 ст. 2.1.1 проєкту поняття “злочин” вони 
визна чають як діяння протиправне, що відповідає складу злочину, пе-
редбаченого цим Кодексом. Причому в п. а ч. 1 цієї статті зазначається: 
‘Протиправним є діяння, яке порушує норми приватного або публічного 
права’24. Йдеться не про порушення норм, що визначають кримінальну 

21 А Жалинский, Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ (2-е изд, 
перераб и доп, Проспект 2009) 352–3.

22 Кримінальний кодекс України (н 6).
23 О Наден, Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні (Право 2012) 122–8; 

К Ображиев, ‘Формальные (юридические) источники уголовного права при бланкетной форме 
конструирования уголовного закона’ в Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому 
развитию: материалы VI Рос. конгр. уголов. права (г. Москва, 26–27 мая 2011 г.) (2011) 69–72.

24 Кримінальний кодекс України (проєкт) (н 17).
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протиправність діяння, караність та інші правові наслідки, що визнача-
ються Кримінальним кодексом, а норм деяких невизначених “приватних” 
або “публічних” галузей права (М. П., С. Х.). Подібні невизначені (розмиті) 
формулювання надто важливих та установчих положень кримінального 
закону є неприпустимими, оскільки можуть призвести до хибної думки, 
що кримінальну протиправність діяння слід встановлювати на підставі 
аналізу змісту безпосередньо норм цивільного чи господарського або 
адміністративного законодавства, що суперечить загальновизначеному 
розумінню кримінального законодавства і кримінального права як само-
стійної галузі права, конституційним положенням і положенням чинно-
го КК України, які раніше вже наводилися.

По-четверте, кримінальна протиправність суспільно небезпечно-
го діяння також означає, що кримінальний закон у формі КК України 
містить вичерпний перелік суспільно небезпечних діянь, які визнаються 
кримінальними правопорушеннями. Це принципове положення безпосе-
редньо випливає зі змісту ч. 2 ст. 1, частин 3 та 4 ст. 3, ч. 1 ст. 11 КК 
України, відповідно до яких тільки законом про кримінальну відповідаль-
ність можуть визначатися конкретні суспільно небезпечні діяння як 
кримінальні правопорушення. Отже, ніякий інший державний орган чи 
службова особа України не мають права визнавати те чи інше діяння 
кримінальним правопорушенням і встановлювати за нього криміналь-
ну відповідальність. При цьому вичерпність переліку діянь, що визна-
ються кримінальними правопорушеннями, означає також: цей перелік 
видів діянь, що визнаються у законі кримінальними правопорушеннями, 
не підлягає поширювальному тлумаченню і не може бути ніким (крім 
законодавця) доповнений новим діянням, яке раніше не визнавалося 
кримінальним правопорушенням. Крім того, встановлення кримінальної 
протиправності суспільно небезпечного діяння пов’язано з необхідністю 
констатації наявності, в конкретному діянні, всіх ознак, що визначені 
в кримінально-правовій нормі та в сукупності визначають діяння як 
кримінальне правопорушення25. Це означає, що кримінально протиправ-
ним, відповідно до ч. 1 ст. 11 і ч. 1 ст. 2 КК України, може бути визнане 
лише таке суспільно небезпечне діяння, яке містить всі обов’язкові озна-
ки складу кримінального правопорушення, під яким розуміється система 
об’єктивних і суб’єктивних ознак, встановлених законом про криміналь-
ну відповідальність (у КК України) у кримінально-правовій нормі, що 
визначає суспільно небезпечне діяння як кримінальне правопорушен-
ня. Ознаки складу кримінального правопорушення безпосередньо вка-
зуються у диспозиціях відповідних статей (частинах статей) Особливої 
частини КК України, а окремі з них – у низці статей Загальної частини 

25 М Панов, Проблеми методології науки кримінального права: вибрані наукові праці (Петришин О, 
Борисов В передм, Право 2018) 319–40.
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КК України. Ці ознаки (перелік їх є вичерпним) прямо вказані у законі, 
у диспозиції кримінально-правової норми відповідної статті (частини 
статті) КК України, або безпосередньо й однозначно виводяться із його 
змісту при тлумаченні – у їх сукупності утворюють склад кримінально-
го правопорушення, наяв ність якого дає підстави визнавати конкретне 
діяння і як суспільно небезпечне, і як кримінально протиправне. Відсут-
ність у вчиненому діянні хоча б однієї з ознак, визначених у законі, озна-
чатиме відсутність складу кримінального правопорушення і, одночасно, 
відсутність кримінальної протиправності, що, безперечно, виключає 
можливість визнання діяння кримінальним правопорушенням.

Звідси випливає одне з найважливіших доктринальних положень чин-
ного кримінального законодавства, а саме – неможливість застосування 
кримінального закону за аналогією, під якою розуміється застосування до 
діянь, прямо не передбачених у законі про кримінальну відповідальність, 
норм, які передбачають кримінальну відповідальність за найбільш схожі 
діяння. У частині 4 ст. 3 КК України відносно цього встановлено катего-
ричну заборону: ‘Застосування закону про кримінальну відповідальність 
за аналогією заборонено’26. Ця заборона розвиває і конкретизує (уточнює) 
ознаку протиправності кримінального правопорушення та має своїм 
призначенням забезпечення прав і свобод людини та громадянина, обме-
ження меж кримінальної відповідальності і судової дискреції (судового 
розсуду), виключення свавілля у процесі застосування норм закону про 
кримінальну відповідальність.

По-п’яте, з’ясування ознаки “кримінальна протиправність діяння” 
має важливе значення для відмежування кримінальних правопорушень від 
інших діянь, що не тягнуть кримінальної відповідальності. Ідеться, голов-
ним чином, про відмежування діянь, що містять всі ознаки кримінально-
го правопорушення, передбаченого КК України, але не є суспільно небез-
печними в кримінально-правовому розумінні. У подібних випадках має 
місце колізія між ознаками “кримінальна протиправність” і “суспіль на 
небезпечність діяння”. Ці протиріччя вирішуються ч. 2 ст. 11 КК Украї-
ни, в якій встановлено:

Не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, яка хоча 
формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодек-
сом, але через малозначність [курсив наш. – М. П., С. Х.] не становить 
суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної 
шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі27.

26 Кримінальний кодекс України (н 6).
27 Там само.
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Це нормативно-правове визначення конкретизує зміст суспільної небез-
печності діяння як соціальної (матеріальної) ознаки поняття “криміналь-
не правопорушення”, визначає його нижчу межу, за якою діяння не може 
визнаватися кримінально-протиправним і караним. Метою ч. 2 ст. 11 
КК України (колізійної норми) є подолання розбіжності (протиріччя) між 
формальною ознакою кримінального правопорушення – “криміналь-
ною протиправністю”, що відображає типовий та узагальнений у законі 
ступінь (рівень) його суспільної небезпечності, і оцінкою суспільної не-
безпечності конкретно вчиненого діяння у випадках його малозначності. 
Вказана колізійна норма може застосовуватися за наявності таких умов:

1. Обов’язковою умовою застосування ч. 2 ст. 11 КК України є наяв ність 
у вчиненому діянні формально всіх ознак діяння, яке передбачено КК Украї-
ни як кримінальне правопорушення, тобто всіх об’єктивних і суб’єктив-
них ознак, що у відповідній статті (частині статті) Особливої частини 
КК України визначають певну дію чи бездіяльність як кримінальне пра-
вопорушення.

2. Згідно з ч. 2 ст. 11 КК України вчинена особою дія чи бездіяльність, 
що формально містить ознаки діяння, передбаченого КК України, не 
є суспіль но небезпечним і не може бути визнане кримінальним право-
порушенням за умови, що воно є малозначним. Отже, малозначність 
є визначальною характеристикою діяння, яке не є суспільно небезпеч-
ним. Це діяння може вчинюватися у формі як дії, так і бездіяльності, 
умисно чи з необережності, одноособово чи у співучасті. Але основним 
критерієм малозначності дії чи бездіяльності закон у ч. 2 ст. 11 визнає ту 
обставину, що це діяння не заподіяло і не могло заподіяти істотної шкоди 
фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі. Йдеться насампе-
ред про таке діяння, яке внаслідок відповідної цінності благ (цінностей) 
і суспільних відносин, що складаються стосовно цих цінностей, характе-
ру й інтенсивності дії чи бездіяльності, інших його об’єктивних і суб’єк-
тивних ознак, особливо суспільно небезпечних наслідків цього діяння, 
реально не заподіює істотної шкоди (чи об’єктивно не може заподіяти) 
системі суспільних відносин, що охороняються кримінальним законом.

3. Слід неодмінно враховувати і спрямованість діяння – особа своїми 
діями чи бездіяльністю не тільки не спричинила істотну шкоду охоро-
нюваним законом суспільним відносинам, а й не мала на меті (не мала 
умислу) заподіяти цим діянням таку шкоду. Відсутність умислу неспри-
чинення умисної шкоди – обов’язкова суб’єктивна умова застосування 
ч. 2 ст. 11 КК України. Тому, якщо особа бажала і своїм діянням (дією чи 
бездіяльністю) намагалася заподіяти істотну шкоду охоронюваним зако-
нам суспільним відносинам, але цього не сталося з причин, що не зале-
жали від її волі, то ч. 2 ст. 11 КК України в такому випадку застосуванню 
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не підлягає. У подібних ситуаціях матимемо незакінчене кримінальне 
правопорушення (статті 14, 15 КК України).

Таким чином, встановлення малозначності діяння, передбаченого 
КК України як кримінальне правопорушення (кримінальний проступок 
чи злочин), за умов, що воно не заподіяло і не могло заподіяти істотної 
шкоди охоронюваним кримінальним законом суспільним відносинам, 
завжди пов’язане з констатацією наявності розбіжності між оцінкою 
в законі типового ступеня суспільної небезпечностей діяння певного виду 
(визнання його кримінально протиправним) і відсутністю суспільної 
небезпечності відповідного ступеня у діянні, вчиненому у конкретному 
випадку. Внаслідок цього такі дії чи бездіяльність не є суспільно небез-
печними у кримінально-правовому розумінні, а отже, не визнаються 
кримінальними правопорушенням і не тягнуть за собою кримінальної 
відповідальності унаслідок відсутності “суспільно небезпечного діяння”.

1.5. Винність діяння як ознака кримінального правопорушення
Згідно з ч. 1 ст. 11 КК України винність діяння є обов’язковою ознакою 

поняття “кримінальне правопорушення” і підкреслює його внутрішній 
психологічний зміст – виною, відповідно до ст. 23 КК України, визнається 
психічне ставлення особи до вчинюваної нею дії чи бездіяльності, передба-
ченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необереж-
ності. З цього випливає, що відсутність вини – умислу чи необережності 
у діянні особи, що об’єктивно спричинила шкоду (так званий випадок, 
казус) – виключає можливість визнання діяння кримінальним правопо-
рушенням і у випадках, коли воно є суспільно небезпечним і криміналь-
но протиправним, тобто передбачено законом про кримінальну від-
повідальність як кримінальне правопорушення.

Кожне правопорушення (як і кожний акт поведінки особи) являє со-
бою єдність об’єктивного і суб’єктивного: фактично вчиненого діяння 
у формі дії чи бездіяльності і психічного (свідомого, вольового) ставлен-
ня до нього28. Тому сутність діяння неможливо з’ясувати, не встановив-
ши зв’язок вчиненої дії чи бездіяльності і психічного ставлення особи 
до скоєного; неможливо також встановити зміст психічного (вини осо-
би) без аналізу характеру діяння, об’єкта і предмета, на які воно пося-
гає, наслідків, способу, обстановки, засобів та інших його об’єктивних 
ознак. Вина, її форми (умисел чи необережність), мотив, мета вчиненого 
значною мірою визначає характер діяння і ступінь його суспільної небез-
печності і слугує важливою обставиною, що впливає на визнання цього 
діяння в законі кримінальним правопорушенням.

Винність діяння як ознака кримінального правопорушення є похід-
ною від категорії більш високого рівня узагальнення – ‘винність як 

28 В Кудрявцев, Причинность в криминологии (Юридическая литература 1968) 87.
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принцип кримінальної відповідальності у кримінальному праві’29. Остан-
ній базується на надзвичайно важливому конституційному положенні – 
презумпції невинуватості – згідно з яким ‘особа вважається невинуватою 
у вчинені злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, 
доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвину-
вальним вироком суду’ (ч. 1 ст. 62 Конституції України)30. Це положення 
закріплено у ч. 2 ст. 2 КК України як фундаментальне і відправне, на яко-
му базується вся система кримінального законодавства і, відповідно, – 
практика його застосування. Таким чином, кримінальне законодавство 
України ґрунтується на принциповому доктринальному положенні, що 
кримінальним правопорушенням визнається лише таке суспільно небез-
печне передбачене кримінальним законом діяння, яке вчинено за наяв-
ності вини особи у формі умислу чи необережності (ч. 1 ст. 11, статті 24, 
25 КК України). З викладеного випливає, що закон про кримінальну від-
повідальність виключає об’єктивне ставлення (інкримінування в вину), 
тобто відповідальність особи за шкоду, заподіяну його суспільно небез-
печним діянням за відсутністю вини. На цій підставі, безумовно, не мож-
на погодитися з розробниками проєкту Кримінального кодексу, які при 
визначенні поняття “злочин” у ч. 1 ст. 2.1.1 не включили в його зміст 
ознаку “винність діяння”, застосувавши загальне висловлення – ‘діяння, 
що відповідає складу злочину’31. Цей підхід є неприйнятним, оскільки 
“склад злочину” в своїй основі має більш широке за обсягом поняття 
“злочин”, базується на ньому і підпорядковане йому. Тому визначити 
понят тя “кримінальне правопорушення” через більш вузьке за обсягом 
поняття “склад злочину” є неможливим і алогічним. Крім того, відомо, що 
склад кримінального правопорушення об’єднує низку різних елементів 
і ознак, серед яких вина є лише однією з них. Отже, вказаним рішенням 
ознака кримінального правопорушення “винність діяння” нівелюється і, 
так би мовити, “приховується”, не показується її роль і значення в систе-
мі ознак поняття “злочин”.

1.6. Кримінально-правова караність діяння як ознака кримінального 
правопорушення

Ця ознака – наслідок діяння, що становить зміст кримінального право-
порушення, тісно пов’язана з іншими його ознаками: суспільною небез-
печністю, кримінальною протиправністю та винністю діяння, акумулює 
в собі основні їх риси, базується на них і водночас певним чином впли-
ває на них. Караність діяння як ознака кримінального правопорушення 
означає передбаченість у кримінально-правовій нормі в санкції закону про 

29 Панов (н 3) 577–88.
30 Конституція України (н 20).
31 Кримінальний кодекс України (проєкт) (н 17).
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кримінальну відповідальність у відповідній статті (части ни статті) 
Особливої частини КК України, певного виду і міри покарання, що підля-
гає застосуванню за вчинення суспільно небезпечного діяння, визначеного 
в диспозиції цієї статті (частини статті) КК України. За своєю суттю 
караність діяння є, значною мірою, похідною від суспільної небезпечності 
і кримінальної протиправності як ознак діяння – воно тому і визнається 
кримінально караним, тобто за нього встановлене покарання в криміналь-
ному законі, оскільки є суспільно небезпечним і на цій підставі визнане 
кримінальним законом як кримінальне правопорушення32.

Безумовно, обсяг і зміст поняття “караність діяння” визначається на-
самперед характером і ступенем суспільної небезпечності діяння. Ця со-
ціальна властивість кримінального правопорушення суттєво впливає на 
вид і міру покарання, що встановлюються в санкції33. Тут прослідковуєть-
ся однозначна і постійна закономірність – чим вище ступінь суспільної не-
безпечності діяння, тим небезпечнішим є той чи інший вид кримінального 
правопорушення, і тим суворішим є його караність (ступінь караності), 
тобто за нього в санкції відповідної статті КК України встановлюється 
більш суворий вид і міра покарання. У цьому сенсі є всі підстави стверджу-
вати: кримінально-правова караність діяння є узагальненим і формалі-
зованим визначенням у санкції кримінально-правової норми (у виді та 
мірі покарання) характеру і ступеня суспільної небезпечності діяння як 
соціаль ної (матеріальної) ознаки кримінального правопорушення. Зі свого 
боку, вид і міра покарання (ступінь караності) є формалізованим (вста-
новленим у законі) показником ступеня суспільної небезпечності від-
повідного кримінального правопорушення і водночас показником його 
тяжкості.

Зв’язок караності діяння як ознаки кримінального правопорушення із 
протиправністю прослідковується, крім викладеного, в тому, що визнан-
ня діяння кримінально протиправним пов’язано з обов’язковим встанов-
ленням за нього в законні покарання як юридичного наслідку суспільно 
небезпечного діяння, що визнається кримінальним правопорушенням. 
І навпаки, суспільно небезпечне, винне діяння може тягти за собою по-
карання як кримінально-правовий наслідок лише за умови, що це діяння 
визнано законом як кримінальне правопорушення певного виду і за ньо-
го у цьому законі встановлено відповідне покарання.

Проте суспільно небезпечне діяння, що визнане законом як криміналь-
не правопорушення певного виду (кримінальним проступком чи злочи-
ном), не втрачає властивостей останнього, якщо у конкретному випадку 
за вчинене кримінальне діяння судом не буде призначене особі покарання, 

32 М Ковалев, Понятие и признаки преступления и их значение для квалификации: учебное пособие 
(Изд-во Урал ун-та 1987) 75.

33 А Пионтковский, Курс советского уголовного права, т 2: Преступление (Наука 1970) 29–34.
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наприклад, при звільненні особи від кримінальної відповідальності (стат-
ті 44–49 КК України), при звільненні від покарання (ч. 4 ст. 74), а також 
у випадках призначення більш м’якого покарання (виду і міри), ніж те, 
що передбачено в законі [у санкції статті Особливої частини КК Украї-
ни, де встановлено типове покарання (вид і міра) за вчинений вид право-
порушення] як за кримінальний проступок або за злочин (зокрема й пев-
ного його виду). Ще у період дії КК України 1960 р. В. Сташис слушно 
зазначав, що зовсім неправильно ототожнювати караність як ознаку 
злочину, передбачену в санкції статті Особливої частини КК України, із 
призначенням судом покарання у будь-якому конкретному випадку вчи-
нення злочину34. Отже, караність як ознаку поняття “кримінальне право-
порушення” слід розуміти як встановлене у законі в санкції кримінально-
правової норми (у відповідній статті [час тині статті] Особливої ча-
стини КК України) певного покарання (виду і міри) за діяння, передбачене 
в диспозиції цієї норми незалежно від фактично призначеного покарання 
(чи звільнення від нього) у цьому конкретному випадку при застосуванні 
закону про кримінальну відповідальність. Такий підхід дає змогу в кожно-
му конкретному випадку віднести на підставах, викладених у законі (стат-
ті 11, 12 КК України, а також з урахуванням покарання, передбаченого в 
санкції відповідної статті КК України, що передбачає кримінальне право-
порушення), конкретно вчинене суспільно небезпечне діяння до того чи 
іншого виду кримінальних правопорушень: кримінального проступку чи 
злочину.

Як випливає із зазначеного, ознака “кримінально-правова караність 
діяння” є об’єктивною, суттєвою і надзвичайно важливою ознакою по-
няття кримінального правопорушення. У зв’язку з цим вважаємо за до-
цільне включити цю ознаку у порядку de lega ferenda у зміст дефініції 
поняття “кримінальне правопорушення”, визначеного в ст. 11 КК Украї-
ни, і сформулювати її таким чином: “Кримінальним правопорушенням є 
передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне, винне, кримінально кара-
не діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину”.

***
Розглянуті ознаки: суспільна небезпечність діяння, його кримінальна 

протиправність, винність і кримінально-правова караність становлять 
зміст родового поняття – “кримінальне правопорушення”. Одночасно 
вони визначають і його обсяг, тобто коло діянь, що відповідають вимо-
гам вказаних ознак, які охоплюються цим поняттям, і на цій підставі 
відносяться до класу кримінальних правопорушень. Відсутність хоча б 
однієї з указаних ознак виключає можливість визнання вчиненого діян-

34 В Сташис, ‘Передача на поруки и некоторые вопросы советского уголовного права’ в Сташис В, 
Об усилении роли общественности в укреплении социалистического правопорядка (1961) 30.
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ня кримінальним правопорушенням. Водночас на підставі розглянутих 
загальних ознак поняття “кримінальне правопорушення” здійснюється 
відмежування кримінальних правопорушень від інших правопорушень: 
адміністративних, дисциплінарних та ін.

Окрім вказаного родового поняття “кримінальне правопорушення”, 
його обов’язкові ознаки виконують й інші надзвичайно важливі функції, 
які випливають із співвідношення цих феноменів із видовими поняттями 
кримінальних правопорушень: “кримінальний проступок” і “злочин”, 
а також із поняттями й ознаками конкретних правопорушень, визначе-
них у нормах Особливої частини КК України і закріплених у тексті від-
повідних її статей. Ці поняття співвідносяться між собою як рід і вид. 
Причому родове поняття “кримінальне правопорушення” і його види 
співвідносяться між собою як ціле і частина. Тому поняття “криміналь-
ний проступок” і “злочин”, а також поняття конкретних правопорушень, 
сформульованих у нормах Особливої частини КК України, повинні во-
лодіти (на рівні загального) всіма ознаками, притаманними родовому 
поняттю “кримінальне правопорушення” і його ознакам. Лише за таких 
умов можна стверджувати, що ці норми відповідають принципу систем-
ності кримінального права. Отже, родове поняття “кримінальне право-
порушення” виконує консолідуючу роль, об’єднує кримінально-правові 
норми за їх найбільш суттєвими та загальними ознаками і фактично ви-
конує функції визначальної та відправної категорії кримінального права.

2. ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

2.1. Класифікація кримінальних правопорушень як логічна операція 
поділу їх на види

Під класифікацією від (латин. classie – разряд, клас і facere – робити) 
розуміють поділ обсягу родового поняття на види і підвиди залежно від 
обраного критерію. Відповідно до цього класифікація кримінальних 
правопорушень являє собою їх розподіл на відповідні групи, в осно-
ві якого лежить той чи інший критерій. Так, залежно від форми вини 
(умисної чи необережної) всі кримінальні правопорушення поділяються 
на умисні та необережні; на підставі родового об’єкту всі кримінальні 
правопорушення, передбачені в статтях Особливої частини КК Украї-
ни, поділяються на певні групи, а норми КК України, що передбачають 
відповідальність за ці діяння, – на відповідні розділи Особливої части-
ни КК України, назви яких в основі мають назву родового об’єкта й 
відображають його сутність. Наведені класифікації, як і кожна з них, 
мають на меті поглиблене вивчення і пізнання кримінальних правопору-
шень, становлять логіко-гносеологічну основу диференціації криміналь-
них правопорушень і кримінальної відповідальності, виконують інші 
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конкретні практичні та теоретичні завдання, а тому є, безумовно, кори-
сними, мають досить важливе теоретико-прикладне значення.

Однак серед усіх класифікацій одного й того ж виду всього масиву явищ 
(кримінальних правопорушень) – їх може бути, як зазначалося, декіль-
ка. Але найбільш важливою і визначальною є класифікація за критерієм, 
який відображає і фіксує найбільш суттєві і закономірні риси (якості) 
цього об’єкта. У нашому випадку таким критерієм є суспільна небезпеч-
ність діяння (як суттєва і визначальна ознака – властивість криміналь-
ного правопорушення). Суспільна небезпечність діяння (як матеріальна 
ознака) не тільки вказує на соціальну сутність кримінального правопору-
шення, його шкідливість і небезпечність для фізичних, юридичних осіб, 
суспільства або держави, а й при цьому є підґрунтям майже всіх інсти-
тутів кримінального права, зокрема і покарання за кримінальні право-
порушення, визначаючи його сутність, зміст і суворість при встановлен-
ні видів і розмірів (міри) у санкції закону (ступінь караності). Причому 
ступінь і характер суспільної небезпечності кожного з кримінальних 
правопорушень, що обумовлені, як визначалось, усією сукупністю їхніх 
об’єктивних і суб’єктивних ознак, мають у всіх випадках індивідуальний 
характер, за загальним правилом, суттєво різняться між собою і вка-
зують на різний ступінь небезпечності (і караності), тобто тяжкості цих 
кримінальних правопорушень. Звідси можна зробити висновок, що понят-
тя “тяжкість кримінального правопорушення” уособлює всі показники 
його суспільної небезпечності, а також ступінь караності, які входять до 
змісту цього поняття. Тому приведення у чинному кримінальному зако-
нодавстві України всієї множинності кримінальних правопорушень у ло-
гічно упорядковану систему (класифікацію), залежно від ступеня їхньої 
суспільної небезпечності і ступеня караності з використанням поняття 
“тяжкість кримінального правопорушення”, видається переконливою.

Отже, основним критерієм (principium divisionis) поділу всіх криміналь-
них правопорушень при здійсненні цієї класифікації слід вважати 
“ступінь тяжкості кримінальних правопорушень”, сутність якого визна-
чається характером і ступенем суспільної небезпечності кримінального 
правопорушення (матеріальна ознака), що знаходить формалізоване 
і нормативно-правове вираження в покаранні (його виді та мірі), вста-
новленого в санкціях відповідних статей (частин статті) Особливої час-
тини КК України.

Результатом класифікації є виокремлення видів кримі нальних пра-
вопорушень а саме: “кримінальних проступків” і “злочинів”. У части-
ні 1 ст. 12 КК України встановлено, що “кримінальні правопорушення” 
поді ляються на “кримінальні проступки” і “злочини”. Це законодавче 
визначення вказує на те, що видами кримінальних право порушень є 
“кримінальний проступок” і “злочин”, в яких, власне кажучи, криміналь-
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не правопорушення проявляється як та чи інша форма його об’єктив-
ного буття. Але це, зі свого боку, означає, що і кримінальному про-
ступку і злочину притаманні (на рівні загального) всі основні і суттєві 
ознаки, властиві кримінальному правопорушенню: і кримінальний про-
ступок, і злочин – це передбачені КК України суспільно небезпечні, вин-
ні, кримінально карані діяння (дія або бездіяльність), вчинені суб’єктом 
кримінального правопорушення. Отже, всі ці ознаки змістовно (на рівні 
загального) властиві як кримінальному проступку, так і злочину. Однак 
при формулюванні у частинах 2 і 3 ст. 12 КК України понять “криміналь-
ний проступок” і “злочин”, загальної ознаки, притаманної кожному 
кримінальному правопорушенню (їхня суспільна небезпечність, перед-
баченість кримінальним кодексом, винність), у тексті закону не вказані. 
Проте це не слід розглядати як недолік законодавця. У цьому випадку за-
стосовано лінгвістичний прийом еліпсису – наміренного пропуску слів, 
зміст яких випливає із попередньо викладеного тексту, зокрема із загаль-
ного (родового) поняття “кримінальне правопорушення”, видами яко-
го є кримінальний проступок і злочин. Відмінність між кримінальним 
проступком і злочином полягає лише в одній, але надто важливій обста-
вині – у ступені суспільної небезпечності цих діянь, що визначає ступінь 
їхньої тяжкості та знаходить формалізований і конкретний вираз у сту-
пені караності цих діянь, а саме – у виді і мірі покарання, встановленого 
в санкції відповідної статті (частини статті) Особливої частини КК Украї-
ни, у диспозиції якої сформульовані об’єктивні та суб’єктивні ознаки 
кримінального правопорушення – кримінального проступку чи злочи-
ну. Розглянемо їх окремо.

2.2. Кримінальний проступок – вид кримінального правопорушення
Кримінальний проступок – це передбачене КК України суспільно небез-

печне, винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом криміналь-
ного правопорушення, за яке в санкції статті (частини статті) Особ-
ливої частини КК України встановлено основний вид покарання у виді 
штрафу в розмірі не більше 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (далі – нмдг), або інше покарання не пов’язане з позбавленням 
волі (ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 12 КК України). За кримінальні проступки в санк-
ції відповідної статті (частини статті) Особливої частини КК України, 
згідно з ч. 2 ст. 12 КК України, можуть бути передбачені (крім штрафу 
в розмірі не більше 3 тис. нмдг – ст. 53 КК України) такі види основних 
покарань: позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю (ст. 55); громадські роботи (ст. 56); виправні роботи (ст. 57); 
службові обмеження для військовослужбовців (ст. 58); арешт (ст. 60); 
обмеження волі (ст. 61); тримання в дисциплінарному батальйоні вій-
ськовослужбовців (ст. 62). Ці покарання, встановлені в санкціях статей 
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(частинах статей) Особливої частини КК України відображають менш 
високий ступінь суспільної небезпечності діяння, визначеного в диспо-
зиції відповідної статті (части ни статті) Особливої частини КК України, 
як кримінальне порушення (части ни 2–6 ст. 12 КК України), ніж той, 
що притаманний злочинам. Отже, наявність у санкції статті (частини 
статті) Особливої частини КК України вказаних основних видів пока-
рань свідчить про те, що діяння, визначене в диспозиції цієї статті КК 
України як кримінальне правопорушення, не має підвищеного ступеня 
суспільної небезпечності і за ступенем тяжкості не є злочином, тому, на 
підставі ч. 2 ст. 12 КК України, визнається кримінальним проступком. 
Цих кримінальних правопорушень, визнаних законом кримінальними 
проступками, значно менше (менше 1/3), ніж злочинів. Однак вчинення 
їх, поро джують кримінально-правові відносини, що виникають як і при 
вчиненні злочинів, хоча правові наслідки за ці однорідні, але різні діяння 
є менш суворими за ступенем їхньої караності порівняно зі злочинами.

2.3. Злочин та його види
Злочин – це передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння 

(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального правопорушення, 
за яке в санкції статті (частині статті) Особливої частини КК України 
встановлено основний вид покарання у виді штрафу в розмірі більше 3 тис. 
нмдг або позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі (ч. 1 
ст. 11, ч. 2 ст. 12, статті 61, 64 КК України). Термін “злочин” – складне 
слово, що утворено з двох основ – іменника “зло” та дієслова “чинити”, 
тобто “вчинення зла”, а тому в усіх випадках воно вказує на акт поведін-
ки людини, що завжди має особливо негативне значення для суспіль-
ства, оскільки таке діяння пребільшого пов’язане із заподіянням істотної, 
значної, тяжкої або особливо тяжкої шкоди і відрізняться підвищеним 
ступенем суспільної небезпечності. Ця відмінність кримінальних право-
порушень відображається у ступені їх караності, а саме: у виді та мірі по-
карання, встановленого в санкціях відповідних статей (частинах статей) 
Особливої частини КК України. За злочин передбачено основне покаран-
ня у виді штрафу в розмірі більше 3 тис. нмдг, або позбавлення волі на 
певний строк чи довічне позбавлення волі.

Види злочинів. Ця класифікація є похідною від попередньої, згід-
но з якою всі кримінальні правопорушення поділились на криміналь-
ні проступки і злочини залежно від ступеня суспільної небезпечності і 
тяжкості передбачених КК України діянь, виновно вчинених суб’єктами 
кримінальних правопорушень, що відображається у їх тяжкості – сту-
пені караності, а саме – у виді і розмірі покарання, які встановлені за ці 
діяння у санкції відповідної статті (частині статті) Особливої частини КК 
України. На цій основі кримінальні правопорушення, що відносяться до 
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класу злочинів, поділяються на такі види (категорії): “нетяжкі”, “тяжкі” 
та “особливо тяжкі”. Як і в попередній класифікації, єдиним критерієм 
поділу злочинів обрано ступінь їх суспільної небезпечності, що визначає 
їхня тяжкість і знаходить реальне відображення у караності (ступені ка-
раності) цих правопорушень – у мірі покарання у виді штрафу в розмірі 
більше 3 тис. ндмг, або позбавлення волі на певний строк, або довічного 
позбавлення волі, встановленого в санкції статті (частині статті) Особли-
вої частини КК України. На цій підставі виокремлюються види злочинів, 
яким притаманні всі ознаки кримінальних правопорушень і що визна-
чені в законі таким чином:

Нетяжкий злочин – це передбачене КК України діяння (дія чи без-
діяльність), за вчинення якого в законі встановлено основне покарання 
у виді штрафу в розмірі не більше 10 тис. нмдг або позбавлення волі на 
строк не більше п’яти років (ч. 4 ст. 12 КК України).

Тяжкий злочин – це передбачене КК України діяння (дія чи бездіяль-
ність), за вчинення якого в законі встановлено основне покарання у виді 
штрафу в розмірі не більше 25 тис. нмдг або позбавлення волі на строк 
не більше десяти років (ч. 5 ст. 12 КК України).

Особливо тяжкий злочин – це передбачене КК України діяння (дія чи 
бездіяльність), за вчинення якого в законі встановлено основне покаран-
ня у виді штрафу в розмірі понад 25 тис. нмдг, позбавлення волі на строк 
понад десять років або довічного позбавлення волі (ч. 6 ст. 12 КК України).

Поділ (класифікація) кримінальних правопорушень на кримінальні 
проступки і злочини, а останніх на нетяжкі, тяжкі й особливо тяжкі злочи-
ни, базується на принципі диференціації кримінальної відповідальності 
і є засобом його реалізації у законотворенні і, відповідно, правозастосу-
ванні. Ця класифікація не тільки відображає об’єктивно різний рівень 
суспільної небезпечності розглядуваних правопорушень, що знаходить 
відображення і закріплення у санкціях статей (частинах статей) Особ-
ливої частини КК України і в різному ступені їх караності, а й пов’язана 
з особливостями кримінально-правової відповідальності як юридичних 
наслідків за вчинення вказаних діянь. Це виражається у такому: 

По-перше, ступінь суспільної небезпечності і караності діянь, що 
визнані законом як кримінальні проступки, є, безумовно, нижчим, аніж 
злочинів. Тому ця обставина враховується при вирішенні питань щодо 
визнання (невизнання) законодавцем певних діянь кримінальними пра-
вопорушеннями (криміналізація). Так, не визнається кримінальним 
правопорушенням готування до кримінального проступку (ч. 2 ст. 14 
КК України). Відсутня повторність при вчиненні правопорушення піс-
ля відбуття покарання за вчинення кримінального проступку (ч. 4 ст. 32 
КК України) та ін. Виокремлення кримінального проступку з усієї су-
купності кримінальних правопорушень визнано законодавцем підста-
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вою для пом’якшення санкцій за низку кримінальних правопорушень, 
і виключення з їхнього змісту покарання у виді позбавлення волі, а та-
кож штрафу більше 3 тис. нмдг (ч. 1 ст. 188 КК України) і віднесення їх до 
кримінальних проступків, а не злочинів. 

По-друге, ступінь караності діянь, що визнані злочинами (нетяжкими, 
тяжкими або особливо тяжкими), диференціюється залежно від ступеня 
суспільної небезпечності і тяжкості вчиненого: за діяння більш високого 
ступеня суспільної небезпечності в законі передбачається більш суворе по-
карання (вид і міра). Звідси випливає, що зміст санкції (вид і міра покаран-
ня) визначається законодавчою оцінкою ступеня суспільної небезпечності 
діяння, описаного в диспозиції кримінально-правової норми, яка закріпле-
на у відповідній статті (частині статті) Особливої частини КК України. 

По-третє, різний рівень суспільної небезпечності та караності, від-
повідно до цього, тяжкості кримінальних проступків і злочинів урахо-
вується при вирішенні питань щодо звільнення особи від кримінальної 
відповідальності (статті 45–48 КК України), звільнення від покарання 
(ст. 74 КК України), при умовно-достроковому звільненні від відбування 
покарання (ст. 81 КК України) та ін. 

По-четверте, особа, яка вчинила кримінальний проступок після від-
буття покарання (чи його виконання) за вироком суду, визнається та-
кою, що не має судимості (п. 21 ст. 89 КК України). На відміну від цього, 
особи, засуджені за злочини, вважаються судимими з моменту набрання 
вироком суду законної сили і після відбуття покарання (основного і додат-
кового) протягом строку погашення судимості, встановленого законом 
(ст. 90 КК України). Причому строки погашення судимості за злочини 
диференціюються залежно від тяжкості вчиненого, призначеного і від-
бутого за нього покарання.

***
Як випливає з викладеного, введення інституту кримінального про-

ступку в чинне кримінальне законодавство, інші законодавчі новели, 
внесені Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих кате-
горій кримінальних правопорушень”, свідчить про подальшу реалізацію 
у кримінально-правовому регулюванні України принципів гуманізму й 
окреслення меж кримінальної відповідальності, що загалом означає де-
мократичну спрямованість розвитку кримінального права і заслуговує 
позитивної оцінки. 

3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У НОРМАХ КК УКРАЇНИ
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Суспільно небезпечне винне діяння особи може бути визнане 
кримінальним правопорушенням лише за умови, що воно безпосе-
редньо визначено у певній кримінально-правовій нормі, передбаченій 
у певній статті (частині статті) Особливої частини КК України. Це аксіо-
матичне положення кримінального права розвиває і конкретизує озна-
ку “кримінальної протиправності” як обов’язкової ознаки криміналь-
ного правопорушення, що однозначно закріплено в ч. 1 ст. 11 та ч. 3 
ст. 3 КК України. У випадках ухвалення нових законів про криміналь-
ну відповідальність вони, після набрання чинності, включають-
ся до зміс ту КК України (ч. 2 ст. 3). Отже, ніякий інший нормативно-
правовий акт, окрім закону про кримінальну відповідальність у формі 
КК України, не може визнавати те чи інше діяння (навіть суспільно не-
безпечне) як кримінальне правопорушення (кримінальний проступок  
або злочин). Це також означає, що тільки у змісті КК України можуть 
міститися кримінально-правові норми, які встановлюють кримінальну 
відповідальність за суспільно небезпечні, кримінально карані діяння. 
Таким чином, КК України як кодифікований нормативно-правовий акт є 
основним джерелом кримінального права, оскільки саме він (і тільки він) 
містить вичерпний перелік кримінально-правових норм, в яких вичерп-
но визначаються заборонені суспільно небезпечні діяння (і їх ознаки), що 
визнаються кримінальними правопорушеннями (кримінальними проступ-
ками або злочинами).

Кримінально-правові норми, в яких визначаються кримінальні пра-
вопорушення, завжди формулюються у статтях Особливої частини 
КК України різним чином, залежно від двох критеріїв: по-перше, від 
родового та безпосереднього об’єкту, на який посягає правопорушен-
ня; по-друге, від виду правопорушення, обумовленого його тяжкістю 
(кримінальний проступок чи злочин). Кримінальний проступок в од-
них випадках визначається в окремій (самостійній) статті КК України, 
в інших випадках (їх більшість) він описується тільки в ч. 1 відповід-
ної статті КК України. У такому разі злочин, його різні види, залежно 
від тяжкості і передбаченого покарання, описуються в частині другій чи 
третій (або ж у четвертій) статті Особливої частини КК України. У біль-
шості статей Особливої частини КК України встановлено кримінальну 
відповідальність тільки за злочини у частині першій, другій чи третій 
(інколи – четвертій) залежно від ступеня тяжкості. Тим самим законо-
давець зберігає традиційну і перевірену багатолітньою практикою пра-
возастосування систему групування кримінально-правових норм залеж-
но від сфери суспільних відносин (родовий та безпосередній об’єкт), на 
які посягають кримінальні правопорушення, передбачені в цих нормах. 
У межах вказаних груп кримінально-правових норм законодавець до-
сить опти мально здійснив поділ (диференціацію) кримінальних пра-
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вопорушень (і відповідних норм) на кримінальні проступки і злочини 
з урахуванням їхньої тяжкості.

Важливе значення з погляду структурної організації законодавчих 
положень КК України має досконалість визначень у кримінально-право-
вих нормах (у статтях Особливої частини КК України) конкретних видів 
кримінальних правопорушень (кримінальних проступків і злочинів): 
суспільно небезпечних діянь і покарань за них у диспозиціях і санкціях 
цих норм. Диспозиція – та частина кримінально-правової норми, в якій 
у словесній формі описується суспільно небезпечне діяння як основний 
і визначальний елемент кримінального правопорушення, та його озна-
ки. Відсутність хоча б однієї з цих ознак у всіх випадках свідчитиме про 
відсутність кримінального правопорушення: як кримінального проступ-
ку, так і злочину. Диспозиції поділяються на прості, описові, бланкет-
ні. У простих диспозиціях суспільно небезпечне діяння позначається 
загальновідомим терміном. У КК України переважно використовуються 
описові диспозиції, в яких визначаються обов’язкові сутнісні об’єктивні 
та суб’єктивні ознаки кримінального правопорушення. Ці ознаки відоб-
ражають як фактичні (об’єктивні чи суб’єктивні) риси діяння, зокрема 
і його наслідки, так і соціальні властивості цього діяння – його суспільну 
небезпечність відносно певної сфери суспільних відносин (об’єкт пося-
гання), які охороняються кримінальним законом від кримінально проти-
правних посягань. Для цього законодавець застосовує, за загальним пра-
вилом, формально визначені поняття (поняття точного значення), зміст 
яких чітко фіксований, а обсяг має обмежений характер. Вони передба-
чають вичерпну кількість суттєвих й обов’язкових ознак, з’ясування яких 
надає можливість відносно точно і повно встановити як зміст, так і обсяг 
поняття і, відповідно до цього, з’ясувати у кожному конкретному випад-
ку основні та суттєві риси (властивості) вчиненого діяння, що визна-
чається цим поняттям і, таким чином, правильно застосувати відповідну 
норму закону про кримінальну відповідальність. Юридичні терміни, що 
застосовуються у тексті для визначення змісту описових диспозицій, – 
це слова чи словосполучення природної мови, які позначають відповідні 
поняття, чітко співвідносяться з ними, характеризуються чіткістю, одно-
значністю, мають призначення достатньо зрозуміло і повно визначати 
в законі зміст кримінально-правових заборон чи приписів. У бланкетних 
диспозиціях суспільно небезпечне діяння та його наслідки визначаються 
за допомогою використання у законі про кримінальну відповідальність 
норм чи їхніх елементів (понять, термінів) іншої галузевої належності – 
адмі ністративного, екологічного та ін. Ці норми (чи їхні елементи) вклю-
чаються до змісту норм кримінального права і вико нують при цьому 
в кримінальному законодавстві лише субсидіарну (допоміжну) і конкре-
тизуючу функції та забезпечують відносну повноту і чіткість визначення 
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в кримінально-правових нормах суспільно небезпечного діяння та його 
ознак – необхідних елементів кримінального правопорушення.

Покарання за суспільно небезпечне протиправне діяння, описане в дис-
позиції кримінально-правової норми, визначається у санкції цієї нор-
ми і вказується в санкції відповідної статті (частини статті) Особливої 
частини КК України. У більшості норм ці санкції є альтернативними, 
в яких передбачається два чи більше видів основних покарань, кожне 
з яких у цілому має відповідати характеру і ступеню суспільної небезпеч-
ності кримінального правопорушення, що визначають його тяжкість і 
віднесення (на підставі покарання, встановленого в санкції статті (части-
ні статті) Особливої частини КК України) до кримінального проступку 
чи злочину, який, зі свого боку, може бути, як зазначалося, нетяжким, 
тяжким або особливо тяжким. Отже, диспозиція і санкція кримінально-
правової норми, що пребувають в органічній єдності, становлять суттєві 
і обов’язкові складові одиниці (елементи) цієї норми і повною мірою 
визначають всі суттєві й основні властивості (ознаки) кримінального 
правопорушення. Причому така законодавча конструкція кримінально-
правових норм – базових елементів закону про кримінальну відповідаль-
ність у формі КК України, забезпечують із необхідністю виконання 
основ них функцій останнього: охоронної, регулятивної, превентивної. 
У зв’язку з цим не може не викликати заперечення спроба авторами-
розробниками проєкту КК України сформулювати в статтях Особли-
вої частини КК України кримінально-правові норми, в яких визна-
чаються ознаки кримінальних правопорушень без вказівки санк-
ції. Автори пропонують визначити в диспозиціях статей КК України 
ознаки кримінальних правопорушень, а покарання за них не визна-
чають, відсилаючи читача цього акта до норм Загальної частини, де 
міститься ціла низка кримінально-правових норм, використання яких 
необхідне для визначення та призначення покарання, а саме: ст. 2.1.5 
“Класифікація кримінальних правопорушень”; ст. 2.1.7 “Ознаки скла-
ду злочину, які знижують тяжкість злочину на три ступеня”; ст. 2.1.8 
“Ознаки складу злочину, які знижують тяжкість злочину на два ступе-
ня”; ст. 2.1.9 “Ознаки складу злочину, які підвищують тяжкість злочину 
на два ступеня”; ст. 2.1.10 “Ознаки складу злочину, які підвищують тяж-
кість злочину на один ступень”; ст. 2.1.12 “Алгоритм визначення ступеня 
тяжкості злочину”; ст. 2.8.2 “Формула кваліфікації”; ст. 3.1.6 “Санкції за 
злочини”; ст. 3.2.1 “Загальні правила призначення покарання” та ін.35.

Рішення, що пропонується, не має під собою ні теоретичних, ні праг-
матичних підстав. По-перше, штучний розрив у нормативно-правово-
му акті єдиної кримінально-правової норми на різні й окремі складові 
з розміщенням їх у різних частинах (Загальній та Особливій) КК Украї-

35 Кримінальний кодекс України (проєкт) (н 17).
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ни. Приписи, що в цьому проєкті викладені, надмірно ускладнені, не від-
повідають рівню правосвідомості не тільки громадян, а незрозумілі на-
віть фахівцям-юристам. По-друге, цей підхід непомірно ускладнює текст 
Особливої частини, перетворює його в надто складну, штучно нагрома-
джену збірку нормативного матеріалу, який навряд чи можна віднести 
до категорії “закон”. По-третє, і це головне, подібний кримінальний за-
кон не спроможний ефективно виконувати свої основні функції: охорон-
ну, регулятивну, превентивну. 

Особливе і надзвичайно важливе для розуміння видів кримінальних 
правопорушень – кримінальних проступків і злочинів – встановлення їх-
ньої схожості і відмінностей та з’ясування правових наслідків вчинення, 
має якість визначення цих правопорушень у тексті закону. Безумовно, 
кримінально-правові норми, що закріплені у відповідних статтях Особ-
ливої частини КК України, у змісті яких описується кримінальні правопо-
рушення (кримінальні проступки чи злочини), мають характеризуватися 
високим рівнем юридичної визначеності, відповідати сучасним прави-
лам законодавчої техніки; сформульовані в них поняття кримінальних 
правопорушень за змістом і формою повинні бути достатньо зрозуміли-
ми (доступними) для усвідомлення всіма людьми (громадянами), на яких 
передусім і розрахований кримінальний закон, а не тільки фахівцями-
юристами.

ВИСНОВОК. Під родовим (загальним) поняттям “кримінальне правопо-
рушення”, що фактично виконує в кримінальному законодавстві Украї-
ни функцію відправної, визначальної категорії кримінального права, 
слід розуміти: передбачене Кримінальним кодексом України суспільно 
небезпечне, винне, кримінально каране діяння (дія чи бездіяльність), 
вчинене суб’єктом злочину. Це поняття посідає особливе місце в системі 
понять апарату кримінального права. Воно виконує консолідуючу функ-
цію, оскільки визначає (на рівні загального) зміст понять “кримінальний 
проступок” і “злочин”, що є видами кримінального правопорушення, 
а також поняття конкретних видів кримінальних правопорушень, визна-
чених у кримінально-правових нормах, передбачених у статтях (части-
нах статей) Особливої частини КК України. Це поняття має слугувати 
базовою й установчою категорією у кримінальному правотворенні та 
правозастосовній діяльності.
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Sergiy Kharytonov

CRIMINAL OFFENSE: CONCEPT AND ITS TYPES
ABSTRACT. The article is devoted to the study of the concept of “criminal offense” and 

its types: “criminal misdemeanor” and “crime” as novelties of criminal law introduced into 
the Criminal Code of Ukraine (CC of Ukraine) by the Law of Ukraine “On Amendments 
to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Simplification of Pre-trial Investigation 
of Certain Categories of Criminal Offenses”. The essential obligatory features which 
make the sense of a generic concept “criminal offense” which is interpreted as “socially 
dangerous provided by the criminal law, guilty criminally punishable act (action or 
inaction) committed by a criminal offender” are found out. The content and system 
connections of the features of this concept are considered, their organic interrelation and 
unity is emphasized.

Types of criminal offenses are analysed – criminal misdemeanor and crime as objective 
forms of manifestation of a criminal offense in reality, features of legislative definition 
of criminal offenses in norms of the Special part of CC of Ukraine are considered, the 
correlation of the general (generic) concept of “criminal offense” with the concepts of 
“criminal misdemeanor” and “crime” as well as with the concepts of specific types of 
criminal offenses provided for in the Special Part of the CC of Ukraine is found out, 
emphasis is placed on the determining influence of the former on the latter.

The purpose of the article – development of the concept of “criminal offense”, the 
relationship of this concept with its types: criminal misdemeanors and crimes, establishing 
the role of this concept to define the concepts of specific offenses under the Special Part 
of the CC of Ukraine.

The main results of the study are to identify the content of the concept of “criminal 
offense”, the mandatory features of which are recognized: socially dangerous, criminally 
illegal, guilty, criminally punishable act (action or omission) committed by a criminal 
offender, its consolidating impact on the system of criminal law concepts and norms and 
the conclusion on this basis that this concept actually performs the functions of the starting 
and defining category of criminal law, in clarifying the correlation and relationship of 
features of this generic concept with its types: “criminal misdemeanor” and “crime”, as 
well as its role in determining the concepts of specific offenses provided for in the articles 
of the Special Part of the CC of Ukraine.

The conclusion formulates the generic concept of “criminal offense”, which 
must correspond in content (at the general level) to the specific concepts of “criminal 
misdemeanor” and “crime”, as well as the definition of specific offenses under the Special 
Part of the CC of Ukraine.

KEYWORDS: criminal offense; criminal misdemeanor; crime; socially dangerous act; 
criminally illegal act; guilty act; criminally punishable act; act committed by a criminal 
offender.
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СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОСТУПКІВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
АНОТАЦІЯ. Набуття чинності нормами Кримінального процесуального кодек-

су України (КПК України) показало юридичну невизначеність низки його норм, 
а також неуніфікованість практики щодо питань призначення підготовчого за-
сідання; повноважень судді при отриманні обвинувального акта з клопотанням 
прокурора про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового роз-
гляду в судо вому засіданні; об’єднання матеріалів кримінальних проваджень щодо 
проступку та злочину; формулювання ухвал суду, зокрема резолютивних час тин; 
викладення вироків тощо; доктринальні рекомендації з цих питань практично від-
сутні.

Метою статті є визначення видів судових проваджень щодо проступків у суді 
першої інстанції; виявлення змістовних і техніко-юридичних неузгодженостей 
нормативної регламентації судового провадження у суді першої інстанції щодо 
кримінальних проступків, формування пропозицій щодо їх усунення.

Диференціація судового провадження щодо кримінальних проступків у суді пер-
шої інстанції здійснюється таким чином: без проведення судового розгляду в судо-
вому засіданні за відсутності учасників судового провадження; розгляд у судовому 
засіданні обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку з викликом 
учасників кримінального провадження; загальний порядок (коли обвинувальний 
акт надійшов без клопотання прокурора про його розгляд у спрощеному порядку 
без проведення судового розгляду в судовому засіданні та відсутні письмові заяви пі-
дозрюваного, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження); загальний порядок із застосуванням ч. 3 ст. 349 КПК України.

Основними практичними проблемами застосування норм КПК України щодо 
провадження у суді першої інстанції кримінальних проступків є: умови ініціюван-
ня розгляду обвинувального акта у спрощеному провадженні; дії суду при отри-
манні обвинувального акта у кримінальному провадженні щодо кримінального 
проступ ку; призначення підготовчого судового засідання; обвинувальний акт щодо 
кримінального проступку поза межами судового засідання; дослідження доказів 
у судовому розгляді у разі призначення розгляду у судовому засіданні з викликом 
учасників кримінального провадження. 
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Положення КПК України та практика їх застосування вказує на потребу внесен-
ня змін і доповнень, які регламентуватимуть: призначення підготовчого засідання; 
введення у ст. 381 КПК України умов спрощеного розгляду; унормування поряд-
ку дій суду після підготовчого засідання; дослідження результатів медичного осві-
дування здійснюється у порядку дослідження документів; дослідження показань 
технічних приладів та технічних засобів, що мають функцію фото- і кінозйомки, 
відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису здійснюються у порядку 
дослі дження звуко- і відеозаписів; дослідження висновку спеціаліста відбувається 
у порядку дослідження висновку експерта. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: кримінальний проступок; судовий розгляд; спрощене проваджен-
ня; суд; обвинувальний акт; клопотання; зая ва; дослідження доказів.

Норми щодо судового провадження стосовно кримінальних проступ-
ків існують у Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – 
КПК України)1 з 2012 р., проте лише з 1 липня 2020 р. вони – у транс-
формованому порівняно з 2012 р. вигляді – набули чинності. Зважаючи 
на новизну процедур, прогнозувалися ті проблеми, які виникнуть при 
застосуванні відповідних положень КПК України2. Аналіз судових рі-
шень щодо кримінальних проступків показує неуніфікованість прак-
тики з питань призначення підготовчого засідання; повноважень суд-
ді при отриманні обвинувального акта з клопотанням прокурора про 
його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду 
в судовому засіданні; об’єднання матеріалів кримінальних проваджень 
щодо проступку та злочину; формулювання ухвал суду, зокрема резолю-
тивних частин; викладення вироків тощо; доктринальні рекомендації з 
цих питань практично відсутні. Це вказує на теоретико-праксеологічну 
актуаль ність проблематики. 

Деякі питання судового провадження щодо кримінальних проступків 
досліджувалися, зокрема, у працях О. Бабаєвої, О. Банчука, В. Писарен-
ка, Д. Письменного, М. Тахтарова, С. Томина, а після набрання чинності 
цими нормами – у працях Т. Слуцької, С. Томина. 

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ є визначення видів судових проваджень щодо 
проступків у суді першої інстанції; виявлення змістовних і техніко-
юридичних неузгодженостей нормативної регламентації судового про-
вадження у суді першої інстанції щодо кримінальних проступків, фор-
мування пропозицій щодо їх усунення.

Кримінальне провадження щодо кримінальних проступків доволі 
традиційно відноситься до спрощеного провадження3. Водночас аналіз 

1 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 24.12.2020).

2  Ірина Гловюк, ‘Судове провадження щодо кримінальних проступків: чи справдяться очікування?’ 
<https://unba.org.ua/publications/5741-sudove-provadzhennya-shodo-kriminal-nih-prostupkiv-chi-
spravdyat-sya-ochikuvannya.html>  (дата звернення: 24.12.2020).

3 Олександра Бабаєва, Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України (Право 
2020) 60; Костянтин Задоя, ‘Спрощене провадження щодо кримінальних проступків за Кримінальним 
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СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ…

КПК України показує, що такий підхід є дещо спрощеним. Адже, якщо 
враховувати положення статей 302, 381, 382 КПК України, спрощене су-
дове провадження щодо проступків є можливим за дотримання передба-
чених законом умов, проте не є необхідним, причому його ініціація – це 
не обов’язок для прокурора, а суд має дискреційні повноваження щодо 
застосування загального порядку провадження. Отже, можна виокре-
мити такі порядки судового провадження у суді першої інстанції щодо 
кримінальних проступків:

1) без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсут-
ності учасників судового провадження (має специфічні ознаки, виділені 
С. Томиним4); при цьому проблемним є те, що у параграфі 1 глави 30 
КПК України немає вказівки на клопотання прокурора;

2) розгляд у судовому засіданні обвинувального акта щодо вчинення 
кримінального проступку з викликом учасників кримінального провад-
ження (який, судячи з назви ст. 382 КПК України, теж розглядається як 
спрощене провадження, хоча його законодавче тлумачення як спроще-
ного викликає сумніви);

3) загальний порядок (коли обвинувальний акт надійшов без клопо-
тання прокурора про його розгляд у спрощеному порядку без проведен-
ня судового розгляду в судовому засіданні та відсутні письмові заяви 
підозрюваного, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження);

4) загальний порядок із застосуванням ч. 3 ст. 349 КПК України.
Перша проблема, яка виникає, стосується ініціювання розгляду обви-

нувального акта. Зокрема, у ст. 381 КПК України передбачено, що 

після отримання обвинувального акта щодо вчинення кримінального 
проступку суд у п’ятиденний строк, а у разі затримання особи – у по-
рядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 
невідкладно призначає судовий розгляд. Суд розглядає обвинувальний 
акт щодо вчинення кримінального проступку без проведення судового 
розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провад-
ження, якщо обвинувачений не оспорює встановлені під час дізнання об-
ставини і згоден з розглядом обвинувального акта5.

Проте у ч. 1 ст. 302 КПК України вказано, що ‘<…> прокурор має пра-
во надіслати до суду обвинувальний акт, в якому зазначає клопотання 
про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового роз-

процесуальним кодексом України 2012 року та законодавством європейських держав’ (2015) 1 Вісник 
кримінального судочинства 29–39; Юрій Аленін та інші, Судове провадження: навчально-методичний 
посібник (2020).

4  Юрій Аленін та інші, Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України 
(Фенікс 2020) 623.

5 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
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гляду в судовому засіданні’6. Тобто умови спрощеного судового розгляду 
вказані у правилах стосовно закінчення досудового розслідування, що 
з позицій юридичної техніки не повністю коректно.

Ба більше, умови такого спрощеного розгляду не є однаковими по текс-
ту КПК України. Відповідно до ст. 381 такими умовами є: обвинувачений 
не оспорює встановлені під час дізнання обставини і згоден із розгля дом 
обвинувального акта. Однак більш широке коло умов, яке логічно теж 
мало б міститися у ч. 2 ст. 381, міститься у ч. 1 ст. 302: 1) підозрюваний 
беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудо-
вим розслідуванням обставини і згоден із розглядом обвинувального 
акта за його відсутності; 2)  потерпілий, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження, не заперечують проти такого роз-
гляду; 3) письмова заява підозрюваного має бути складена в присутності 
захисника; 4) письмова заява підозрюваного має містити відомості щодо 
беззаперечного визнання винуватості, згоди із встановленими досудо-
вим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права 
апеляційного оскарження та згоди з розглядом обвинувального акта у 
спрощеному провадженні; 5) письмова заява потерпілого, представни-
ка юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, має містити 
відомості згоди із встановленими досудовим розслідуванням обстави-
нами, ознайомлення з обмеженням права апеляційного оскарження та 
згоди з розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні. При 
цьому, попри те, що заява підозрюваного має бути складена в присут-
ності захисника, вказівки на те, що якимось чином має бути з’ясована 
думка самого захисника, у КПК України немає. 

Крім того, слушно зазначається, що 

вжите у ч. 1 ст. 302 КПК словосполучення “прокурор має право” вказує 
на необов’язковість надіслання прокурором до суду обвинувального акта 
з клопотанням про його розгляд у спрощеному порядку без проведення 
судового розгляду в судовому засіданні, навіть за наявності усіх визначе-
них законом умов для такого розгляду7.

Другою проблемою є дії суду при отриманні обвинувального акта 
у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку. КПК 
України невдало регламентує дії та рішення суду залежно від того, чи 
надійшов обвинувальний акт із клопотанням або без нього безвідносно 
наявності/відсутності клопотання прокурора, адже йдеться про те, що:

6 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
7  Тетяна Слуцька, ‘Щодо питання спрощеного судового провадження стосовно кримінальних 

проступків: аналіз законодавства’ <https://protocol.ua/ru/shchodo_pitannya_sproshchenogo_sudovogo_
provadgennya_stosovno_kriminalnih_prostupkiv_analiz_zakonodavstva/> (дата звернення: 24.12.2020).
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<…> після отримання обвинувального акта щодо вчинення криміналь-
ного проступку суд у п’ятиденний строк, а у разі затримання особи – 
у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу, 
невідкладно призначає судовий розгляд8. 

Крім того, юридична невизначеність характерна формі розгляду обви-
нувального акта, адже у ст. 381 КПК України йдеться про призначення су-
дового розгляду, а у ч. 1 ст. 302 – про ‘розгляд у спрощеному порядку без 
проведення судового розгляду в судовому засіданні’9. Буквальне тлума-
чення призводить до висновку, що судовий розгляд здійснюється без су-
дового розгляду, що є недопустимим для вирішення питання про визна-
чення обґрунтованості обвинувачення особи у вчиненні кримінального 
правопорушення. Тому логічною є думка, що судовий розгляд обвину-
вального акта у спрощеному провадженні все ж має місце10. 

Ми вже зазначали, з одного боку, що КПК України вказує на призна-
чення відразу судового розгляду. З другого боку, до ст. 314 КПК України 
“Підготовче судове засідання” внесено доповнення, яким передбачено: 

 <…> у разі встановлення об’єктивної неможливості ознайомитися з ма-
теріалами дізнання у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 301 
цього Кодексу, суд за клопотанням сторони кримінального провадження 
вирішує питання про відкриття сторонами кримінального провадження 
матеріалів дізнання, про що постановляє відповідну ухвалу11.

Тобто все ж таки ця стадія має бути12. 
Враховуючи практику, очевидно, що суди по-різному підходять до 

питання про призначення саме підготовчого судового засідання. Зокре-
ма, у разі, якщо обвинувальний акт надійшов із клопотанням прокурора, 
то відразу призначається судовий розгляд13 (хоча, як ми обґрунтовува-
ли вище, такий підхід є вразливим). Крім того, коли обвинувальний акт 
надходить без клопотання прокурора, то є випадки, коли призначається 
не підготовче судове засідання, а знову судовий розгляд. Проілюструємо 
твердження цитатою з ухвали:

8 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1)
9 Там само.
10 Аленін та інші (н 4) 623.
11 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
12 Гловюк (н 2).
13 Ухвала судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 18 серпня 2020 р. 

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91022021> (дата звернення: 24.12.2020); Ухвала Теофіпольського 
районного суду Хмельницької області від 2 листопада 2020 р. (справа № 685/1379/20) <https://reyestr.
court.gov.ua/Review/92722062> (дата звернення: 24.12.2020); Ухвала судді Амур-Нижньодніпровського 
районного суду міста Дніпропетровська від 30 вересня 2020 р. <https://reyestr.court.gov.ua/
Review/91890441> (дата звернення: 24.12.2020).
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Обвинувальний акт не містить клопотання про його розгляд у спроще-
ному провадженні. До обвинувального акта не додані письмова заява 
підозрюваного, складена в присутності захисника, щодо беззаперечного 
визнання своєї винуватості, згоди із встановленими досудовим розслі-
дуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права апеляційно-
го оскарження згідно з частиною другою ст. 302 КПК України та згоди 
з розгля дом обвинувального акта у спрощеному провадженні та пись-
мова заява потерпілої щодо згоди із встановленими досудовим розслі-
дуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права апеляційно-
го оскарження згідно з частиною другою ст. 302 КПК України та згоди 
з розгля дом обвинувального акта у спрощеному провадженні. Врахо-
вуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне призначити розгляд 
у судовому засіданні обвинувального акта щодо вчинення кримінально-
го проступку та викликати для участі в ньому учасників кримінального 
провадження14.

В аналогічній ситуації є приклади призначення і підготовчого судово-
го засідання:

Оскільки клопотання прокурора про розгляд справи щодо кримінально-
го проступку в порядку спрощеного провадження відсутнє, суд вважає за 
необхідне відповідно до положень ст. 314 КПК України призначити підго-
товче судове засідання з викликом сторін кримінального провадження15;

Обвинувальний акт не містить клопотання про його розгляд у спрощено-
му провадженні. За таких обставин розгляд обвинувального акту віднос-
но ОСОБА_2 слід здійснювати за загальними правилами судового про-
вадження, у зв`язку з чим на підставі вказаного обвинувального акту слід 
призначити підготовче судове засідання16.

Вважаємо: попри юридично невизначені положення (які доктриналь-
но тлумачаться так, що у провадженні щодо кримінальних проступків 
відсутня стадія підготовчого провадження17) стосовно підготовчого су-
дового провадження, системне тлумачення КПК України вказує на те, що 
правильним є підхід, коли підготовче судове засідання має призначатися 
незалежно від того, чи надійшов обвинувальний акт із клопотанням або 
без нього. На це, як зазначалося вище, вказують і положення ст. 314 КПК 
України, і загальна спрямованість стадії підготовчого судового прова-
дження, де вирішується питання стосовно можливості розгляду обвину-

14  Ухвала судді Христинівського районного суду Черкаської області від 11 вересня 2020 р. (справа 
№ 706/796/20) <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90930214> (дата звернення: 24.12.2020).

15 Ухвала судді Березнівського районного суду Рівненської області від 5 серпня 2020 р. (справа 
№ 555/1331/20) <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90786724> (дата звернення: 24.12.2020).

16 Ухвала судді Біловодського районного суду Луганської області від 7 серпня 2020 р. (справа 408/2279/20-к) 
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91472977> (дата звернення: 24.12.2020).

17 Аленін та інші (н 4) 622.
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вального акта по суті. Адже може виявитися, що обвинувальний акт че-
рез порушення правил підсудності не може розглядатися у суді, до якого 
він надійшов; що обвинувальний акт не відповідає вимогам КПК Украї-
ни, це є підставою для його повернення прокурору. Якщо не проводиться 
підготовче засідання, то немає стадії кримінального провадження, коли 
можна ці питання вирішити. Зі свого боку, у першому випадку це може 
призвести до порушення права на справедливий суд, у другому – права 
знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його обвинува-
чують. Відповідно, складно погодитися з думкою, що лише в загальному 
порядку суд має призначити підготовче судове засідання, а не судовий 
розгляд18. 

Крім того, є питання щодо того, чи може спрощене провадження 
здійсню ватися без клопотання прокурора. У судовій практиці у таких 
випадках ухвалюється рішення про призначення розгляду з викликом 
учасників19, призначення підготовчого засідання20. Є думка, що

беручи до уваги, що ч. 2 ст. 381 КПК, яка кореспондує з ч. 2 ст. 302 КПК, 
має імперативний (зобов’язальний) характер, суд, наприклад, отримав-
ши обвинувальний акт щодо кримінального проступку без клопотання 
прокурора щодо його розгляду у спрощеному порядку, але за наявності 
визначених законом умов та відповідних письмових заяв підозрюва-
ного та потерпілого, для реалізації останніми їхнього права на розгляд 
провадження у спрощеному порядку, керуючись ч. 3 ст. 382 КПК, при-
значає розгляд у судовому засіданні обвинувального акта щодо вчинен-
ня кримінального проступку та викликає для участі в ньому учасників 
кримінального провадження. Під час судового засідання суд з’ясовує 
думку обвинуваченого та потерпілого, представника юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження стосовно розгляду обвинувально-
го акта у спрощеному порядку без проведення судового розгляду, роз’яс-
нює їм зміст установлених досудовим розслідуванням (дізнанням) обста-
вин, а також те, що у разі надання згоди на розгляд обвинувального акта 
у спрощеному порядку вони будуть позбавлені права оскаржувати вирок 
в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності 
учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому за-
сіданні або з метою оспорювання встановлених досудовим розслідуван-
ням (дізнанням) обставин, та, упевнившись у добровільності їх згоди, 
ухвалює рішення про здійснення розгляду обвинувального акта у спро-
щеному порядку21.

18 Слуцька (н 7).
19 Ухвала судді Христинівського районного суду Черкаської області від 11 вересня 2020 р. (н 12).
20 Ухвала судді Березнівського районного суду Рівненської області від 5 серпня 2020 р. (н 13).
21 Слуцька (н 7).
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Загалом підтримуючи такий підхід, зазначимо: призначати суд має 
підготовче засідання, що цілком корелюватиметься із наведеними вище 
аргументами щодо необхідності цієї стадії у кримінальному проваджен-
ні стосовно кримінальних проступків. 

Третьою проблемою є те, чи має суддя повноваження повернути 
обвинувальний акт щодо кримінального проступку поза межами су-
дового засідання. На практиці такі питання виникають: зокрема, суддя 
повернув обвинувальний акт із клопотанням прокурору, оскільки серед 
доданих до обвинувального акта документів були відсутні матеріали 
досудового розслідування22; через те, що письмова заява підозрювано-
го складена у відсутності захисника, а письмова заява потерпілої не мі-
стить згоди зі встановленими досудовим розслідуванням обставинами23. 
Водночас КПК України, крім перехідного періоду (розділ II “Прикінцеві 
та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 
окремих категорій кримінальних правопорушень”24) не передбачив для 
обвинувальних актів щодо проступків особливої процедури повернен-
ня поза межами підготовчого засідання, а стадія підготовчого судового 
прова дження є єдиною стадію, де суд уповноважений вирішити це пи-
тання. 

Четверта проблема торкається дослідження доказів, адже, як вказу-
валося раніше, судові дії щодо дослідження доказів не пристосовані 
під дослідження спеціальних джерел доказів стосовно кримінальних 
проступ ків: пояснення не є джерелом доказів у суді, а отже, взагалі не 
підлягають дослідженню, а всі особи, які давали пояснення, підляга-
ють допиту; порядок дослідження результатів медичного освідування, 
виснов ку спеціаліста, показань технічних приладів та технічних засобів, 
що мають функцію фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- 
і кінозйомки, відеозапису – не регламентовано; незрозумілий порядок 
дослідження висновку спеціаліста25.

Як видається,  дослідження результатів медичного освідування з огля-
ду на особливості цього джерела за аналогією слід досліджувати у по-
рядку дослідження документів. Показання ж технічних приладів та тех-
нічних засобів, що мають функцію фото- і кінозйомки, відеозапису, чи 
засобів фото- і кінозйомки, відеозапису правильно досліджувати у по-
рядку дослідження звуко- і відеозаписів. Висновок спеціаліста, через те, 

22 Ухвала судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10 листопада 2020 р. <https://reyestr.court.gov.
ua/Review/93127015> (справа №:755/16612/20) (дата звернення: 24.12.2020).

23 Ухвала судді Печерського районного суду м. Києва від 9 липня 2020 р. (справа № 757/28307/20-к) 
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/90307099> (дата звернення: 24.12.2020).

24 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 
окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22 листопада 2018 р. № 2617-VIII 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text> (дата звернення: 24.12.2020).

25 Гловюк (н 2).
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що він має відповідати вимогам до висновку експерта, слід досліджува-
ти у порядку дослідження висновку експерта. При цьому є особливість: 
спеціаліст не може бути допитаний з метою роз’яснення висновку. 

У контексті загальних джерел доказів, як слушно зазначає С. Томин, 
судом у судовому засіданні без проведення судового розгляду застосо-
вуються положення ст. 358 “Дослідження документів” та ст. 359 “Дослі-
дження звуко- і відеозаписів” КПК України26. Аналіз вироків щодо 
проступків показує: у разі призначення судового розгляду із викликом 
учасників кримінального провадження проводяться допити27; досліджу-
ються письмові докази28; висновок експерта29; документи30. 

Поширеним у судовій практиці при розгляді обвинувальних актів 
щодо проступків є застосування положень ч. 3 ст. 349 КПК України31, 
що є певною альтернативою спрощеного провадження, оскільки також є 
консенсуальною процедурою. 

Зважаючи на спрощений характер судового провадження щодо про-
ступків, у вироку суду за результатами спрощеного провадження замість 
доказів на підтвердження встановлених судом обставин зазначаються 
встановлені органом досудового розслідування обставини, які не оспо-
рюються учасниками судового провадження (ч. 2 ст. 382 КПК України). 
Проте є вироки, коли навіть за результатами спрощеного провадження 
вказуються докази, на яких ґрунтується вирок32, наприклад:

винність обвинуваченого у вчиненні кримінального проступку, підтвер-
джується матеріалами кримінального провадження № 12020115200000906 
від 11.08.2020 року, а саме: витягом з ЄРДР № 12020115200000906 від 
11.08.2020 року; протоколом про прийняття заяви про кримінальне 
правопорушення від 10.08.2020 року; протоколом допиту потерпіло-
го від 10.082020 року; протоколом допиту свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4, 

26 Аленін та інші (н 4) 624.
27  Вирок Лугинського районного суду Житомирської області від 18 грудня 2020 р. (справа № 281/458/20) 

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93634312> (дата звернення: 24.12.2020); Вирок Скадовського 
районного суду Херсонської області від 30 жовтня 2020 р. (справа № 663/1196/20) <https://reyestr.court.
gov.ua/Review/92548987> (дата звернення: 24.12.2020).

28 Вирок Лугинського районного суду Житомирської області від 18 грудня 2020 р. (н 27);  Вирок 
Козелецького районного суду Чернігівської області від 27 жовтня 2020 р. (справа № 734/2469/20) 
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/92463946> (дата звернення: 24.12.2020).

29 Вирок Козелецького районного суду Чернігівської області від 27 жовтня 2020 р. (н 28); Вирок 
Сокирянського районного суду Чернівецької області від 22 вересня 2020 р. (єдиний унікальний номер 
722/1161/20) <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91707328> (дата звернення: 24.12.2020).

30 Вирок Сокирянського районного суду Чернівецької області від 22 вересня 2020 р. (н 29).
31 Вирок Рахівського районного суду Закарпатської області від 30 вересня 2020 р. (справа № 305/1459/20) 

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91887576> (дата звернення: 24.12.2020); Вирок Сосницького 
районного суду Чернігівської області від 1 грудня 2020 р. (справа № 745/757/20) <https://reyestr.court.gov.
ua/Review/93201515> (дата звернення: 24.12.2020); Вирок Сосницького районного суду Чернігівської 
області від 23 вересня 2020 р. (справа № 745/310/20) <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91743240> (дата 
звернення: 24.12.2020); Вирок Гадяцького районного суду Полтавської області від 4 листопада 2020 р. 
(справа № 526/884/20) <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92630145> (дата звернення: 24.12.2020).

32 Вирок Деснянського районного суду м. Києва від 10 серпня 2020 р. (справа № 754/9919/20). 
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91020655> (дата звернення: 24.12.2020). 
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ОСОБА_5 від 11.08.2020 року; висновком експерта судово-товарознавчої 
експертизи № 2651 від 14.08.2020 року відповідно до якої вартість мобіль-
ного телефона станом на 10.08.2020 року складає 4 718 грн 32 коп.33.

ВИСНОВКИ. Отже, аналіз положень КПК України стосовно судово-
го провадження у суді першої інстанції та практики його застосування 
показує юридичну невизначеність низки положень КПК України, що 
впливає на практику його застосування. Отже, можливо запропонувати 
зміни до КПК України щодо унормування тих проблемних питань, які 
нині існують. Відповідно, пропонуємо таку редакцію частин 1 та 2 ст. 381 
КПК України: 

  “1. Після отримання обвинувального акта щодо вчинення кримінально-
го проступку суд у п’ятиденний строк, а у разі затримання особи – у поряд-
ку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу, невід-
кладно призначає підготовче засідання згідно з главою 27 цього Кодексу.

  2. Суд розглядає обвинувальний акт щодо вчинення кримінального 
проступ ку, в якому зазначено клопотання прокурора про його розгляд 
у спрощеному порядку в судовому засіданні, за відсутності учасників су-
дового провадження, якщо обвинувачений не оспорює встановлені під час 
дізнання обставини і згоден із розглядом обвинувального акта, та потер-
пілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється проваджен-
ня, не заперечують проти такого розгляду.”

   Крім того, з урахуванням пропозицій цієї редакції пропонується зміне-
на редакція частин 1 та 3 ст. 382 КПК України:

  “1. Суд у триденний строк з дня закінчення підготовчого засідання 
вивчає його та додані до нього матеріали й ухвалює вирок.

  <…>
 3. Суд має право призначити розгляд у судовому засіданні обвинувального 

акта щодо вчинення кримінального проступку та викликати для участі в 
ньому учасників кримінального провадження, якщо визнає це за необхідне.

У такому випадку дослідження результатів медичного освідування 
проводиться у порядку статті 358 цього Кодексу; дослідження показань 
технічних приладів та технічних засобів, що мають функцію фото- і 
кіно зйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису про-
водиться у порядку статті 359 цього Кодексу. Дослідження висновку 
спеціаліста проводиться у порядку дослідження висновку експерта.”

33 Вирок Києво-Святошинського районного суду Київської області від 26 серпня 2020 р. (справа 
№ 369/10372/20) <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91146752> (дата звернення: 24.12.2020).
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Iryna Hloviuk

COURT PROCEEDINGS OF CRIMINAL MISDEMEANORS 
IN THE COURT OF THE FIRST INSTANCE: THEORY AND PRACTICE

ABSTRACT. Entry into force of rules of Criminal Procedural Code of Ukraine (CPC of 
Ukraine) showed, on the one hand, legal vagueness of several of legal norms, as well as 
lack of unified practice of issues of the scheduling of preliminary proceedings; a judge’s 
powers when receiving an indictment with a prosecutor’s motion to consider it in the 
simplified procedure in the court session; joining of materials of criminal proceedings on 
criminal misdemeanor and a crime; content of court rulings, particularly operative part; 
formulation of judgments, etc.; there are virtually no doctrinal recommendations on the 
issues.

The paper aims to determine types of court proceedings on criminal misdemeanors 
in the court of the first instance; identify substantive and technical-law inconsistencies of 
normative regulation of court proceedings in the court of the first instance on criminal 
misdemeanors; formulate proposals on removing them.
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Differentiation of court hearing on criminal misdemeanors in the court of the first 
instance is performed in the following way: without having court hearing in the court session 
with the absence of participants of court proceedings; consideration of an indictment 
on a commission of criminal misdemeanors in the court session with the summoning of 
participants of criminal proceedings; general procedure (when the indictment was received 
without a motion to have a hearing in the simplified procedure in the court session and 
written statements of a suspect, a victim, a representative of a legal person in whose respect 
the proceedings are conducted are absent); general procedure using Art. 349 Para. 3 of 
CPC of Ukraine.

Principal practical problems in the application of rules of CPC of Ukraine regarding 
proceedings in the court of the first instance on criminal misdemeanors are the following: 
conditions of initiating of considering an indictment in the simplified procedure; 
court’s actions on receiving an indictment in criminal proceedings regarding criminal 
misdemeanors; scheduling preliminary court session; an indictment on a criminal 
misdemeanor beyond the scope of court session; examination of evidence in a trial in case 
of assigning a trial with the summoning of participants of criminal proceedings.

Provisions of CPC of Ukraine and practice of their application shows the need for 
further amendments that regulate assigning preliminary court session; enactment of 
provisions on conditions of simplified consideration in the Art. 381 of CPC of Ukraine; 
resolve the order of a court’s actions after a preparatory session; examination of the 
results of medical examination is conducted under the procedure of examination of 
documents; examination of indication of technical devices and means having the functions 
of photographing and filming, video recording or means of photographing and filming, 
video recording shall be conducted under the procedure of examination of audio- and 
video-recordings; examination of a specialist’s report is conducted under the procedure of 
examination of expert’s findings.

KEYWORDS: criminal misdemeanor; trial; simplified procedure; court; indictment; 
motion; application; examination of evidence.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З АКТУАЛЬНОЇ ТЕМИ
Зміни до кримінального законодавства, особливо такі масштабні, 

які були зроблені Законом України від 22 листопада 2018 р. № 2617-VІІІ 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спро-
щення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 
правопо рушень” (далі – Закон № 2617-VІІІ), повною мірою проявляють 
свої властивості (позитивні або ж негативні). Нині є підстави назвати 
такі позитивні властивості:

1. Надзвичайно важливим є визначення у ст. 11 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України) поняття “Кримінальне правопорушення” – 
основного та базового елемента кримінально-правового регулювання, 
яке фактично виконує функції відправної категорії кримінального права. 
Ця категорія визначає основний зміст видів кримінальних правопору-
шень – кримінальних проступків і злочинів, упорядковує всі норми Особ-
ливої частини КК України, що передбачають відповідальність за конкретні 
правопорушення, згруповує їх у єдину цілісну систему, перебуває з ними 
у логічних відносинах не тільки координації, а й субординації і при цьо-
му визначає (на рівні загального) зміст норм Особливої частини. Останні 
не можуть суперечити ознакам, які визначені у ч. 1 ст. 11 КК України.

2. Безперечною новелою Закону № 2617-VІІІ є бінарний (дуалістич-
ний) підхід до визначення основного з об’єктів кримінально-правово-
го регулювання, згідно з яким кримінальні правопорушення (як об’єкт 
кримінально-правового регулювання) поділяються на два види: 
кримінальні проступки і злочини (ч. 1 ст. 12 КК України). Це рішен-
ня, на відміну від моністичного підходу, коли об’єктом кримінально-
правового регулювання визнається лише один об’єкт (діяння у формі 
злочину), спрямоване на подальший розвиток та удосконалення прин-
ципу диференціації кримінальної відповідальності, що є необхідною 
умовою індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання при 
застосуванні норм кримінального закону.

3. Заслуговує на увагу формулювання у ст. 11 КК України поняття 
“Кримінальне правопорушення” та визначення його як суспільно небез-
печного, передбаченого КК України, винного діяння, вчиненого суб’єк-
том злочину. На підставі частин 1 та 2 ст. 1, ст. 50 КК України до цього 
поняття додається ознака – “кримінальна караність діяння”. Всі ці озна-
ки є необхідними і достатніми для визначення самого поняття. Необ-
хідними вони є в тому сенсі, що їх встановлення у вчиненому діянні є 
обов’язковою умовою для віднесення конкретного вчиненого діяння до 
класу кримінальних правопорушень. Достатність цих ознак означає, що 
для констатації наявності кримінального правопорушення у вчиненому 
діянні немає необхідності додатково встановлювати інші ознаки.
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4. Оптимальним і науково обґрунтованим слід визнати обрання єдино-
го критерію класифікації кримінальних правопорушень – на криміналь-
ні проступки і злочини. Останні слід поділяти на нетяжкі, тяжкі й 
особли во тяжкі. Ним визнається тяжкість правопорушення, основу яко-
го становлять характер і ступінь суспільної небезпечності діяння, що ви-
ражається у ступені кримінальної караності цього діяння, визначеного 
у покаранні, встановленого в санкції відповідної статті (частини статті) 
Особливої частини КК України.

5. Новелами Закону № 2617-VІІІ, зокрема визначенням понять 
“кримінальне правопорушення” і “кримінальний проступок”, були усу-
нуті протиріччя між кримінальним і кримінальним процесуальним за-
конодавствами України, які виникли з ухваленням Верховною Радою 
України Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 
України). Цей акт встановлює порядок кримінального провадження: 
розслідування і судового розгляду кримінальних правопорушень та 
кримінальних проступків за обставин, що КК України на той час не 
передбачав цих понять і не містив їхнього визначення. Унаслідок зако-
нодавчих рішень низка норм КПК України, зокрема ст. 2, пункти 1, 4, 6 
ст. 3, статті 215, 298–302 та інші, були необґрунтовано внесені до змісту 
останнього, оскільки суперечили нормам кримінального законодавства, 
що загалом неприпустимо в законотворчій діяльності. 

6. Новели кримінального законодавства, внесені Законом № 2617-VІІІ 
у части ні введення у зміст закону про кримінальну відповідальність 
(КК України) понять “кримінальне правопорушення” та “кримінальний 
проступок”, безумовно, будуть фундаментальною нормативно-правовою 
основою для подальших наукових досліджень в аспекті удосконалення 
кримінального законодавства України, зокрема таких його інститутів, як 
“кримінальна відповідальність”, “звільнення від кримінальної відповідаль-
ності”, “звільнення від кримінального покарання”, “судимість” та ін.

За редакцією
координатора актуальної теми

“Інститут кримінальних проступків
як новела кримінального законодавства України”,

доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України,
заслуженого діяча науки і техніки України,

голови координаційного бюро з проблем кримінального права відділення 
кримінально-правових наук НАПрН України, 
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й удоско налення юридичної практики особливо у частині вирішення ключової для 
юридичної науки проблеми – організованого забезпечення стабільного функціону-
вання суспільства в умовах справедливого правового порядку.

 На думку авторів, у методологічному вимірі необхідно формулювати об’єкт 
і предмет дисертаційного дослідження відповідно до існуючих концептуально 
вивірених наукових напрямів у юридичній науці, які вирізняються досить широким 
спектром можливих форм: теоретична юриспруденція, догматична юриспруденція, 
доктринальна юриспруденція, інституціональна юриспруденція з відповідними 
функціями, завданнями, а отже, і внеском у загальну систему юридичного знання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: юридична наука; об’єкт і предмет дослідження; методологія 
дисер таційного дослідження; правовий порядок; доктрина; юридична практика.

Вимоги до дисертацій із юридичних наук зростають. Їхня кількість 
збільшується. Проте здебільшого тенденція до зростання не вирізняєть-
ся якістю. Викликає занепокоєння, що переважна частина юридичних 
досліджень, як на рівні кандидатських, так і докторських дисертацій, 
позбавлені найважливішого –  нарощування знання про об’єкт юридич-
ної науки. Інакше без цього вона втрачає можливості до саморозвитку 
та найповнішого задоволення потреб юридичної практики.

Свідчення – власний досвід авторів цієї статті з рецензування, попе-
редньої експертизи, опонування дисертацій, участі у спеціалізованих 
учених радах із захисту дисертацій (що зобов’язує до поглибленого ви-
вчення змісту дисертацій та авторефератів), опрацювання та обговорен-
ня на кафедрі авторефератів, надісланих для відгуків із різних юридичних 
закладів вищої освіти України. Як доказ, достатньо також звернутися до 
публікацій, в яких повідомляється про фатально-кризовий стан у науці1 
та в підготовці й атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні2. 
Про це, зокрема, пише Т. Петрушина: ‘<…> у порівнянні вітчизняної на-
уки зі світовим рівнем абсолютна більшість експертів відзначила відста-
вання науки в Україні від світового рівня’3. У Листі Міністерства освіти 
і науки України керівникам закладів вищої освіти та наукових установ 
“Про планування дисертацій” наголошується на тенденції до

<…> зниження наукового рівня дисертацій, формального підходу до 
науко вого керування (консультування), імітації проведення наукових 
дослі джень, стереотипності тем дисертацій, зниження рівня теоретичної 

1 Климентій Федевич, ‘Поховати Академію Наук України або відродити’ (ZAXID.NET. TV, 10.02.2021) 
<https://zaxid.net/pohovati_akademiyu_nauk_ukrayini_abo_vidroditi_n1473320> (дата звер нення: 10.02.2021); 
Володимир Балита, ‘Стан науки в Україні близький до руйнації’ (ZAXID.NET. TV, 09.10.2012) <https://zaxid.
net/stan_nauki_v_ukrayini_blizkiy_do_ruynatsiyi__akademik_n1267278> (дата звернення: 10.02.2021). 

2 В Сергієнко, І Жиляєв, В Торкатюк, Атестація наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні: проблеми і 
рішення (ХНАМГ 2006) 228.

3 Т Петрушина, ‘Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів)’ (2017) 11 
Вісник НАН України 68.
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та компетентнісної підготовки здобувачів наукових ступенів та загрозли-
вого рівня порушення академічної доброчесності4.

Проблема незадовільного стану української юридичної науки та в під-
готовці висококваліфікованих, інноваційно мислячих науковців у сфері 
права теж, безумовно, криється. Вона активно обговорюється5, проте 
“віз і нині там”.

Відображенням рівня розвитку науки є рівень наукових досліджень, 
висвітлених у дисертаціях. Маркером автономії будь-якого дисертацій-
ного дослідження із правничої проблематики є його об’єкт і предмет.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – привернути увагу наукової спільноти до актуаль-
ної проблеми вибору методологічно та концептуально вивірених об’єк-
та і предмета дисертацій із правової проблематики, які є маркером їх 
авто номії в системі юридичних досліджень, та відповідності паспортам 
спеціальності.

Насамперед слід чітко розмежувати поняття “об’єкт” і “предмет” юри-
дичної науки та “об’єкт” і “предмет” дослідження в юридичній науці.

Оминаючи поле дискусії про об’єкт, предмет і метод юридичної на-
уки6, ми наведемо авторське розуміння, яке по суті корелює з поглядами 
науковців, які переконані, що в полі зору юридичної науки мають пере-
бувати і держава, і право у взаємодії. Отже, об’єктом юридичної на уки 
є цілісний нормативно-інституціонально-регулятивний комплекс, що 
сформувався у процесі функціональної взаємодії права та держави, вклю-
чений в єдину систему  досягнення соціальної стабільності суспільства 
в онтич ній площині співвіднесення суспільного і правового порядків.

Об’єкт юридичної науки виражений у дихотомії соціальних інсти-
тутів “право – держава”, а його обсяг вичерпується, відповідно, понят-
тями “право” і “держава”. У внутрішньому зв’язку цих понять базовим 
для юридичної науки є пізнання сутності і функціональної ролі права 
як інструмента замиреного середовища в неоднорідному суспільстві, 
його змістовно-функціональних характеристик, механізму “самофор-
мування” (вираженого в термінах “правоутворення”, “правозакріплен-
ня”7) та правореалізації, догми права. Держава вивчається у контексті 

4 Про планування дисертацій: Лист Міністерства освіти і науки України  від 11 червня 2020 р. керівникам 
закладів вищої освіти та наукових установ <https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-
vyshchoi-kvalifikatisii/2020/06/zvo-ta-naukovikh-ustanov.pdf> (дата звернення: 15.01 2021).

5 Р Стефанчук, ‘Юридична освіта і наука в Україні: чи все гаразд?’ (2010) 9 Бюлетень Міністерства 
юстиції України 18–31.

6 О Меліхова, ‘Поняття, ознаки та функції юридичної науки як об’єкта організаційно-правового 
механізму управління: теоретико-правовий аналіз (2013) 1 Юридичний електронний науковий 
журнал 127–30;  Н Тарасов, История и методология юридической науки: Методологические проблемы 
юриспруденции. Учебное пособие для вузов (Юрайт 2019) 218.

7 Погоджуємося з переконливими аргументами М. Цвіка: ‘<…> з огляду на те, що йдеться про процес 
самоформування права, настав час відмовитися від терміна “правотворчість”, замінивши його 
на “правоутворення” і “правозакріплення”’ (М Цвік, ‘Праворозуміння (значення повторюваності 
суспільних відносин для його дослідження)’ (2010) 4 Право України 25).
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зв’язаності з правом як формальний соціальний інститут (за критерієм 
способу регулювання поведінки людей), діяльність якого заснована 
на чітких принципах (правових актах, законах, указах, регламентах, 
інструк ціях), а управлінські й контрольні функції здійснюються на під-
ставі санкцій, пов’язаних із заохоченням і покаранням (адміністратив-
ним та кримінальним).

Отже, об’єкт юридичної науки – складний як у змістовому вимірі, 
так і в структурі теж, бо рівнозначно може розглядатися: а) як основа 
пізнання об’єктивної реальності, вираженої в поняттях “право”, “дер-
жава”, “правове життя”, “правова дійсність”, “правова реальність”, 
“правова система”; б) бути метою та об’єктом пізнання (розвиток 
правової думки, історія юридичної науки, дихотомія права та держа-
ви, їх історичний розвиток, об’єктивні властивості та функції тощо); 
в) пере бувати в статусі дослідницької програми, будучи формою світо-
гляду, змістом якої є філософія права. При цьому навіть суто практич-
но орієнтоване юридичне знання, яке, на перший погляд, не звернене 
до світоглядного рівня, завжди його враховує. Це пояснюється тим, що 
юридична практика включена у сферу людської діяльності, прониза-
ної ідеєю цілепокладальності з відповідною шкалою цінностей, потреб 
та інтересів.

За цією логікою юридичне знання одночасно може виражатися у фор-
мі окремої науки, частини науки, міждисциплінарного напряму, у ме-
жах яких виокремлюються теоретичний та емпіричний рівні пізнання, 
а отже, методологічний і предметний напрями наукового дослідження. 
У першому випадку осмислюється методологічний статус юридичних 
досліджень і сформовані ними предметні сфери аналізу, у другому – роз-
глядається конкретна предметна сфера з методами, відповідними пред-
мету аналізу.

Таким чином, об’єкт юридичної науки вирізняється розмаїттям 
власти востей і граней для вивчення, за які “відповідає” її предмет 
у комп лексі окремих напрямів або наукових галузей (загальноприйнята 
назва – юридичних наук), зорієнтованих на світоглядно-теоретичне на-
рощування знання (історико-теоретичні правові науки); на застосування 
знань у практичній сфері правової і юридичної діяльності (галузеві на-
у ки, які переважно корелюють з існуючими галузями права); прикладні 
юридичні науки, зорієнтовані на догму права і техніку юриспруденції, її 
теоретичне освоєння (криміналістика, судова статистика, судова психо-
логія тощо); міжнародно-правові науки (наука міжнародного публічного 
права та наука міжнародного приватного права); комплексні юридичні 
дисципліни, що сформувалися на базі комплексних інтегрованих галу-
зей законодавства: господарського, аграрного, екологічного, інформацій-
ного, медичного права тощо.
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Усі наукові напрями (галузі) юридичної науки та комплексні юридич-
ні дисципліни вирізняються власною проблематикою та аналітикою8, 
зорієнтованою на предметно-методологічну константу поглибленого 
пізнання її об’єкта. Отже, відповідно, кожна з них теж має свій об’єкт 
і предмет у юридичній науці, які і є маркером автономії окремого дисер-
таційного дослідження.

Об’єкт у науці обумовлює і предмет, і методи дослідження, і наукову 
спеціальність, за якою захищається дисертація. Цей логічний висновок 
випливає з принципу системності і методологічної цілісності та несу-
перечливості в науковому пізнанні. Дотримуючись її, дисертант має всі 
шанси презентувати свою наукову роботу як оригінальне наукове дослі-
дження, яке або нарощує наукове знання, або вирішує важливу прак-
тичну проблему, або є комплексним –  задовольняє потребу у розвитку 
юридичної доктрини і водночас симетрично зорієнтоване на потреби 
правової діяльності і юридичної практики.

Таким чином, питання про фаховий підхід до визначення об’єкта 
і предмета наукової роботи є не риторичним, а безпосередньо стосуєть-
ся поглибленого пізнання об’єкта і предмета юридичної науки на рівні 
докторських і кандидатських дисертаційних досліджень. Так, учений 
ступінь доктора юридичних наук присуджують за наукові досягнення 
‘у певній галузі науки, що розв’язують важливу наукову або науково-
прикладну проблему і щодо яких здобувач є суб’єктом авторського пра-
ва’, а кандидатська дисертація повинна містити ‘нові науково обґрун-
товані результати проведених здобувачем досліджень, які розв’язують 
конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі 
науки ’9. Тож будь-яке дисертаційне дослідження, маючи конкретну мету, 
повинно мати свій об’єкт, який співвідноситься з проблематикою кон-
кретної наукової галузі (юридичної науки) чи комплексної юридичної 
дисципліни. А його предмет має спрямовуватися на доповнення, зміну 
існуючого теоретичного уявлення про об’єкт як самого дослідження, так 
і об’єкт-предметної сфери конкретної наукової галузі (юридичної на-
уки) чи комплексної юридичної дисципліни. Водночас, за цією логікою, 
поглиб люються та уточнюються знання про об’єкт юридичної науки  
при збереженні його унікальності.

На нашу думку, найбільш вдалу концептуалізацію наукових напрямів 
у юридичній науці запропонував Ю. Вєдєнєєв, який зазначив, що сучас на 
практика юридичних досліджень вирізняється досить широким спект-
ром можливих форм: теоретична юриспруденція, догматична юриспру-

8 В Баранов, ‘Энциклопедия юриспруденции: сущность, структура, ценность’ [2016] 2 (34) Вестник 
Нижегородской академии МВД России 13–35.

9 Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів: Постанова Кабінету міністрів України від 
24 липня 2013 р. № 567 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text> (дата звернення: 
16.02.2021).
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денція, доктринальна юриспруденція, інституціональна юриспруденція 
з відповідними функціями і внеском у загальну систему юридичного 
знання10. Звідси випливає, що будь-яке дисертаційне дослідження тяжіє 
до однієї з цих форм і, відповідно, вимагає концептуально та методоло-
гічно вивіреного об’єкта дослідження.

Трафаретне (бездумне) переписування формулювань об’єкта дослі-
дження з однієї дисертації в іншу є методологічно вразливим, бо порушує 
низку кваліфікаційних вимог до дисертації, часто не відповідає паспорту 
спеціальності. Це, зі свого боку, знецінює науково-дослідну діяльність 
і, головне, не сприяє нарощуванню наукового знання про природу, сут-
ність і функціональну роль права та держави у вирішенні ключової для 
юридичної науки проблеми – організованого забезпечення стабільного 
функціонування суспільства в умовах справедливого правопорядку.

Утім, із численних дисертацій із різних галузевих напрямів юридич-
ної науки ми дізнаємося, що об’єктами дослідження є:

– суспільні відносини, що виникають у процесі врегулювання юридич-
них спорів та конфліктів на території України з найдавніших часів до 
початку ХХ ст. ( дисертація кандидата юридичних наук, спеціальність 
12.00.01);

– суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації особою пра-
ва на працю (дисертація кандидата юридичних наук, спеціальність 
12.00.01);

– суспільні відносини у сфері забезпечення та реалізації гендерної рів-
ності у суддівській діяльності (дисертація доктора юридичних наук, 
спеціальність 12.00.01);

– суспільні відносини, що виникають із приводу участі президента 
та його апарату в протидії міжнародному тероризму ( дисертація док-
тора юридичних наук, спеціальність  12.00.02);

– суспільні відносини, що виникають із приводу особливостей реалі-
зації та захисту особистих немайнових прав інтелектуальної власності 
(дисер тація кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.03);

– суспільні відносини, що виникають у зв’язку з виникненням, здійс-
ненням права на ноу-хау, а також охороною та захистом прав й інтересів 
щодо ноу-хау (дисертація кандидата юридичних наук, спеціальність 
12.00.03);

– суспільні відносини, що виникають під час захисту сімейних прав та 
інтересів у порядку цивільного судочинства (дисертація доктора юри-
дичних наук, спеціальність 12.00.03);

– суспільні відносини у сфері захисту трудових прав та інтересів праців-
ників (дисертація кандидата юридичних наук, спеціальність  12.00.05);

10 Ю Веденеев, ‘Юридическая наука: введение в концептуальную историю’ [2017] 3 (124) Теория 
государства и права 12.
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– комплекс суспільних відносин із приводу виникнення, перебігу та 
припинення трудових правовідносин за участю судді (дисертація док-
тора юридичних наук, спеціальність 12.00.05);

– суспільні відносини, що виникають під час забезпечення публічною 
адміністрацією та адміністративними судами виборчих прав громадян 
(дисертація кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.07);

– суспільні відносини, що виникають у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності (дисертація доктора юридичних наук, спеціальність 12.00.07);

– суспільні відносини, що виникають при розгляді і вирішенні адмі-
ністративними судами України адміністративно-правових спорів у сфері 
податкових і митних справ ( дисертація кандидата юридичних наук, 
спеціальність 12.00.07);

– суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення рекламної 
діяльності в мережі Інтернет (дисертація кандидата юридичних наук, 
спеціальність 12.00.07) тощо.

Перелік однотипних, із певною модифікацією, формулювань об’єк-
тів кандидатських і докторських дисертацій із різних наукових напрямів 
юридичної науки можна продовжити. Численні приклади за кількістю 
перевершать обсяг статті, проте і наведених цілком достатньо, щоб зро-
зуміти: однотипність у визначенні об’єкта дисертаційних досліджень 
(різних за паспортом спеціальностей) у кореляції з об’єктом та пред-
метом юридичної науки не вкладається ні у вимоги загальних гносео-
логічних принципів наукового пізнання, ні в закони формальної логіки. 
Ба більше, із-за “маніпулятивної еквілібристики” з термінами вони пере-
бувають далеко від науково-прикладної характеристики об’єкта дослід-
ження, перетворюючись на пустопорожню балаканину у формі “словес-
ного каламбуру” без щонайменшого інформаційного доважку.

З приводу викладеного вище можемо навести безліч прикладів. Зупи-
нимося на одному, найбільш показовому і найсвіжішому. У захищеній 
восени 2020 р. дисертації на здобуття вченого ступеня доктора юри-
дичних наук зі спеціальності 12.00.07 (не називатимемо автора та теми 
дисертації з етичних міркувань) читаємо: ‘Об’єктом дослідження висту-
пають суспільні відносини, що складаються у сфері публічної фінансової 
діяльності внаслідок випуску та обігу боргових цінних паперів.’; ‘Пред-
метом дослідження є  боргові цінні папери як об’єкти публічної фінан-
сової діяльності, що розкриваються через призму положень фінансово-
правової доктрини, законодавчого регулювання, правозастосування, 
міжнародних та європейських стандартів’. Дивовижно, автор і науко-
вий консультант (із титулом академіка Національної академії правових 
наук України) не зважили, що “персонажі” (об’єкт і предмет) мають нес-
ти в собі інформацію про одне й те саме – проблематику наукової га-
лузі юридичної науки, у предметних рамках якої написана дисертація. 
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Суспіль ні відносини і боргові цінні папери як об’єкти публічної фінан-
сової діяльності – це різні “персонажі”.

Поняття “суспільні відносини” і донині в юридичній науці вживають 
винятково в марксистській інтерпретації (принаймні нам не траплялися 
дослідження, які б по-іншому тлумачили його зміст). Ним позначають 
зв’язки об’єктивного характеру, що виникають між людьми з приводу 
виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і духов-
них благ. Хто є власником засобів виробництва – той і розподіляє блага. 
Цінний папір лише титулує власність і водночас є борговим зобов’язан-
ням11. В юридичному словнику читаємо, що боргове зобов’язання – це 
зобов’язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), 
що виникло внаслідок випуску і розміщення боргових цінних паперів 
та/або укладання кредитних договорів. З наведеного вище випливає, 
що сам факт випуску цінних паперів не формує суспільних відносин, 
а суспіль ні відносини не виникають унаслідок випуску та обігу боргових 
цінних паперів. Врешті, суспільні відносини апріорі не можуть “висту-
пати” (проти чого? де?) як наслідок технічної процедури випуску цінних 
паперів. Отже, наведені для прикладу формулювання об’єкта і предмета 
дисертаційного дослідження скоріше вписуються у традиційну формулу 
українського каламбуру – трошки гречки, трошки проса, трошки взута, 
трошки боса. І не більше.

Опоненти можуть зауважити, що фрагментація об’єкта дисертацій-
них досліджень через призму суспільних відносин є загальноприйнятою 
і традиційною не лише в дисертаціях із юридичних наук, а й науки дер-
жавного управління, політології тощо, а отже, правильним. Проте всеза-
гальність не означає правильність. А причина та сама: поняття “суспіль ні 
відносини” маркує об’єкти цих наук як соціальних. Як-не-як вони дослі-
джують суспільство та окремі сфери суспільного життя з функціонуван-
ням відповідних соціальних інститутів та інституціональних комплек-
сів. Тож подібна методологічна варіативність формулювання об’єкта 
допустима для всіх соціальних наук.

Проте в системі соціальних наук кожна з них має свій об’єкт. Об’єкт 
юридичної науки і її предмет, як уже було зазначено, виражений у ди-
хотомії “право – держава”. Отже, за логікою, ключовим в об’єкті  дисер-
таційного дослідження з окремої галузі юридичної науки чи комплексу 
юридичних дисциплін має бути не абстрактне поняття “суспільні відно-
сини”, а ключове поняття, яке має знімати інформаційну невизначеність, 
тобто чітко вказувати на проблему, що потребує вирішення саме в пред-
метних рамках окремої галузі юридичної науки чи комплексної юридич-

11 Термін “зобов’язання” використовується для позначення: 1) документа, що видається боржником 
кредитору; 2) окремого обов’язку; 3) обов’язку, що відповідає правомочностям певної особи; 
4) сукупності обов’язків з відповідними їм правомочностями.
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ної дисципліни. Найважливіше поняття (термін) зазвичай має бути при-
сутнім у назві наукової роботи.

Варто, окрім іншого, тримати в полі зору принцип науковості в дослі-
дженні. Керуючись ним, дисертант, структуруючи об’єкт свого дослі-
дження через призму суспільних відносин, зобов’язаний, по-перше, чітко 
і недвозначно окреслити свою теоретико-методологічну позицію щодо 
змісту і сутності поняття “суспільні відносини” з огляду на полемічність 
поглядів на клас властивостей і відношень, які є ‘базовими в поясненні 
функціонування суспільства: біологічних, індивідуально-психологічних 
чи макровластивості соціальних структур’12. По-друге, має враховувати, 
що в суспільстві існує два типи відношень між людьми – суспільні та 
особисті, відповідно, має враховуватися і своєрідність у їхньому право-
вому регулюванні13. Регулятором суспільних відносин є об’єктивне пра-
во. Регулятором особистих відносин – право суб’єктивне. По-третє, слід 
мати на увазі, що базовим завданням юридичної науки є пізнання пра-
ва та держави, а об’єкт і предмет наукового дослідження, з одного боку, 
має уточнювати гносеологічні характеристики пізнання цих соціальних 
інсти тутів, а з другого –  дозволяти забезпечити його (пізнання) від-
повідно до сучасних вимог науки. По-четверте, і чи не найголовніше, 
важливо враховувати зв’язок об’єкта юридичної науки з формуванням 
наукової новизни конкретного дисертаційного дослідження (дослі-
дження в юридичній науці). Це ставить перед дисертантом вимогу щодо 
обґрунтування цього зв’язку на основі принципів і положень конкретно-
го типу праворозуміння, у межах якого виконується робота: юридико-
позитивістського, природно-правового чи соціологічного14.

Інакше кажучи, визначаючи об’єкт дисертаційного дослідження, до-
слідник адаптує його до завдань вирішення актуальної для юридичної 
науки наукової проблеми (відповідає на запитання: “що досліджуєть-
ся?”). Нове знання, яке отримує дисертант у межах того чи іншого типу 
праворозуміння, відбивається у предметі дослідження. Відповідно, на-
рощування наукового знання матиме різноплановий аспект залежно 
від того, що досліджується: догма права, проблема суперечностей між 
догмою загальної теорії права і галузевою юриспруденцією, правоутво-
рення, правозастосування, закономірності й соціокультурні особливості 
права і держави чи закономірності в праві, механізм дії права, механізм 
правового регулювання, механізм правового впливу, механізм держави, 
держава і право, що у взаємодії утворюють єдиний нормативно-інсти-

12 Ю Семенов, ‘Общество как целостная система’ в И Гобозов (ред), Социальная философия. Курс лекций: 
учебник (Издатель Савин С А 2003) 61–79.

13 А Бондарев, ‘Социальная природа и соотношение общих (статусных) и конкретных (статусно-
ролевых) правоотношений в жизни общества’ (2009) 1 Ленинградский юридический журнал 39–51.

14 Про зміст і особливості названих типів праворозуміння див.: М Козюбра, ‘Праворозуміння: поняття, 
типи та рівні’ (2010) 4 Право України 10–22.
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туційно-регулятивний комплекс, який відновлюється та підтримується 
‘інституціональною матрицею, яка є запорукою стабільного функціону-
вання всіх сфер життєдіяльності суспільства’15 тощо?

На нашу думку, причина  бездумного переписування формулювань 
об’єкта дослідження з однієї дисертації в іншу через призму суспільних 
відносин полягає в намаганні прикрити схоластичною формою відсут-
ність змісту. Насамперед це стосується тих дисертацій, які не претен-
дують ні на що, окрім як переповідати зміст чинного законодавства 
і практику його застосування. Подібні дисертації мають свою історію 
та традицію написання.

Задля того аби переконатися, що й надалі практика бездумного за-
стосування терміна “суспільні відносини” в об’єкті дисертаційних дослі-
джень залишається витребуваною, слід повернутися у той період історії 
розвитку юридичної думки (його прийнято називати радянським або со-
ціалістичним), коли провадилися достатньо ґрунтовні (хоч з ідеологіч-
ним присмаком) дискусії про сутність права та його історичну перспек-
тиву. Тоді вживання поняття “суспільні відносини” в об’єкті будь-якої 
соціальної науки, а особливо юридичної, вписувалося в логіку функціо-
нування пануючої в суспільстві ідеологічної системи з авторитарним 
політичним режимом деспотичного типу, а в наукових працях панував, 
забезпечений методом еклектики, симбіоз описової формально-догма-
тичної юриспруденції з результатами дискусій щодо виділення більш-
менш задовільної дефініції поняття права (соціалістичного, радянсько-
го, загальнонародного) як перехідного до єдиних правил комуністичного 
співжиття. Пошук дефініції здійснювався у контексті трансформації 
погля дів на перспективу практики соціалістичного та радянського будів-
ництва на шляху до комунізму.

Отже, не виникало б запитань, якби в дисертаціях із юридичної 
пробле матики, об’єктом дослідження яких є “суспільні відносини”, 
дисер танти чітко окреслювали свої теоретико-методологічні позиції і ба-
жано, щоб засвідчували, що їхнє дослідження здійснювалося у межах 
марксистсько-ленінсько-сталінської догми, вплетеної в тканину юридич-
них досліджень та інтерпретованої відповідно до завдань соціалістично-
го будівництва на тому чи іншому історичному етапі16.

У цьому суть. Із перших днів контреволюційного перевороту більшо-
вики на чолі з В. Леніним започаткували процес державно-правового, 
а конкретніше, державно-партійного будівництва з одночасним теоре-
тичним і методологічним обґрунтуванням сутності “революційного 

15 О Молодцов, ‘Методологічні аспекти теорії інституціональних матриць у контексті динаміки 
інституціональних змін (частина перша)’ (2016) 2 Теорія та практика державного управління і 
місцевого самоврядування <http://el-zbirn-du.at.ua/2016_2/8.pdf> (дата звернення: 11.01.2021).

16 Про трансформацію поглядів на право в умовах соціалістичного будівництва див.: Л Явич, Общая 
теория права (ЛГУ 1976) 106–11.
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права” та держави “диктатури пролетаріату”. Так, у Керівних засадах 
з кримінального права РРФСР (далі – Керівні засади) було записано: 
‘1. право – це система (лад) суспільних відносин, яка відповідає інтере-
сам панівного класу і охоронювана організованою його силою’17. Органі-
зованою силою в гуртуванні була державна диктатура пролетаріату ‘ні-
чим не обмежена, ніякими законами, ніякими абсолютно правилами не 
зв’язана влада, що безпосередньо на насильство спирається’18.

Офіційно закріплене в Керівних засадах визначення права запропону-
вав заступник наркома юстиції (1919–1920 рр.) П. Стучка. В одній зі ста-
тей  він написав:

Наше визначення права свідчить, що правом називаються не відно-
сини взагалі, хоча б суспільні, у розумінні К. Маркса, а ціла їх система, 
і не будь-яка система суспільних відносин, а лише система з ознакою кла-
сового інте ресу й обумовленим цим захистом панівного класу <….>19.

У зв’язку з наведеним виникає запитання до дослідників та їхніх науко-
вих керівників чи консультантів: можливо, у відтворенні цієї застарілої 
форми в юридичних дослідженнях переважає інерція мислення? Чи, мож-
ливо, відповідь слід шукати в логіці еволюції ідеологічної свідомості? На 
перший погляд і те, і те. Опинившись у ситуації вакууму, спричиненого 
відмовою від марксистської ідеології, академічна спільнота не знайшла ні-
чого іншого, як звернутися до тих моделей, які виявилися найбільш зро-
зумілими для сприйняття, й “одягла” застарілу формулу в “шати” нової іде-
ологізованої конструкції на кшталт “правової держави”, “громадянського 
суспільства”, “прав людини” тощо. Так не буває. Старі стереотипи не ляга-
ють у нові стандарти політичного та правового мислення.

Звертаємо увагу, що ця “застаріла” форма розуміння права сформува-
лася у межах соціологічного підходу. Останній постулює специфіку су-
спільства як цілісного соціального організму, відокремленого від інших 
систем матеріального світу, а суспільство –  як сукупність суспільних 
відносин20. Отже, вбачаючи об’єкт дослідження у суспільних відносинах, 
дисертанти мали би застосовувати соціологічний підхід та використову-
вати притаманні для нього методи: безпосереднє спостереження, опи-
тування, анкетування, соціальний правовий експеримент, статистичне 
узагальнення фактів тощо. Так, І. Єршова пише про це: соціологічне 

17 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР: Постановление Народного комиссариата юстиции 
Российской Федерации от 12 декабря 1919 г. <http://docs.cntd.ru/document/901870462> (дата звернення: 
10.03.2021).

18 С Кульчицький, ‘Диктатура пролетаріату’ в Енциклопедія історії України, т 2 (Г–Д) (Смолій В 
голова редкол, Наукова думка 2004) <http://www.history.org.ua/?termin=Dyktatura_proletariatu> (дата 
звернення: 10.03.2021).

19 П Стучка, ‘На пути к классовому пониманию права 1917–1930’ (1931) 13 лет борьбы за революционно-
марксистскую теорию права: сборник статей 42.

20 О Данильян, В Тараненко, Основи філософії: навчальний посібник (Право 2003) 241.
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дослідження ‘вимагає системи логічно послідовних методологічних, ме-
тодичних і організаційний процедур, підпорядкованих єдиній меті’ і від-
бувається у чотири обов’язкових етапи (підготовка, збір соціологічної 
інформації, її обробка та аналіз, вибірка і групування, підготовка звіту 
за результатами дослідження)21.

Проте не можемо згадати дисертацію, в якій би автор об’єктом визна-
вав саме “суспільні відносини” (у різних інтерпретаціях) і при цьому 
реально використовував соціологічні методи, проходячи названі етапи 
дослідження.

Соціологічний підхід ефективний у вивченні реальних суспіль-
них відносин. Однак його абсолютизація в юридичних дослідженнях, 
що покликані вирішувати проблеми юридичної доктрини і практики 
в предметних рамках окремих напрямів (галузей) юридичної науки чи 
комплексу юридичних дисциплін, підриває основу для поділу права на 
галузі та інсти тути. І ось чому.

Фактичні суспільні відносини не мають винятково цивільно-право-
вих, адміністративно-правових, кримінально-правових рис тощо. Одні 
і ті ж фактичні відносини в повсякденному житті зазнають одночасно-
го впливу різних інститутів та галузей права. Водночас у будь-якому 
підручнику з соціології права можна прочитати, що глибинна сутність 
права перебуває за межами його безпосереднього змісту (вираженого 
в законах, інших нормативно-правових актах) у фактичних відношен-
нях, які за своєю природою вимагають юридичного опосередкування, 
тобто у формі правових відносин. Отже, вносячи організуюче начало 
в систему реальних суспільних відносин, право перетворює їх у юридич-
но значущі, а відповідно, у правові відношення, в які може втрутитися 
держава, державні органи і посадові особи, дотримуючись закону.

Завдання кожної окремо наукової галузі юридичної науки чи комп-
лексної юридичної дисципліни полягає в очищенні за предметом і мето-
дом правового регулювання комплексу фактичних реальних суспільних 
відносин у формі правових відносин, виокремленні актуальної для вив-
чення проблеми і пропозицій щодо шляхів її вирішення. У цьому разі 
вибір теми для дисертації слід обирати згідно з паспортом спеціальності, 
головне, щоб цей вибір відповідав критеріям наукового методу, а об’єкт 
пізнання формулювати мовою відповідної галузі юридичної науки чи 
комплексної юридичної дисципліни. За інших обставин дослідник отри-
має замість об’єктивних результатів дослідження, які покликані нарощу-
вати знання про об’єкт юридичної науки, не що інше як спам, вираже-
ний в українському епічному каламбурі: “Пішов я раз одудів брати, зліз 

21 И Ершова, ‘Использование арсенала эмпирической социологии в теоретических и прикладных 
цивилистических исследованиях’ (2018) 3 Методологические проблемы цивилистических исследо-
ваний: Сборник научных статей. Ежегодник 11.
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до дупла, попробував – не влазить рука, так я сам вліз, забрав крашанки, 
кинувсь відтіль – не вилізу, так я збігав додому, взяв сокиру, прорубав, 
виліз і пішов собі…”.

ВИСНОВКИ. Таким чином, для саморозвитку юридичної науки та задо-
волення потреб юридичної практики важливим є нарощування науково-
го знання про її об’єкт. У цьому річищі важливу роль відіграють наукові 
дослідження за окремими науковими напрямами – юридичними наука-
ми та комплексами юридичних дисциплін. Кожна з них має свій об’єкт 
і предмет у юридичній науці, які і є маркером автономії окремого дисер-
таційного дослідження.

Підвищення рівня наукових досліджень безпосередньо залежить від 
правильно обраного і, відповідно, методологічно вивіреного об’єкта 
й предмета дисертації.

Об’єкт у науці обумовлює і предмет, і методи дослідження, і наукову 
спеціальність, за якою захищається дисертація. Предмет несе інформа-
цію про ступінь новизни у вирішенні актуальної наукової проблеми чи 
наукового завдання.

Бездумна фрагментація об’єкта численних дисертаційних досліджень 
із юридичних наук через систему суспільних відносин є методологіч-
но вразливою, оскільки, по-перше, вона і надалі є відображенням марк-
систської ідеологізованої теорії про класову сутність права та держави; 
по-друге, абсолютизує потребу у застосуванні винятково соціологічного 
підходу та нівелює значення інших теоретико-методологічних концептів 
у вирішенні конкретних проблем юридичної науки задля нарощування 
знання про її об’єкт; по-третє, не вимагає від дослідника власного по-
глибленого аналізу правових проблем, спонукає до простої констатації 
фактів або опису чинного законодавства, формування будь-яких право-
вих висновків на основі інтерпретації цитат без урахування результатів 
багаторічних дискусій про державу і право між юристами тощо.

З огляду на наведене вище виникає запитання: чи можна стверджу-
вати, що в світлі модерних гасел про відмову від ідеологізованих форм 
марксизму та запровадження в юридичну науку методологічного плю-
ралізму у вивченні права та держави українська юридична наука нареш-
ті вийшла на шлях нарощування об’єктивного знання про свій об’єкт? 
Вважаємо, відповідь на запитання буде негативною в світлі розуміння 
того, що концептуальна історія юридичної науки багатовимірна. До того 
ж в її основі пересіклися універсальні, соціокультурні і ментальні чинни-
ки й умови власного розвитку та самовідтворення. Саме вони маркують 
проблематику правових досліджень, автономія яких підтверджується 
методологічно і концептуально вивіреними об’єктом та предметом кон-
кретного дослідження відповідно до паспортів спеціальності в юридич-
ній науці.
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Petro Zakharchenko
Maria Miroshnychenko

ON THE NEED TO INCREASE ATTENTION TO THE OBJECT 
OF DISSERTATION RESEARCH IN LEGAL SCIENCES

ABSTRACT. The article is devoted to the issue of increasing the requirements for writing 
dissertations in legal science, which, according to experts, is in deep crisis.

Purpose of the article – to draw the attention of the scientific community to the current 
problem of choosing methodologically and conceptually verified object and subject of 
dissertations on legal issues, which are a marker of their autonomy in the system of legal 
research and compliance with specialty passports.

The authors draw attention to the need to distinguish between the concepts of “object” 
and “subject” of legal science and “object” and “subject” of research in legal science. 
Bypassing the field of discussion about the object, subject and method of legal science, they 
offer their understanding of the object. It is emphasized that each individual legal study is 
designed to improve knowledge about the object of legal science, which is important for its 
self-development and the fullest satisfaction of the needs of legal practice.

The authors warn against the same formulation of the object of dissertation research 
in various branches of legal science through the prism of social relations because of their 
questionable effectiveness for the development of doctrine and improvement of legal 
practice, especially in terms of solving the key problem of legal science to ensure the stable 
functioning of society in the coordinates of a fair legal order.

According to the authors, in the coordinates of the methodological dimension it 
is advisable to formulate the object and subject of dissertation research in accordance 
with the existing conceptually verified scientific directions in legal science, which have 
a wide range of possible forms: theoretical jurisprudence, dogmatic jurisprudence, 
doctrinal jurisprudence, institutional jurisprudence with relevant functions, tasks, and, 
consequently, contribution to the general system of legal knowledge.

KEYWORDS: legal science; object and subject of research; methodology of dissertation 
research; legal order; doctrine; legal practice.
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ПРОБЛЕМА ДИСПОЗИТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНО- 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 

У СФЕРІ ІМУНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТАТТІ 8 
КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 

І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД*1

АНОТАЦІЯ. Більшість сучасних правових держав гарантують на конституційному 
рівні визнання людини, її життя, здоров’я, честі та гідності найвищою суспільною 
цінністю. Однак те, що сприймається за нормальних умов буття, як аксіома, констан-
та, може зазнати істотного впливу та тиску під час кризи. Сьогодні гострим є питан-
ня боротьби із пандемією COVID-19, складовою якого, зокрема, є закріплення дер-
жавою обов’язку вакцинації. Проте, як відомо, в суспільстві існують різні погляди 
навіть на добровільну вакцинацію, і остання викликає інколи панічні настрої серед 
людей. Наслідком цього може стати відрахування з дитячого садка або школи – як 
реакція держави на таку поведінки індивіда. Зрозуміло, що далі відбуваються про-
тистояння із державними інституціями у судових тяганинах. Як зрозуміло, з огляду 
на це постає запитання: чи є допустимим, із погляду фундаментальних принципів 
функціонування правового суспільства, зокрема принципів справедливості та вер-
ховенства права, обмеження певних прав цієї категорії індивідів? Чи можна визнати 
у цьому випадку примат суспільного інтересу над приватним? Чи не становитиме 
це непропорційне втручання в особистісну автономію (personal autonomy)?

Метою статті є спроба з’ясувати співвідношення приватного інтересу та суспіль-
ного, визначити критерії пропорційності можливого обмеження прав індивідів, 
зокрема гарантованих ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (Конвенція), у контексті відносин у сфері імунізації населення крізь призму 
практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Як показують результати дослідження, ЄСПЛ визнає, що неможливо дати ви-
черпне визначення поняттю “приватне життя”, гарантованому ст. 8 Конвенції. 

*1 Із вдячністю за підтримку батькові – О. Шевелі.

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ
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Проте однозначно ця категорія не обмежується “внутрішнім колом”, у якому люди-
на може жити власним особистим життям, і повністю виключати з нього контакти 
із зовнішнім світом. У низці рішень наголошується на фундаментальному значенні 
принципів поваги до людської гідності, справедливості, пропорційності, верховен-
ства права особливо в сфері втручання в особистісну автономію людини.

Першим рішенням ЄСПЛ щодо дитячої вакцинації є рішення у справі Vavřička 
and others v. the Czech Republic, в якому він чітко постановив: вимога до тих, хто 
може бути вакцинований без небезпечних ризиків для здоров’я, зробити щеплен-
ня пропорційним. Видається очевидним, і відповідає здоровому глузду, що безпека 
життя і здоров’я суспільства загалом має надважливе значення для держави, тому 
реалізація окремих прав окремими індивідами може бути обмежена як пропорційна 
відповідь на відмову від виконання встановленого законом обов’язку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: вакцинація; охорона здоров’я; право на відмову; пропорційність; 
приватний інтерес; суспільний інтерес; практика Європейського суду з прав людини.

Як відомо, всі сучасні правові держави визнають людину, її життя, 
здоров’я, честь і гідність найвищою соціальною цінністю та гаран тують 
захист цих основ буття від будь-яких посягань2. Крім того, сьогодні сфор-
мувався ефективний механізм захисту порушених прав та інтересів на 
міжнародному рівні, принаймні на теренах європейського континенту. 
Основною інституцією, куди можна звернутися за захистом порушеного 
права, є Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ), функція яко-
го – забезпечувати дотримання країнами – підписантками Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) їхніх зо-
бов’язань3. Україна підписала та ратифікувала Конвенцію у 1997 р. Крім 
того, українським процесуальним законодавством визнається практика 
ЄСПЛ як джерела права4. Саме тому наше дослідження враховуватиме 
позицію ЄСПЛ щонайменше у межах предмета цієї статті.

Сьогодні немає потреби багато говорити про найгостріший виклик 
для всього людства, принаймні за останні декілька десятиліть, – пандемію 
COVID-19, яка вже забрала життя близько 3 млн осіб по всьому світу (при-
близно за рік)5. На середину 2020 р. провідними фармацевтичними ком-
паніями та науково-дослідними інститутами світу було розроблено вак-
цину та в грудні 2020 р. в окремих країнах почалася масова вакцинація 

2 Див., наприклад: Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 
19.04.2021); Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. <https://www.sejm.gov.pl/prawo/
konst/polski/kon1.htm> (accessed: 19.04.2021); Constitution of the Italian Republic, given in Rome on this 
27th Day of December 1947 <https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.
pdf> (accessed: 19.04.2021).

3 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. <https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text> (дата звернення: 19.04.2021).

4 Див.: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. 
№ 4651-VI <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 19.04.2021); Цивільний 
процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV <https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1618-15#Text> (дата звернення: 19.04.2021); Кодекс адміністративного судочинства: Закон 
України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15> (дата звернення: 
19.04.2021).

5 WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard <https://covid19.who.int> (accessed: 19.04.2021).
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населення, і згідно зі статистичними даними, натепер вже введено близько 
900 млн доз6. З’ясування питання ефективності вакцинації населення не є 
предметом дослідження. Однак треба констатувати, що з початком зазна-
чених вище процесів постають нагальні питання юридичного характеру, 
на які необхідно дати відповідь якомога скоріше. Нині є як прихильники 
вакцинації (не тільки проти COVID-19), так і противники, незважа ючи 
на підтверджений світовою медичною практикою факт, що загальний 
рівень імунізації населення від тієї чи іншої хвороби позитивно впливає 
на всіх членів суспільства7. Нині складається ситуація, коли окремі індиві-
ди відмовляються від щеплень із найрізноманітніших мотивів: більш-
менш обґрунтованих (наприклад, панічний страх, що можуть виникнути 
ускладнення) і з низьким рівнем обґрунтування (наприклад, конспіро-
логія). Ми не бачимо сенсу вкотре наводити катастрофічні цифри щодо 
майже відсутності імунізації населення в Україні (проти добре вивчених 
хвороб – дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту тощо), адже це питання 
вже було детально висвітлено вітчизняними фахівцями8.

Видається очевидним, що якби ці відносини стосувалися виключно 
цих індивідів, і лінія їхньої поведінки не становила би впливу на суспіль-
ство загалом, то дискусія щодо пріоритетів була б щонайменше зайвою. 
Однак тут ідеться про життя і здоров’я десятків мільйонів людей, тому 
вести мову про диспозитивний метод регулювання цієї сфери відносин 
надзвичайно складно.

З огляду на це постає запитання: чи є допустимим із погляду фунда-
ментальних принципів функціонування правового суспільства, зокрема 
принципів справедливості та верховенства права, обмеження певних 
прав цієї категорії індивідів? Чи можна визнати у цьому випадку примат 
суспільного інтересу над приватним? Чи не становитиме це непропор-
ційне втручання в особистісну автономію (personal autonomy)9.

Як теоретико-правові10, так і практичні аспекти11 обмеження прав 
людини ставали предметом дослідження багатьох науковців. Крім того, 

6 COVID-19 vaccine doses administered, Apr 18, 2021 <https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-covid-
vaccinations?tab=chart&time=latest> (accessed: 19.04.2021).

7 Див., наприклад: A G Fiks, K F Hunter, A Russell Localio, R W Grundmeier, E A Alessandrini, ‘Impact of 
Immunization at Sick Visits on Well-Child Care’ (2008) 5 Pediatrics 898; P Pezzotti, S Bellino, F Prestinaci, S 
Iacchini, F Lucaroni, L Camoni, M M Barbieri, W Ricciardi, P Stefanelli, G Rezza,‘The impact of immunization 
programs on 10 vaccine preventable diseases in Italy: 1900–2015’ (2018) 11 Vaccine 1435.

8 Див., наприклад: В Пашков та Н Гуторова, ‘Імунопрофілактика в механізмі забезпечення та захисту 
права на здоров’я’ (2020) 3 Право України 64–5; О Губанова, ‘Щодо механізму правового регулювання 
відносин у сфері імунізації населення’ (2017) 1 Форум права 32 <http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
htm_2017_1_8> (дата звернення: 19.04.2021).

9 Ternovsky v. Hungary, 14.12.2010. App. 67545/09 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102254> (accessed: 
19.04.2021).

10 П Рабінович та І Панкевич, ‘Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні 
аспекти)’ (2001) 3 Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина 107; С Рабінович, ‘Загальна 
Декларація прав людини як основа міжнародної концепції допустимих обмежень основоположних 
прав’ (2018) 9 Право України 151.

11 C Шевчук, Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті 
західної правової традиції (Реферат 2007) 848.
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в 2020 р. вийшла стаття “Імунопрофілактика в механізмі забезпечення 
та захисту права на здоров’я”12, в якій приділено багато уваги саме на-
ціонально-правовому регулюванню імунізації населення, вказано на не-
доліки; констатовано, що українські суди не враховують рішення ЄСПЛ 
у відповідній галузі, хоча частими є посилання на міжнародні докумен-
ти, зокрема Конвенцію, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію 
про права дитини. У статті “Правове регулювання обов’язкової вакци-
нації як засобу забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя”13 
автор, зокрема, порушує питання уможливлення примусової вакцинації 
у надзвичайних ситуаціях.

Однак, віддаючи належне цим розвідкам, вважаємо за доречне заува-
жити, що нині бракує достатньої уваги саме співвідношенню приватного 
та суспільного інтересів крізь призму ст. 8 Конвенції, що фактично стає 
відправною точкою для національних судів для вирішення справ цього 
типу. Зважаючи на нинішній вектор розвитку суспільних відносин, мож-
на припустити, що дослідження зазначених вище питань становитиме 
інтерес не тільки в царині наукової дискусії, а й практичної діяльності.

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ є спроба з’ясувати співвідношення приватного 
та суспільного інтересу, визначити критерії пропорційності можливого 
обмеження прав індивідів, зокрема гарантованих ст. 8 Конвенції у кон-
тексті відносин у сфері імунізації населення. Предметом дослідження є 
практика ЄСПЛ. Однак необхідно зробити застереження, що прецеденти 
стосуватимуться сфери імунізації не від COVID-19, а від вже ґрунтовно 
досліджених хвороб, що просто пояснюється відсутністю на цей момент 
відповідного пласту практики. У будь-якому разі, ми сподіваємося, що 
результати цього дослідження все ж таки будуть корисними і під час 
вирішення питань імунізації від COVID-19, адже суть правових відносин 
у цьому випадку має багато спільних рис.

Стаття 8 Конвенції гарантує, що кожен має право на повагу до свого 
приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Орга ни 
державної влади не можуть втручатися у  здійснення цього права, за ви-
нятком випадків: 1) втручання здійснюється згідно із законом; 2) є не-
обхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та 
громадської безпеки чи економічного добробуту країни; 3) запобігання 
заворушенням чи злочинам; 4) захист здоров’я чи моралі; 5) захист прав 
і свобод інших осіб14. Експліцитно текст дає зовсім мало інформації щодо 
обсягу гарантованих прав. Більше уваги приділяється критеріям мож-

12 В Пашков та Н Гуторова, ‘Імунопрофілактика в механізмі забезпечення та захисту права на здоров’я’ 
(2020) 3 Право України 61–84.

13 О Гуцуляк, ‘Правове регулювання обов’язкової вакцинації як засобу забезпечення санітарно-
епідемічного благополуччя’ (2020) 4 Публічне право 50–61.

14 Конвенція (н 3).
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ливого обмеження цих прав, що загалом не полегшує ситуації, якщо не 
звертатися до практики тлумачення цієї статті ЄСПЛ.

Так, ця інституція неодноразово наголошувала, що неможливо дати 
вичерпне визначення поняттю “приватне життя”15. Такий статус-кво дає 
змогу суду реагувати на розвиток суспільного життя з огляду на єдиний 
сталий критерій – гідність людини, що й підтверджується практикою. 
У справі Niemietz v. Germany ЄСПЛ безпосередньо зазначає, що понят-
тя “приватне життя” не можна обмежити “внутрішнім колом”, в якому 
людина може жити власним особистим життям і повністю виключати 
з нього зовнішній світ. Повага до приватного життя також має місти-
ти право встановлювати та розвивати відносини з інши ми людьми16. 
У справі Evans v. the United Kingdom констатується, що приватне життя 
охоплює, серед іншого, аспекти фізичної та соціальної ідентичності осо-
би, включаючи право на особистісну автономію, особистісний розвиток 
і встановлення та підтримання відносин з іншими людьми17. Із зазначе-
ного випливає, що суд визнає сферою приватного життя, у значенні ст. 8 
Конвенції, зокрема, модель відносин “людина – суспільство”.

У контексті примусового лікування (справа X. v. Finland) розуміння 
позиції ЄСПЛ зводиться до такого. Суд визнав, що примусове введен-
ня ліків є серйозним втручанням у фізичну цілісність (physical integrity) 
особи, і тому має ґрунтуватися на “законі”, який гарантує належні за-
побіжні заходи проти свавілля. У цій справі такі гарантії були відсутні: 
рішення про направлення заявника на примусове лікування включало 
автоматичний дозвіл на примусове введення ліків, якщо він відмовлявся 
від лікування, тобто прийняття рішення було виключно в руках лікарів, 
які могли вжити досить радикальних заходів, незважаючи на побажан-
ня заявника. Таким чином, заявник не мав жодних засобів правового 
захисту, за допомогою яких можна було б вимагати від суду ухвалення 
рішення щодо законності, пропорційності примусового лікування або 
просити про його припинення18. Загалом ситуація нагадує український 
підхід у правовому регулюванні цієї сфери відносин до ухвалення Кон-
ституційним Судом України рішення від 1 червня 2016 р. № 2-рп/2016 
(справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до 
психіатричного закладу)19 та подальшого приведення законодавства 
у відповідність до цього рішення. Безумовно, зважаючи на те, що втру-

15 Niemietz v. Germany, 16.12.1992. App. 13710/88 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57887> (accessed: 
19.04.2021); Pretty v. the United Kingdom, 29.04.2002. App. 2346/02 <http://hudoc.echr.coe.int/
fre?i=001-60448> (accessed: 19.04.2021); Evans v. the United Kingdom, 2007 <http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-80046> (accessed: 19.04.2021).

16 Niemietz v.Germany (n 15).
17 Evans v. the United Kingdom (n 15).
18 X. v. Finland, 03.07.2012. App. 34806/04 <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-111938> (accessed: 19.04.2021).
19 Рішення Конституційного Суду України від 1 червня 2016 №2-рп/2016 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/v002p710-16#Text> (дата звернення: 19.04.2021).
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чання у фізичну цілісність особи у справі X. v. Finland відбулося вже піс-
ля захворювання, важко проводити аналогії із вакцинацією, що за своєю 
суттю є превентивним заходом. Однак необхідно визнати, що ЄСПЛ 
дуже прискіпливо ставиться до національного правового регулювання 
цієї сфери, адже у випадку лакуни втрачаються всі належні запобіжні за-
ходи проти свавілля.

Крім того, видається цікавим, які вимоги до процедури, процесу ухва-
лення рішень, що призводять до втручання у право, гарантуються ст. 8 
Конвенції? Адже, як вже було зазначено, експліцитно стаття не містить 
відповідних положень. У справі McMichael v. the United Kingdom суд 
зазначив: незважаючи на те, що ст. 8 не містить чітких (експліцитних) 
процедурних вимог, процес ухвалення рішень, що призводить до втру-
чання, повинен бути справедливим і таким, щоб забезпечити належ-
ну повагу інтересам, які захищаються ст. 8 Конвенції20. Фактично в цій 
справі, у W. v. the United Kingdom21 та S.A.S. v. France22 ЄСПЛ посилаєть-
ся на принципи справедливості, поваги до гідності людини та пропор-
ційності, вкотре визнавши цей симбіоз відправною точкою ухвалення 
будь-якого рішення, що стосується втручання в обсяг прав і свобод, га-
рантованих, зокрема, ст. 8 Конвенції. Водночас у доктрині було неодно-
разово підкреслено, що не бажано трактувати ідеї персоналізму в світлі 
вседозволеності. Як зазначає С. Рабінович:

Персоналістично трактованому ідеалу соціальної гармонії відповідає 
принцип рівноваги цінності вільного розвитку особистості зі збережен-
ням і відтворенням ціліності цієї спільноти, яка є необхідною умовою за-
безпечення такого розвитку, а також взаємопов’язаністю прав людини та 
її соціальних обов’язків23.

Загалом необхідно підкреслити, що стосовно захисту фізичної або 
психологічної цілісності ЄСПЛ займає таку позицію: держави мають не 
тільки негативні, а й позитивні обов’язки забезпечити індивідам право 
на ефективний захист зазначених категорій, навіть у контексті ст. 2 Кон-
венції (право на життя). Як зазначено в одному з рішень щодо прийнят-
ності скарги, не можна виключати, що дії та бездіяльність органів влади 
в галузі охорони здоров’я можуть за певних обставин призвести до від-
повідальності відповідно до ст. 2 Конвенції24. 

20 McMichael v. the United Kingdom, 24.02.1995. App. 16424/90 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57923> 
(accessed: 19.04.2021).

21 W. v. the United Kingdom, 08.07.1987. App. 9749/82 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57600> (accessed: 
19.04.2021).

22 S.A.S. v. France, 01.07.2014. App. 43835/11 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145466> (accessed: 
19.04.2021).

23 Рабінович (н 10) 162.
24 Nitecki v. Poland, 21.03.2002. App. 65653/01 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22339> (accessed: 

19.04.2021).



97

П
РА

В
О

 У
К

РА
ЇН

И
 • 2

0
2

1
 • №

 3
 • 9

1
-1

0
2

ПРОБЛЕМА ДИСПОЗИТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН…

У практиці ЄСПЛ також є прецеденти, коли суд констатував відсутність 
у заявника права на компенсацію від держави за негативні наслідки, спри-
чинені вакциною, яка була рекомендованою, але не обов’язковою. Справа 
Baytüre v. Turkey стосується дитини, яка була щеплена у віці трьох місяців 
проти кількох захворювань (включаючи поліомієліт). Щеплення призве-
ло до паралічу правої стопи. Заявники подали позов про компенсацію, 
однак суд його відхилив, зазначивши, що в цьому випадку вини з боку 
органів охорони здоров’я немає. Важливим є те, що рішення суду першої 
інстанції базувалося на висновку експерта, який стверджував, що частота 
ускладнень, подібних до перенесених заявником, надзвичайно невисока, 
і їм неможливо запобігти медичним шляхом. Заявники пройшли всі лан-
ки національного захисту і звернулися до ЄСПЛ зі скаргою, що державні 
органи відмовляються виплатити компенсацію за шкоду, яку вони зазна-
ли, і їхні спроби реалізувати своє право були нівельовані національними 
судами. ЄСПЛ наголосив, що ст. 8, зокрема, включає до свого обсягу пи-
тання, пов’язані з наданням медичної інформації, що дає змогу оцінити 
ризики для здоров’я. Однак, якщо в цьому випадку єдиною ціллю вакци-
нації був захист здоров’я громадян через викорінення інфекційних хвороб 
(проте існує невелика кількість серйозних ускладнень), держава не може 
відповідати за те, що вона не вжила достатніх заходів для захисту фізич-
ної цілісності цих осіб. Матеріали цієї справи вказують на те, що вакцина 
була призначена належним чином, і всі ризики настання ускладнень були 
враховані. Суд визнав, що заявник став жертвою побічної реакції внаслі-
док введення рекомендованої вакцини, однак у системі охорони здоров’я, 
де вакцинація є необов’язковою, за відсутності лікарської помилки, ком-
пенсація жертвам шкоди, спричиненої щепленням, по суті була заходом 
соціального захисту, що перебуває поза сферою дії Конвенції25.

Хрестоматійним рішенням у сфері втручання в особистісну авто-
номію особи та проблеми співвідношення безпеки здоров’я суспільства 
й самовизначення індивіда, є рішення апеляційного суду Онтаріо (Кана-
да) 1990 р. (на яке посилався свого часу ЄСПЛ26), в якому зазначено:

Держава, поза сумнівом, має інтерес у захисті й охороні життя та здо-
ров’я своїх громадян. Очевидно, існують обставини, за яких цей інтерес 
буде превалювати над правом індивіда на самовизначення. Наприклад, 
держава може в певних випадках вимагати від громадян пройти медичні 
процедури з метою усунення загрози здоров’ю населення загалом <…>27.

25 Baytüre v. Turkey, 12.03.2013. App. 3270/09 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118082> (accessed: 
19.04.2021).

26 JW of Moscow and others v. Russia, 10.06.2010. App. 302/02 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99221> 
(accessed: 19.04.2021).

27 Malette v. Shulman, 72 O.R. 417, 1990 <https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2016/05/
MalettevShulman.pdf> (accessed: 19.04.2021).
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Дійсно, як відзначають дослідники питань, пов’язаних із правовим 
регулюванням профілактики інфекційних захворювань, основним ка-
менем спотикання є визначення меж ‘<…> повноважень держави щодо 
обмеження автономії приватності, свободи, майнових та інших охоро-
нюваних законом інтересів фізичних осію для загального блага <…>’28.

У квітні 2021 р. ЄСПЛ ухвалив перше рішення щодо обов’язкової ди-
тячої вакцинації у справі Vavřička and others v. the Czech Republic29, що 
фактично є його першим прецедентом у цій сфері. Як відомо з обставин 
справи, в Чехії існує юридичний обов’язок вакцинації дітей від дев’яти  
хвороб, які добре відомі медичній науці. Виконання цього обов’язку не 
може бути забезпечене примусово. На батьків, які ухиляються від його 
виконання, може бути накладено штраф. Невакциновані діти не прий-
маються до дитячих садків (виняток: ті, хто не може бути вакцинова-
ний за станом здоров’я). На першого заявника було накладено штраф за 
ухилення від обов’язку вакцинувати його двох дітей. Іншим заявникам 
було відмовлено в прийомі до дитячого садочка також через ухилення 
від обов’язку зробити щеплення дітям. ЄСПЛ вказав, що обов’язкова 
вакцинація, як недобровільне медичне втручання, є втручанням у фі-
зичну цілісність особи, що безпосередньо стосується права на повагу до 
приватного життя, захищеного ст. 8 Конвенції. Досліджуючи дії Чехії на 
предмет порушення ст. 8 через призму “трискладового тесту” (“відповід-
но до закону”, “необхідність у демократичному суспільстві”, “легітимна 
мета”), ЄСПЛ визнав, що вимога чеського законодавства щодо обов’яз-
ковості вакцинації відповідає цілям охорони здоров’я та захисту прав 
інших осіб. Адже таке державне регулювання, мета якого полягає у до-
сягненні високого рівня вакцинації суспільства (колективний імунітет), 
забезпечує, зокрема, ефективну охорону здоров’я тих, хто не може бути 
вакцинований за станом здоров’я. Особливого значення набуває соціаль-
на солідарність, яка має на меті охорону здоров’я всіх членів суспільства, 
зокрема тих, хто особливо вразливий щодо певних захворювань. І решта 
в такому разі має взяти на себе мінімальний ризик у формі вакцинації. 
При цьому ЄСПЛ зазначив, що задоволення цієї частини “тесту” (“від-
повідно до закону”) достатньо для вжиття державою відповідних заходів 
для захисту від серйозних потрясінь у суспільстві (акти порушення гро-
мадської безпеки, загроза економічному благополуччю тощо), спричи-
нених тяжкою хворобою.

Перевіряючи імовірну перспективу заміни системи обов’язкової вак-
цинації (яка нині передбачена чеським законодавством) на рекомендова-
ну (на основі висновків експертів), ЄСПЛ дійшов висновку, що дії Чехії 

28 Р Гревцова, ‘Актуальні проблеми правового регулювання охорони громадського здоров’я в Україні’ 
(2015) 1 Адміністративне право і процес 195.

29 Vavřička and others v. the Czech Republic, 08.04.2021. Apps. 47621/13, and others <http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-209039> (accessed: 19.04.2021).
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в галузі вакцинації є пропорційною відповіддю на соціальну потребу 
в охороні здоров’я для того, щоб запобігти тенденції зниження відсотку 
вакцинованих серед дітей (п. 284). ЄСПЛ також наголосив, що вибір та-
кого вектору політики в галузі охорони здоров’я є достатньо обґрунтова-
ним, зокрема з погляду ефективності та безпечності дитячої вакцинації. 
Крім того, навіть незважаючи на те, що система обов’язкових щеплень 
не є найпоширенішою моделлю, прийнятою європейськими державами, 
національні органи влади мають право обирати такий спосіб регулюван-
ня, адже найкраще знають причини такого вибору.

Особливо важливим критерієм під час вирішення питань обов’язко-
вості вакцинації дітей ЄСПЛ визнає інтереси дитини, а також інтереси 
дітей як соціальної групи загалом. Імунізація у цьому випадку має на 
меті захист кожної дитини від серйозних захворювань та їхніх усклад-
нень. У тих країнах, де обґрунтовано можна вважати, що політики 
доб ровільної вакцинації недостатньо для підтримання колективного 
імунітету (herd immunity), органи влади можуть запровадити політику 
обов’язкової вакцинації з метою досягнення достатнього рівня колектив-
ного імунітету.

Стосовно безпеки вакцини ЄСПЛ зазначив, що, не враховуючи її без-
печність для переважної більшості, у рідкісних випадках вакцинація 
може виявитися небезпечною, заподіюючи серйозної та тривалої шкоди  
здоров’ю. Беручи до уваги дані, наведені чеським урядом, який зазначив, 
що приблизно на 100 тис. дітей, щорічно вакцинованих у Чехії, кількість 
випадків серйозної шкоди здоров’ю становила 5 або 6, ЄСПЛ наголосив, 
що незважаючи на таку рідкісну динаміку, важливо вживати всіх мож-
ливих необхідних запобіжних заходів для охорони здоров’я людей перед 
вакцинацією.

Щодо питання, яке безпосередньо включається до обсягу мети цього 
дослідження – чи допустимо обмежити індивіда в його правах, які вхо-
дять до обсягу поняття особистісної автономії (personal integrity)? – пози-
ція ЄСПЛ є досить жорсткою та прямолінійною. Визнаючи, що виклю-
чення з дошкільного навчального закладу означало втрату важливої 
можливості для цих дітей розвивати свою особистість і набувати важли-
вих соціальних та навчальних навичок у формуючому педагогічному се-
редовищі, ЄСПЛ чітко зазначає, що така ситуація є наслідком свідомого 
вибору батьків. Ухиляючись від обов’язку вакцинації дітей, метою якої є 
захист здоров’я цієї вікової та соціальної групи, батьки обрали такий век-
тор виховання своїх дітей. Важливо наголосити, що в розумінні ЄСПЛ 
не є непропорційною вимога, адресована тим, для кого вакцинація ста-
новить віддалений ризик для здоров’я, прийняти цей широко застосову-
ваний превентивний захід як юридичний обов’язок та заради соціаль-
ної справедливості (щоб захистити ту невелику кількість індивідів, які 
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не можуть бути вакцинованими, через досягнення високого рівня колек-
тивного імунітету). При цьому навіть за наявності альтернативних засо-
бів для досягнення мети (охорони здоров’я суспільства загалом) такий 
підхід до вакцинації не втрачає своєї сили.

Крім того, суддя Войтичек (загалом згодний із рішенням) у своїй 
окремій думці наводить такий набір критеріїв для оцінки відповідності 
запровадження обов’язкової вакцинації положенням Конвенції. Так, на 
його думку, щодо кожної хвороби необхідно дати відповідь на кожний 
із пунктів:

– спосіб і швидкість її передачі;
– ризики для інфікованих осіб;
– середня вартість індивідуального лікування захворювання у випадку з 
невакцинованими пацієнтами та перспективи успіху такого лікування;
– точна ефективність наявних вакцин;
– середня вартість вакцинації;
– ризик побічних ефектів вакцинації;
– середні витрати на лікування небажаних наслідків вакцинації30.

ВИСНОВКИ. Таким чином, загальний (суспільний) інтерес у цій сфері 
суспільних відносин ЄСПЛ вважається домінуючим. Як видно із його 
позиції, це абсолютно не означає, що права індивіда, гарантовані ст. 8 
Конвенції, нівелюються під тиском суспільного інтересу. Однак очевид-
но, і це відповідає здоровому глузду, що безпека життя і здоров’я суспіль-
ства загалом (отже, і того, чиї права обмежуються зокрема) має надваж-
ливе значення для держави, тому реалізація окремих прав окремими 
індивідами може бути обмежена як пропорційна відповідь на відмову 
від виконання встановленого законом обов’язку. Політика держави, 
направлена на досягнення і підтримання високого рівня колективного 
імунітету (herd immunity), є цілком виправданою навіть за умови наяв-
ності альтернативних засобів захисту здоров’я суспільства, адже, як було 
констатовано, держава краще знає ситуацію, і може самостійно обирати 
метод регулювання. Крім того, наголошено на особливій ролі соціальної 
солідарності в цій сфері. Справедливо, коли вакцинуються ті, для яких 
ризик шкоди здоров’ю мізерний для того, щоб захистити від серйоз-
них хвороб тих, кому вакцинація протипоказана. До моменту щеплень 
мають бути зроблені ретельні діагностичні дослідження на предмет вияв-
лення протипоказань. Крім того, рішення держави провадити політику 
обов’язкової вакцинації має відповідати “трискладовому тес ту”, що ви-
пливає зі змісту ст. 8 Конвенції, однак такого елементу, як “легі тимна 
мета, відображена в законі”, для цього цілком достатньо.

30 Dissenting Opinion of Judge Wojtyczek (Vavřička and others v. the Czech Republic) <http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-209039> (accessed: 19.04.2021).
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THE ISSUE OF DISPOSITIVENESS OF NATIONAL LEGAL REGULATION 
OF RELATIONS IN THE FIELD OF IMMUNIZATION OF THE 

POPULATION IN THE CONTEXT OF ARTICLE 8 
OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 

AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

ABSTRACT. Most modern states governed by the rule of law guarantee at the constitutional 
level the recognition of a person, his life, health, honor and dignity as the highest social 
values. However, status, what is perceived under normal living conditions as a constant 
or an axiom, can be significantly affected and pressured during a crisis. The issue of 
combating the COVID-19 pandemic, which includes, in particular, established by the state 
obligation to be vaccinated, is acute today. Nevertheless, as it is known, there are different 
views in society even on issue of voluntary vaccination, and the last one sometimes causes 
panic among the people. One of the serious consequences of that may be expulsion from 
kindergarten or school as a reaction of the state to such behavior of the individual. Clearly, 
that there will be further confrontations with the state institutions in litigations. Thus, it 
raises the question: is it permissible to restrict certain rights of that category of individuals, 
from the standpoint of the fundamental principles of a society where law is respected, 
including in particular the principles of justice and the rule of law? Is it possible to 
recognize the primacy of public interest over private? Wouldn’t this be a disproportionate 
interference with personal autonomy?

The purpose of the article is to clarify the balance between private and public interest, 
to determine the proportionality of possible restrictions on the rights of individuals, 
including guaranteed by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, in the context of immunization.

The results of the research show that the European Court of Human Rights recognizes 
the impossibility of giving a comprehensive definition of the concept of privacy guaranteed 
by Article 8. However, this category unambiguously is not limited by the ‘inner circle’ 
in which people can live their own personal lives and exclude any contacts with the outside 
world. The principles of respect for human dignity, justice, proportionality and the rule of 
law, especially in the area of interference with a personal autonomy are emphasized in a 
number of judgments and decisions.

The first judgment of the European Court of Human Rights on child vaccination 
is in the case of Vavřička and others v. the Czech Republic, in which the court clearly 
ruled: requirement to those, who can be vaccinated without dangerous health risks, is 
proportional. It seems obvious, corresponding to common sense, that the safety of life 
and health of society as a whole is of paramount importance to the state, so exercising 
of specific individual rights may be limited as a proportionate response to a waiver of a 
statutory obligation.

KEYWORDS: vaccination; health care; right to refuse; proportionality; private interest; 
public interest; European Court of Human Rights case law.
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УДК 37.9

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 
 УЧАСНИКІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

АНОТАЦІЯ. Виконання основного завдання, яке стоїть перед органами примусово-
го виконання з повного, своєчасного, неупередженого виконання судових рішень 
та рішень органів (посадових осіб) неможливо здійснити без чіткої регламентації 
статусу суб’єктів виконавчого провадження, переліку та систематизації їхніх прав 
та обов’язків. Адже це може призвести до зловживання останніми своїми права-
ми та неналежного здійснення обов’язків, що позбавить осіб можливості відновити 
свої, захищені судом, права.

Мета статті полягає в аналізі теоретичних розробок учених, які досліджували 
питання суб’єктів виконавчого провадження, їх класифікації і норм Закону України 
“Про виконавче провадження” (Закон), які регламентують питання статусу учас-
ників виконавчого провадження та осіб, які залучаються до його вчинення з ме-
тою сприяння виконавцеві у здійсненні виконавчих дій. Неправильне визначення 
статусу суб’єкта у юрисдикційному процесі має істотний вплив на формулювання 
його прав і обов’язків. Від їх реалізації залежить своєчасне, повне та неупередже-
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не виконання судових рішень. Тому нині першочерговим завданням українських 
учених є подальше розроблення теорії виконавчого процесу, яка є базисом для 
усунення недоліків Закону, оскільки на практиці вони призводять до виникнення 
судових спорів. Одним із важливих питань, які автори розкривають у статті, є пи-
тання об’єднання суб’єктів виконавчого процесу у певні групи залежно від харак-
теру інтересу і мети, яку кожен хоче досягти при примусовому виконанні рішення, 
процесуаль ної співучасті у виконавчому провадженні, яка має істотний вплив на 
належний порядок його здійснення і реалізації прав та обов’язків стягувачів і борж-
ників, їхніх представників.

У висновках сформульовано нову класифікацію суб’єктів виконавчого процесу 
з урахуванням їхнього статусу та інтересу у провадженні, які надають можливість 
об’єднати їх у відповідні групи та з урахуванням такої класифікації правильно 
сформулювати норми Закону, систематизувати права та обов’язки учасників вико-
навчого провадження й осіб, які залучаються до його вчинення. Розкрито питання 
процесуальної співучасті у виконавчому провадженні. Обґрунтована недоцільність 
виключення зі ст. 15 Закону положення про можливість участі у виконавчому про-
вадженні кількох стягувачів чи боржників. Така думка ґрунтується на співучасті 
цих суб’єктів, яка випливає із норм матеріального права, зокрема їх солідарної від-
повідальності. Розкрито статус прокурора (залежно від форм його участі при роз-
гляді цивільної справи судом) та його трансформації у виконавче провадження. 
Проаналізовані права та обов’язки прокурора залежно від того, чи він має статус 
представника стягувача чи самого стягувача (відповідно до  положень ст. 56  Цивіль-
ного процесуального кодексу України). Запропоновано низку доповнень до норм 
Конституції України, Закону.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: виконавець; виконавче провадження; стягувач; боржник; проку-
рор; співучасть.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ полягає в аналізі теоретичних розробок учених, які 
досліджували питання суб’єктів виконавчого провадження, їх класифіка-
ції і норм Закону України “Про виконавче провадження” (далі – Закон), 
які регламентують питання статусу учасників виконавчого провадження 
та осіб, які залучаються до його вчинення з метою сприяння виконавцеві 
у здійсненні виконавчих дій.

З огляду на аналіз редакції Закону України “Про виконавче проваджен-
ня” (далі – Закон)1, можна зробити висновок, що реалізація виконавчих 
процесуальних правовідносини має дещо спрощений характер. Водно-
час у своєму змісті вони містять певні небезпеки для сторонніх щодо 
виконавчого провадження осіб. Для належної кваліфікації учасників 
виконавчого провадження скористаємося закріпленим у Законі поділом 
суб’єктів виконавчого провадження і встановимо, хто є учасником вико-
навчого провадження, а хто – залучається до вчинення виконавчих дій. 

Коротко проаналізуємо зміст ст. 14 Закону, де передбачено буквально 
таке:

1 Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1404-VIII <https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1404-19#Text> (дата звернення: 02.04.2021).
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Учасниками виконавчого провадження є виконавець, сторони, пред-
ставники сторін, прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт 
оціночної діяльності – суб’єкт господарювання, особи, права інтелек-
туальної власності яких порушені, – за виконавчими документами 
про конфіскацію та знищення майна на підставі статей 176, 177 і 229 
Кримінального кодексу України, статті 512 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення2.

Зі змісту цієї статті випливає, що основними суб’єктами виконав-
чого провадження є виконавець і сторони виконавчого провадження. 
Але у цій же нормі передбачено як самостійний статус особи, права 
інтелектуаль ної власності яких порушені, – за виконавчими докумен-
тами про конфіскацію та знищення майна на підставі статей 176, 177 і 
229 Кримінального кодексу України (далі – КК України)3, ст. 512 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)4. У зв’язку 
з цим виникає запитання: хто ці особи і чому їхній статус відокремлений 
від інших суб’єктів, які охоплюються терміном “сторони”?

Вважаємо, що, надаючи особливий статус таким особам, законода-
вець намагався підкреслити той аспект, що у нашій державі досить знач-
на увага приділяється охороні, захисту та відновленню авторських прав. 
Але такий особливий акцент на правах інтелектуальної власності усклад-
нює класифікацію суб’єктів виконавчого провадження, оскільки в тако-
му разі варто говорити про те, що такі особи не відносяться до сторін 
і мають особливий статус.

Можна припустити, що спеціального статусу в осіб, права інтелектуаль-
ної власності яких порушені, немає, як і, до речі, дотепер не встановлено 
спеціального порядку знищення конфіскованого майна, що передбачено 
у ч. 1 ст. 14 Закону. Варто визнати, що множина рішень і вироків судів 
стосовно порушення різноманітних авторських і суміжних прав мала б 
відтворюватися у спеціальних нормах, які б конкретизували можливість 
і порядок їх виконання. Таким чином, можна було б підтвердити те пра-
вове значення, яке відіграє у нашій правовій системі захист авторських 
і суміжних прав. При цьому у п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України5 вста-
новлено, що виключно законами України визначається порядок вико-
нання судових рішень, а це підкреслює важливість питань, пов’язаних 
із відновленням прав і неможливістю підзаконними актами врегульову-
вати питання виконання рішень. У відносинах, що виникають із автор-

2 Про виконавче провадження (н 1).
3 Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III <https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 02.04.2021).
4 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073-X 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n327> (дата звернення: 02.04.2021).
5 Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР <https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 02.04.2021).
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ських прав, питання має стояти про конфіскацію чужої власності для її 
знищення. Отже, це питання перебуває на грані законності позбавлення 
особи права власності. Наведене зумовлює необхідність визначення чіт-
кої процедури не тільки звернення стягнення на чуже майно, а й перед-
баченої законом процедури знищення конфіскованого майна. Інакше не 
варто порушувати питання про особливий статус осіб, права інтелекту-
альної власності яких порушені.

Автори сприймають наведену у ч. 1 ст. 14 Закону спробу класифікації 
суб’єктів виконавчого провадження як невдалу через те, що цікава ідея 
щодо розподілу суб’єктів за критерієм участі і залучення щодо вчинюва-
ного виконавчого провадження проходить тривалу систему погодження 
законопроєкту і внаслідок внесення змін первісна ідея зазнає істотної 
трансформації.

Однак проблеми класифікації суб’єктів виконавчого провадження 
не вичерпуються наведеним нами прикладом, а, на нашу думку, вони 
набагато ґрунтовніші. Тому не будемо приділяти багато уваги позиціям 
тих учених, які пропонували класифікації суб’єктів виконавчого прова-
дження6, і наукові здобутки яких стали підґрунтям для досліджень їхніх 
наступників7, а також значній кількості висновків авторів, які важко на-
звати раціональними й обґрунтованими.

Для прикладу проаналізуємо лише думку С. Уварової:

Національне законодавство закріплює визначення учасників виконав-
чого провадження, проте воно є певною мірою неповним, оскільки не 
охоплює всіх учасників. Проте законодавець не має прагнути до розши-
рення кола учасників і передбачити всіх можливих учасників, оскільки 
їх види та правовий статус закріплено чинними вітчизняними нормами, 
в тому числі й Законом України “Про виконавче провадження”. Крім 
того, всіх учасників виконавчого провадження варто розглядати як одну 
систему, цілісний організм, де всі учасники взаємодіють один із одним 
для досягнення мети виконавчого провадження. До того ж сама система 
побудована на принципі стримувань і противаг8.

Ця дослівно наведена думка не тільки підкреслює суперечливу пози-
цію авторки щодо доцільності конкретизації правовідносин і їх суб’єктів 

6 П Заворотько, Процессуальные гарантии исполнения судебного решения (1974) 559; П Заворотько, 
М Штефан, Судове виконання: Для викладачів і студентів юрид. вузів, працівників суду, прокуратури, 
юрисконсультів підприємств, установ, організацій (Вид-во Київського ун-ту, 1967) 263; С Фурса, 
С Щербак, Виконавче провадження в Україні (Атіка 2002) 480.

7 Ю Білоусов, Виконавче провадження (Прецедент 2005) 192; В Кройтор, М Фролов, Н Ясинок, 
Исполнительное производство (Эспада 2005) 232; Є Фурса, ‘Сучасні проблеми виконавчого процесу’ 
Фурса Є, Кармаза О, Паливода Ю (упоряд), Відданість правовій науці (Видавець Паливода А В 2011) 
311–20; М Вінциславська, ‘Суб’єкти виконавчого процесу та їх класифікації: проблемні питання’ 
(2012) 3 Вісник Вищої ради юстиції 7–16.

8 С Уварова, ‘Поняття й види учасників виконавчого провадження’ (2018) 10 Підприємництво, 
господарство і право 155–9.
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у законодавстві, а й свідчить про те, що в усіх учасників виконавчого про-
вадження спільний інтерес, з чим важко погодитися. Вважаємо, що анало-
гічна помилка з кваліфікацією суб’єктів виконавчого провадження закла-
дена й у чинному Законі, де некоректно сформульовано перелік суб’єктів 
виконавчого провадження без урахування характеру їх інтересу.

Концептуально розглядаючи інтерес як критерій для класифікації 
суб’єктів виконавчого провадження, ми дійдемо комплексного визна-
чення тієї ролі, яку має відігравати конкретний суб’єкт виконавчого 
провадження, і, відповідно, до його прав та обов’язків. Крім того, по-
няття “інте рес” традиційно закладався в основу класифікації суб’єктів 
цивільного процесу9, де виділяються не тільки сторони як учасники 
справи, а й два види третіх осіб, в яких є власні інтереси в результатах 
розгляду справи, тобто рішення суду вплине на їхні права та обов’яз-
ки. Тому розглянемо можливі варіації “інтересу” як критерія для кла-
сифікації суб’єктів у виконавчому провадженні, про що зазначав один 
із авторів цієї статті10.

Методом від супротивного проаналізуємо, а які інтереси властиві стя-
гувачу та боржнику, якщо перший наділений судом або іншим органом 
чи посадовою особою правом вимоги до конкретного боржника, а щодо 
боржника встановлений конкретний обов’язок. Отже, їхні матеріальні 
інтереси будуть прямо протилежними, оскільки стягувач буде заінтере-
сований у швидкому і повному виконанні рішення та задоволенні його 
права вимоги, а боржник – ні. Тобто це стереотипні інтереси, які спону-
катимуть сторін до певного способу поведінки, що обумовлюється ма-
теріальними інтересами.

Однак ми не можемо виключати ту обставину, що частина боржників 
матиме інтерес швидше покінчити з власними обов’язками і захоче 
добро вільно виконати рішення суду, але така ситуація скоріше виняток 
із правила, ніж саме правило. Останню гіпотезу легко довести тим, що 
у разі існування такого наміру боржник може не очікувати відкриття ви-
конавчого провадження, а ще на стадії розгляду справи намагатиметься 
“владнати” боргові зобов’язання, наприклад, через укладення мирової 
угоди, або після проголошення рішення суду до набрання ним законної 
сили виконає зобов’язання добровільно. Тому у законодавстві має перед-
бачатися і встановлюватися декілька варіантів розвитку правовідносин 
як до відкриття виконавчого провадження, так і на перших стадіях його 
розвитку, про що зазначали окремі науковці11.

9 С Фурса, Є Фурса, ‘Суб’єкти цивільних процесуальних відносин, їх класифікація’ в Фурса С (ред), 
Цивільний процес України. Академічний курс (Видавець Фурса С Я, КНТ 2009) 157.

10 С Фурса, ‘Деякі учасники виконавчого провадження’ (2003) 24 Юридичний вісник України 10; С Фурса, 
‘Формування теоретичних основ виконавчих процесуальних відносин: сутність, система, ознаки та 
класифікація’ (2013) 95 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка 12–6.

11  Р Ляшенко, ‘Приведення судових рішень до виконання’ (автореф канд юрид наук, 2012) 20.
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Отже, варто встановити, що у стягувача та боржника прямо проти-
лежні матеріальні і, відповідно, процесуальні інтереси у виконавчому 
провадженні. Але з аналізу Закону можна зробити висновок, що не тіль-
ки боржники можуть розцінюватись як зобов’язані особи у виконавчому 
провадженні.

За простою логікою і відповідно до сприйняття принципу обов’язко-
вості судового рішення (п. 9 ч. 1 ст. 129 Конституції України) ми мусимо 
сприйняти зобов’язаними виконувати таке рішення й осіб, які безпосе-
редньо не є боржниками, зокрема: банки та інші фінансові установи (ч. 1 
ст. 6 Закону), суб’єкти державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань (ч. 2 ст. 431 Цивільного 
процесуального кодексу України, далі – ЦПК України), а також інших 
суб’єктів згідно зі ст. 18 ЦПК України12. Не маючи безпосередніх особис-
тих інтересів у виконавчому провадженні, такі особи зобов’язані ви-
конувати рішення судів, щодо яких виконавцями відкритті виконавчі 
провадження. Специфіка таких відносин так само, на нашу думку, має 
розкриватися у Законі.

Тому на цій підставі можна стверджувати, що існує певна категорія 
осіб, щодо яких виконавець володіє правом вимагати виконання рішен-
ня. Але, на наше переконання, деякі положення законодавства про вико-
навче провадження дуже широко окреслюють коло таких зобов’язаних 
осіб. Зокрема, з п. 4 ч. 3 ст. 18 Закону випливає, що

виконавець вправі звертатися до суду із заявою про примусове проник-
нення до житла чи іншого володіння фізичної особи, про безперешкодне 
входження на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень борж-
ника – фізичної особи13.

Виходить, що такі повноваження будь-яким чином не обмежені 
щодо будь-якої фізичної особи, оскільки у п. 4 ч. 3 ст. 18 Закону за-
конодавець відокремлює особу, в якої перебуває майно боржника чи 
майно та кошти, належні боржникові від інших осіб. Тобто виконавчі 
дії можуть вчинятися щодо невизначеного кола фізичних осіб, з чим 
важко погодитися з огляду на те, якими повноваженнями наділяє Закон 
виконавця, а саме: 

<…> проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх 
в установленому порядку із залученням працівників поліції, опечатува-
ти такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне 

12 Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV <https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (дата звернення: 02.04.2021).

13 Про виконавче провадження (н 1).
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боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо 
звернути стягнення14.

Такі повноваження виконавця щодо “сторонніх” осіб, які не є борж-
никами, неприпустимі, оскільки опечатування житлових приміщень, 
де живуть люди без відповідних підстав для їх виселення, втрати ними 
права на житло, можуть призвести до порушення прав широкого кола ні 
в чому невинних осіб. Це положення суперечить конституційному прин-
ципу, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер 
(ч. 2 ст. 61 Конституції України).

Тому автори вважають, що наведені умови законодавства потребують 
систематизованого уточнення такого поняття, як зобов’язана за рішен-
ням “особа – боржник”, а також особи, які зобов’язані виконувати рішен-
ня відповідно до приписів Закону і їх статусу. І це положення має прохо-
дити крізь законодавство як червона лінія, за яку виконавець не повинен 
переходити. Наприклад, є в наявності абсолютно достовірні відомості 
про те, що майно боржника перебуває (зберігається) у сторонніх щодо 
виконавчого провадження осіб. Оскільки ці зобов’язальні відносини не 
були розглянуті судом і певні особи не визнані зобов’язаними передава-
ти майно ні боржнику, ні виконавцю, то вживати щодо них примусові 
заходи не має правових підстав.

Щодо подібної ситуації, то вже відбувалася дискусія, в якій виконавці 
визначали своє право накладати арешт на право вимоги боржника до 
третіх осіб без будь-яких обмежень, а науковці застерігали про невід-
повідність таких дій вимогам законодавства.

Дійсно, суд має сприяти примусовому виконанню рішень, але ж по від-
ношенню до боржника, а не третіх осіб. До тих пір, доки по відношенню 
до третіх осіб не буде рішення, вироку, ухвали суду державний викона-
вець не повинен застосовувати до них будь-яких примусових заходів. 
При цьому, перша частина цитати співпадає за правовим змістом з по-
ложенням ст. 439 ЦПК України щодо надання судом повноважень на 
примусове проникнення до приміщення. Хоча сама процедура розгляду 
такої справи істотно суперечить ст. 129 Конституції України, де прого-
лошується змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх 
доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а в цій категорії 
справ допускається розгляд справи без повідомлення (виклику) сторін 
та інших заінтересованих осіб за участю лише державного чи приват-
ного виконавця15.

14 Про виконавче провадження (н 1).
15 Є Фурса, С Рабовська, ‘Арешт на право вимоги: актуальні питання’ (2018) 1 Цивілістична процесуальна 

думка 54–8.
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У такому разі можна запропонувати боржнику звернутися до та-
ких осіб із вимогою про повернення майна і передачу його виконавцю. 
Отже, роль останнього буде полягати в тому, щоб на добровільній основі 
отримати таке майно. Якщо ж боржник або особи, які зберігають май-
но, на такий варіант не погоджуються, то потрібно звертатися з позо-
вом до таких осіб, і в порядку забезпечення позову просити суд не тільки 
накласти арешт на майно, а й, одночасно, просити суд дозволити при-
мусове проникнення у приміщення тієї особи, яка зберігає майно борж-
ника. У такому випадку стає очевидним зобов’язання конкретної особи 
і вона перестає бути сторонньою для конкретного виконавчого прова-
дження. Тож і до неї може бути застосована й кримінальна відповідаль-
ність за невиконання ухвали суду про забезпечення позову.

Абстрактно розглядаючи таку ситуацію, можна дійти висновку, що у 
виконавчому провадженні виникатиме і застосовуватиметься субсидіар-
на відповідальність та з’являтимуться треті особи. Крім того, в такому 
випадку слід об’єднувати (зводити) такі виконавчі провадження в одне, 
оскільки вимога боржника, який одночасно буде стягувачем щодо свого 
боржника, але в інтересах первісного стягувача. Або провадження з при-
мусового виконання первісного виконавчого документа, за аналогією 
з п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК України, має зупинятися чи відстрочуватися до 
виконання іншого рішення і звернення стягнення на майно наступно-
го боржника в інтересах боржника-стягувача з первісного провадження. 
Одне очевидно, що стягнення відбуватиметься в інтересах первісного, 
стягувача і наступне виконавче провадження буде пов’язане з первісним 
тим, що фактичним стягувачем і в першому, і в наступному провадженні 
буде саме первісний стягувач. Як бачимо з останнього фрагмента, нам 
не вистачає спеціальної термінології, тому бажано ввести у виконавче 
провадження поняття “треті особи із самостійними вимогами”  і “треті 
особи без самостійних вимог” щодо предмета стягнення, а також щодо 
об’єднання проваджень у зведене виконавче провадження.

Тому автори вважають, що при класифікації суб’єктів виконавчого 
провадження слід чітко визначати стягувача та зобов’язану особу – борж-
ника. Це обумовлюється різними інтересами в результатах виконавчо-
го провадження та можливому залученні на боці кожного з них третіх 
осіб, а умовне об’єднання їх в одне поняття “сторони” не відповідає різ-
ним процесуальним обставинам. Наприклад, у разі накладання арешту 
на майно, яке було здано в оренду задовго до виникнення в орендодав-
ця (боржника у виконавчому провадженні) боргів, варто враховувати 
й права орендаря (статті 769, 770 Цивільного кодексу України16), який 
у нових умовах має право так само обирати спосіб власної поведінки. 

16 Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV <https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/435-15#Text> (дата звернення: 02.04.2021).
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Зокрема, він може не впускати до свого житлового приміщення виконав-
ця, оскільки не зобов’язаний до цього ні договором, ні Законом, може на-
полягати на тому, що зміна власника не повинна призводити до припи-
нення договору оренди і при цьому вимагати зменшення розміру плати 
за користування річчю.

Наведений вище аналіз правової ситуації дає змогу зробити висновок 
про те, що у виконавчому провадженні можуть зачіпатися або навіть по-
рушуватися права третіх осіб. Крім того, у боржника на різних законних 
підставах може бути чуже майно і на нього виконавець може накласти 
арешт, тому власнику майна доведеться звертатися до суду з позовом про 
зняття з нього арешту. Тут, на нашу думку, важко погодитися із занадто 
загальним формулюванням ст. 59 Закону, оскільки одночасне звернення 
до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття 
з нього арешту буде складно реалізувати, якщо право власності на майно 
неочевидне. Доволі часто на практиці з подібними позовами звертається 
інший з подружжя, коли на їхнє спільно набуте з боржником майно на-
кладається арешт, але в таких випадках питання стоятиме про визначен-
ня частки кожного з подружжя у спільному майні.

У зв’язку з наведеним неможливо погодитися з гіпотезою вчених, які 
вважають:

Однак, на сьогодні співучасть у виконавчому провадженні є неможли-
вою, адже кожен зі стягувачів має право на самостійне звернення за ви-
конанням у примусовому порядку судового рішення або рішення іншого 
органу (посадової особи)17.

Положення можна сприймати як результат аналізу ч. 5 ст. 431 ЦПК 
України, ч. 5 ст. 327  Господарського процесуального кодексу України18, 
ч. 5 ст. 373 Кодексу адміністративного судочинства України19, а також як 
відображення недоліків сучасної редакції Закону, де не можна знайти 
процесуальної співучасті, але не варто його розцінювати як правильне 
та таке, що відповідає духу виконавчого провадження.

Якщо проаналізувати ч. 1 ст. 266 ЦПК України, то мусимо визнати 
можливість ухвалення рішення на користь кількох позивачів або проти 
кількох відповідачів, а також обов’язок суду зазначити, в якій частині рі-
шення стосується кожного з них, або зазначити, що обов’язок чи право 
стягнення є солідарним. Отже, кожен із солідарних стягувачів та борж-
ників буде зацікавлений у тому, щоб контролювати хід виконання рі-

17 Н Голубєва (ред), Виконавче провадження: підручник (Фенікс 2020) 127.
18 Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 січня 1991 р. № 1798-XII <https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text> (дата звернення: 02.04.2021).
19 Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV <https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (дата звернення: 02.04.2021).
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шення, оскільки неповне виконання або відсутність виконання може по-
збавити їх відповідних прав.

У цій ситуації можна навести два рішення судів, у яких боржники на-
магалися зняти арешти з власного майна при тому, що виконавчі листи 
були повернуті стягувачам. Зокрема, при наявності двох стягувачів за рі-
шенням суду було знято арешт із 1/5 частини квартири згідно з п. 220, 
а у другій –  відмовлено у відкритті провадження лише з тих підстав, 
що позивач (він же боржник у виконавчому провадженні) неправильно 
звернувся до суду21. Не будемо надавати правову оцінку діяльності дер-
жавного виконавця, який не знайшов майна боржника для задоволення 
вимог стягувачів, хоча наклав арешт на 1/5 частини квартири. Проблем-
не питання в цій справі полягає й у тому, що і суд не залучив до участі 
в справі як третіх осіб стягувачів, хоча їхня пряма матеріальна заінтере-
сованість очевидна. Наведені справи свідчать, на жаль, що у сучасному 
виконавчому провадженні не завжди надаються якісні послуги з приму-
сового виконання рішень, й особи задля досягнення бажаного для них 
результату мають особисто або через представників контролювати ви-
конавців, брати безпосередню участь у виконавчих діях, щоб рішення 
виконувалися вчасно і в повному обсязі.

Отже, питання процесуальної співучасті особливо загострюються, 
коли будуть виконуватися рішення стосовно прав та інтересів солідар-
них стягувачів і це не обов’язково, щоб їхні права були зафіксовані 
в одному рішенні. За своєю суттю процесуальна співучасть настане для 
стягувачів, якщо вони звернуться до одного боржника та в зв’язку з цим 
їхні вимоги будуть об’єднані. Тому вони мають турбуватися про те, щоб 
все майно боржника було описане і належно реалізовувалося на торгах. 
Інакше коштів, виручених від продажу майна, може не вистачити для 
виконання вимог усіх стягувачів і питання постане під іншим кутом 
зору – про черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності 
стягнутої суми для задоволення вимог стягувачів (ст. 46 Закону). У тако-
му разі кожний зі стягувачів буде зацікавлений у максимальному розмірі 
стягнення коштів із боржника, а також може постати питання про те, хто 
ж зі стягувачів має отримати право на залишення у власності нереалізо-
ване на торгах майно та за якою ціною. Тому питання про співучасть має 
вирішуватися залежно від ситуації, коли інтереси стягувачів диктувати-
муть активну спільну або особисту поведінку. Але цілком можливо, що 
їхні інтереси на певних стадіях виконавчого провадження збігатимуться 
або ні. Дійсно, їхня процесуальна співучасть матиме умовний характер, 
оскільки кожен зі стягувачів буде зацікавлений у тому, щоб належне саме 

20 Рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 7 квітня 2021 р. у справі № 620/2601/21 
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96078019> (дата звернення: 02.04.2021).

21  Ухвала Ямпільського районного суду Вінницької області від 7 квітня 2021 р. у справі № 153/499/21 
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96086382> (дата звернення: 02.04.2021).
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йому право вимоги було задоволено у повному обсязі. Але для реалізації 
співучасті і контролю за виконанням рішення кожним з учасників вико-
навчого провадження вважаємо необхідним доповнити ч. 2 ст. 18 Закону 
обов’язком виконавця повідомляти всіх співучасників про вчинення ви-
конавчих дій. Інакше зростатиме вірогідність зловживання правами ви-
конавцем з одним зі співучасників, зокрема, при виявленні майна, його 
оцінці тощо.

Однак і при солідарному обов’язку боржників вони будуть зацікав-
лені в тому, щоб стягнення відбувалося в повному обсязі кожним із них. 
Отже, і в цьому випадку їм доцільно брати участь у вчиненні виконавчих 
дій, а також під час проведення торгів. Невиконане зобов’язання одним 
із солідарних боржників призводитиме до збільшення стягнення з інших 
боржників.

Можна спрогнозувати, що спроби роз’єднання виконавчих прова-
джень між різними виконавцями навіть щодо одного боржника про-
довжуватимуться, оскільки приватні виконавці особисто заінтересовані 
в тому, щоб отримати на виконання виконавчий документ про стягнен-
ня великих сум грошових коштів. Дійсно, багато приватних виконавців 
працює швидко і якісно, але це не привід, щоб через високопродуктивну 
працю одного приватного виконавця інші стягувачі не змогли отримати 
належне відшкодування, хоча їхня черга на задоволення вимог у разі не-
достатності стягнутої з боржника суми, згідно зі ст. 46 Закону, належить 
до попередніх черг.

Тому позитивно сприймаючи виконавчу практику, де приватні вико-
навці показують високі темпи і якість виконання рішень, мусимо попе-
редити ті випадки, коли до одного приватного виконавця потраплятиме 
велика кількість складних виконавчих проваджень, де буде необхідно до-
кладати багато зусиль, щоб знайти майно боржника, зробити його опис 
і при цьому на таке майно претендуватиме значна кількість стягувачів. 
Отже, саме для таких випадків можна запропонувати приватним вико-
навцям об’єднуватися у виконавчі групи (хоча у ст. 25 Закону передбаче-
но, що виконавчі групи (зведене виконавче провадження) можуть утво-
рюватися лише в органах державної виконавчої служби). Це дасть змогу 
координувати спільні зусилля і виконувати складні зведені виконавчі 
провадження, що іноді пов’язані навіть із певною небезпекою та тиском 
на виконавців.

Тому при широкому розумінні суб’єктів виконавчого провадження 
до учасників виконавчого провадження варто віднести: виконавчі групи 
та/або виконавця; стягувачів; боржників; третіх осіб, на інтереси яких 
впливає вчинення виконавчих дій; представників сторін. Саме ці особи 
мають наділятися комплексом загальних і спеціальних прав та обов’яз-
ків, які відокремлюють їх від інших суб’єктів виконавчого провадження, 
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що залучаються до вчинення виконавчих дій. При цьому автори свідомо 
не віднесли до учасників виконавчого провадження прокурора та осіб, 
права інтелектуальної власності яких порушені, оскільки вважаємо за 
доцільне зупинитися на аналізі їхнього правового статусу у виконавчо-
му провадженні.

Щодо участі прокурора, то його особлива роль у виконавчому прова-
дженні визначена суперечливою, оскільки в ч. 6 ст. 19 Закону зазначено:

Особи, які на підставі закону звернулися з позовом в інтересах інших осіб 
(крім  прокурора), беруть участь у виконавчому провадженні і користу-
ються правами сторони виконавчого провадження, відкритого за їхньою 
заявою або за заявою іншої сторони в справі22.

Тобто раніше прокуратура, відповідно до попередньої редакції 
ст. 121 Конституції України, виконувала низку функцій, які були пов’я-
зані з наглядом за додержанням законів при виконанні судових рішень 
у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів приму-
сового харак теру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи грома дян, 
 нагляд за додержанням прав і свобод людини та громадянина, додержан-
ням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Але ці повноважен-
ня були виключені з Конституції України і тепер функції прокуратури 
віднесені до розділу VIII “Правосуддя” Конституції України. Тому під-
став сприймати особливу роль прокурора у виконавчому провадженні 
немає, а слід враховувати положення п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону, що  прокурор 
відповідною заявою  може ініціювати початок примусового виконання 
рішення і в такому разі він переймає на себе роль представника держави, 
коли у такій ролі був і в суді. Слід зазначити, що прокурор, згідно з ч. 3 
ст. 56 ЦПК України, у визначених законом випадках може представляти 
у суді тільки інтереси держави.

Відповідно до ст. 1311 Конституції в Україні діє прокуратура, яка здійс-
нює:   ‘<…> 3) представництво інтересів держави в суді у виключних ви-
падках і в порядку, що визначені законом’23.

Так,  прокурор, звертаючись до суду в інтересах держави, в позовній 
чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, у чому полягає порушення інтересів 
держави, необхідність їхнього захисту, визначені законом підстави для 
звернення його до суду, а також зазначає орган, уповноважений держа-
вою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах.

У разі відкриття судом провадження за позовною заявою, поданою 
прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здій-

22 Про виконавче провадження (н 1).
23 Конституція України (н 5).
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снювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган 
набуває статусу позивача. У разі відсутності такого органу або відсут-
ності у нього повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає 
про це в позовній заяві і в такому разі він набуває статусу позивача. Такі 
статуси прокурора мають важливе значення у разі його звернення до ви-
конавчого провадження.

Функція представництва прокурором прав та інтересів осіб в органах 
примусового виконання рішень є продовженням функції представницт-
ва, яку він здійснював у суді. Тобто слід говорити про трансформа-
цію функції представництва прокуратурою прав та інтересів держави 
із цивільного процесу у виконавчий процес, у якому прокурор стає вже 
учасником виконавчих процесуальних відносин.

Зокрема, за заявою прокурора як представника (абзац 1 ч. 5 ст. 56 ЦПК 
України) виконавець буде розпочинати примусове виконання рішення 
на підставі виконавчого документа згідно з п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону, тобто як 
представник стягувача – органу, уповноваженого державою здійснювати 
відповідні функції у спірних правовідносинах, який у цивільному про-
цесі був позивачем та його статус трансформувався у стягувача.

Якщо ж прокурор брав участь у цивільному процесі як позивач, 
тобто у порядку абзацу 2 ч. 5 ст. 56 ЦПК України, у разі відсутності 
органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції 
у спірних правовідносинах або за відсутності у нього повноважень на 
звернення до суду, тоді статус прокурора трансформується із позива-
ча у стягувача і виконавче провадження розпочинатиметься на під-
ставі п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону, тобто за заявою стягувача про примусове 
виконання рішення.

Наведене вище обумовлює необхідність чіткої регламентації в окремій 
нормі участі прокурора як суб’єкта (учасника) виконавчого процесу, 
оскільки така участь у виконавчому провадженні має державний харак-
тер, а невизначеність його правового статусу може негативно позначи-
тись на реалізації ними своїх повноважень, тобто процесуальних прав 
та обов’язків і дій із їх реалізації, наприклад, при вирішенні питання про 
можливість прокурора на стадії виконавчого провадження укладати ми-
рову угоду.

Крім того, у п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону передбачене положення про те, 
що прокурор є представником громадянина, але в Конституцію Украї-
ни були внесені зміни, та у ст. 1311 йдеться тільки про представництво 
прокурором у суді інтересів держави. Але згідно зі ст. 1 Закону України 
“Про прокуратуру”  прокуратура України становить єдину систему, яка в 
порядку, передбаченому Законом, здійснює, передбачені Конституцією 
України, функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інте-
ресів суспільства та держави і здійснює функції, зокрема:
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 <…> 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у ви-
падках, визначених цим Законом;

  <…> 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень 
у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів при-
мусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи грома-
дян24.

Як бачимо, зі спільного аналізу Конституції України, ЦПК України 
та Закону України “Про прокуратуру” випливає  суперечність щодо 
виконання прокуратурою такої функції, як представництво інтересів 
громадян у суді. Але при цьому у   ст. 3  Закону України “Про прокура-
туру”, де визначаються засади діяльності прокуратури, йдеться про за-
саду верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі 
і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю. 
Крім того, і в ЦПК України і Законі також закріплений принцип верхо-
венства права.

У цьому контексті виникає запитання: як має діяти суд, якщо до нього 
звернеться прокурор із позовом з метою захисту прав та інтересів грома-
дянина? Безумовно, враховуючи конституційний принцип верховенства 
права (ч. 3 ст. 2 ЦПК України), має прийняти таку заяву і відкрити про-
вадження у справі.

Щодо виконавця, то він має дотримуватися лише Закону, а не діяти 
згідно з принципом верховенства права, тобто  відповідно до п. 2 ч. 1 
ст. 26 Закону, має розпочати примусове виконання рішення суду за зая-
вою прокурора, який здійснював представництво інтересів громадянина 
у суді.

Тому пропонуємо доповнити ст. 1311 Конституції України положен-
ням про те, що прокурор здійснює представництво інтересів не тільки 
держави, а й громадянина, та не лише в суді, а й при примусовому вико-
нанні судових рішень.

При цьому варто зазначити, що роль представників так само може бути 
складною, коли вони заміщують стягувача або боржника і наді ляються 
відповідними правами та обов’язками, а також здійснюють юридичний 
супровід свого довірителя. Крім того, особливість представництва інте-
ресів стягувача та боржника обумовлюється тим, що слід брати до уваги 
види представництва: договірне, за законом і статутне (представництво 
інтересів юридичних осіб).

Якщо представництво за законом і договірне не викликають на прак-
тиці істотних труднощів при його застосуванні, то складність статутного 
представництва обумовлюється багатьма факторами. Так, керівники під-

24 Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII <https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1697-18#Text> (дата звернення: 02.04.2021).
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приємств не завжди можуть асоціюватися з належними представниками 
інтересів підприємства, оскільки вони:

– по-перше, далеко не завжди мають достатні юридичні знання, тому 
доволі часто або уповноважують кваліфікованих працівників – юристів, 
або укладають договори з адвокатами. Тому керівники підприємств у ба-
гатьох випадках не беруть безпосередньої участі у виконавчому прова-
дженні;

– по-друге, рівень повноважень керівників може бути обмежений від-
повідно до статуту, тому для делегування повноважень потрібне буде 
рішення загальних зборів акціонерів або інших уповноважених осіб, 
оскільки в реальних справах використовується метод звільнення керівни-
ка підприємства з посади і тривалий час непризначення на посаду ново-
го керівника25 чи їх швидка зміна. Тому слід відрізняти статус номіналь-
ного керівника підприємства, який може бути звільнений у будь-який 
момент, і тих осіб, які реально ним і підприємством можуть управляти 
та саме до таких осіб слід передбачити відповідні санкції, оскільки на-
кладання штрафу на посадову особу підприємства та обмеження його 
у праві виїзду за межі України (пункти 16 та 19 ч. 3 ст. 18 Закону) не дасть 
істотних позитивних результатів;

– по-третє, саме при здійсненні юридичними особами господарської 
діяльності виникають істотні заборгованості, які спонукають заснов-
ників (по суті, власників) підприємств до різноманітних способів зло-
вживань правами, включаючи штучне банкрутство, тому в таких і подіб-
них випадках накладання штрафу здається неспівмірним заходом. Тому 
варто надати приватним виконавцям право звертатися самостійно або 
разом із боржником із позовом про відшкодування завданої зловжи-
ванням правом шкоди, що виражається у зменшенні або неотриманні 
основної винагороди.

Продемонструємо дискусійність питання про належне представни-
цтво інтересів юридичної особи, проаналізувавши ч. 7 ст. 19 Закону. 
Так, у цій нормі пропонується обмежити “учасника господарського това-
риства”, позов якого був задоволений та отриманий виконавчий доку-
мент, у праві на укладення мирової угоди, відмови від стягнення і повер-
нення виконавчого документа. Такі дії ця особа може здійснити ‘лише 
за письмовою згодою всіх осіб, які у відповідній справі діяли в інтересах 
господарського товариства’26. Але ж це нонсенс, оскільки запитувати до-
зволу на реалізацію відповідних повноважень варто в тих осіб, які прямо 
заці кавлені в результатах діяльності господарського товариства – його 

25 Є Фурса, Є Фурса, ‘Проблемні аспекти корпоративних інтересів в цивільному процесі’, Rainer 
Birke (Hrsg), Internationale wissenschaftlich-praktische Konferenz “Das Assoziierungsabkommen und das 
Wirtschaftsrecht der Ukraine sowie Deutschlands: Implementierung, Realität und Erwartungen” (Deutsch-
Ukrainische Juristenvereinigung e.V. 2018) 19–31.

26 Про виконавче провадження (н 1).
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засновників (учасників), а не у процесуальних представників. З цього 
положення слід зробити висновок, що потрібно розрізняти “матеріальне 
представництво”, яке обумовлюється реалізацією дієздатності юридич-
ної особи в усіх відносинах, а також його елемент – процесуальне пред-
ставництво.

ВИСНОВКИ. Щодо віднесення законодавцем експертів, спеціалістів, пе-
рекладачів, суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, 
зазначених у ч. 1 ст. 14 Закону України “Про виконавче провадження”, 
то їх не можна відносити до учасників виконавчого провадження хоча б 
через те, що вони залучаються до вчинення окремих виконавчих дій 
(поняті, працівники поліції, представники органів опіки та піклування) 
з метою сприяння виконавцеві у вчиненні виконавчих дій та у них не 
повинно бути матеріальної зацікавленості на об’єкт виконавчого провад-
ження. Про це свідчить ч. 4 ст. 23 Закону, де йдеться про те, що заінте-
ресованість цих осіб у результаті виконання рішення є підставою для їх 
відводу. Про правильність останньої гіпотези свідчить п. 15 ч. 3 ст. 18 За-
кону, де йдеться про право виконавця ‘залучати в установленому порядку 
понятих, працівників поліції, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, 
а для проведення оцінки майна – суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання’27.

До наведених раніше концептуальних зауважень, зокрема щодо існу-
вання у виконавчому провадженні процесуальної співучасті, варто до-
дати й менш важливі, але видимі недоліки регламентації статусу осіб, 
які є учасниками виконавчого провадження. Елементарна логіка і зако-
нодавча техніка вимагає й певної послідовності викладання інформації 
у законодавчих актах. Так, якщо в ч. 1 ст. 14 Закону встановлена певна 
послідовність у переліку суб’єктів, які є учасниками виконавчого про-
вадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, то 
і розташування у Законі норм має здійснюватися послідовно, відповідно 
до цього переліку. Тому на першому місці має бути стаття (на нашу дум-
ку, ст. 15), яка повинна насамперед визначати процесуальний статус ви-
конавця, його процесуальні права та обов’язки, потім – процесуальний 
статус сторін, їх процесуальні права та обов’язки, далі – представників.

Тому вважаємо, що положення Закону, зокрема щодо суб’єктів вико-
навчого провадження, мають бути концептуально переглянуті з метою 
визначення статусу осіб, які є учасниками виконавчого провадження, 
щоб на практиці з застосуванням цієї норми не виникало проблем. А та-
кож у Законі повинні бути норми, які б регламентували процесуальні 
права та обов’язки суб’єктів, які залучаються до вчинення виконавчих 
дій, і перелік документів, які підтверджують їхні повноваження.

27 Про виконавче провадження (н 1).
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Svitlana Fursa
Yevhen Fursa

PROBLEM ASPECTS OF LEGISLATIVE REGULATION 
OF PARTICIPANTS IN EXECUTIVE PROCEEDINGS

ABSTRACT. Execution of the main task facing the enforcement bodies on full, timely, 
impartial execution of court decisions and decisions of bodies (officials) cannot be carried 
out without clear regulation of the status of subjects of enforcement proceedings and a 
list of their rights and responsibilities, as this may lead to their abuse of their rights and 
improper performance of duties, which will deprive individuals of restoring their court-
protected rights.

The purpose of this article is to analyze the theoretical developments of scientists 
who have studied the subjects of enforcement proceedings, their classification and the 
Law of Ukraine “On Enforcement Proceedings”, which regulate the status of participants 
in enforcement proceedings and persons involved in its implementation to assist the 
executor. in carrying out executive actions. Incorrect definition of the status of the subject 
in the jurisdictional process has a significant impact on the formulation of its rights and 
obligations, the implementation of which depends on the timely, complete and impartial 
execution of court decisions.

Therefore, today the primary task of scientists is to further develop the theory of 
the executive process, which is the basis for eliminating the shortcomings of this Law, as 
they lead in practice to litigation. One of the important issues that the authors reveal in 
the article is the issue of combining the subjects of the enforcement process into certain 
groups depending on the nature of interest and goal that everyone wants to achieve in 
enforcement, procedural complicity in enforcement proceedings, which has a significant 
impact on proper procedure for its implementation and realization of the rights and 
obligations of debt collectors and debtors, their representatives.

In the conclusions the authors formulate a new classification of subjects of executive 
process taking into account their status and interest in the proceedings, which provide 
an opportunity to group them into appropriate groups and taking into account such 
classification to correctly formulate the provisions of this Law, systematize the rights and 
obligations of participants who are involved in its commission. The issue of procedural 
complicity in enforcement proceedings is revealed and the inexpediency of exclusion from 
Art. 15 of the Law of Ukraine “On Enforcement Proceedings” provisions on the possibility 
of participation in enforcement proceedings of several debt collectors or debtors.

This view is based on the complicity of these entities, which follows from the rules of 
substantive law, in particular their joint and several liability. The status of the prosecutor 
is revealed, depending on the forms of his participation in the consideration of a civil 
case by the court, and his transformation into enforcement proceedings. His rights and 
responsibilities are analyzed, depending on whether he has the status of a representative 
of the debt collector or the debt collector himself. A number of additions to the norms 
of the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine “On Enforcement Proceedings” are 
proposed.

KEYWORDS: executor; enforcement proceedings; debt collector; debtor; prosecutor; 
complicity.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
АНОТАЦІЯ. Розглянуто питання про наступність правових приписів з охорони 

лісів. Доведено наявність спільних рис і наступність правових положень “Руської 
Правди” та Статутів Великого князівства Литовського стосовно норм з охорони 
лісів. Лісоохоронні норми цих документів передбачали відповідальність за їх по-
рушення, але основним об’єктом охорони були не лісові багатства, а право влас-
ності на ці об’єкти. Зроблено аналіз норм юридичної відповідальності, закріплених 
у Статутах Великого князівства Литовського, за правопорушення у лісоохоронній 
сфері. Наголошено, що редакції Статутів (1529, 1566, 1588 рр.) послідовно зміню-
вали одна одну, попередня редакція служила матеріалом для наступної, але при 
цьому доповнювала та змінювала її, включаючи до документа нові норми. Вста-
новлено, що зміст цих нормативно-правових актів щодо лісоохорони різнився за 
складами правопорушень та мірами відповідальності за них. При розгляді питань 
відповідальності за порушення лісоохоронних норм, передбачених Статутами Ве-
ликого князівства Литовського, звернуто увагу на зменшення санкцій у Статуті 
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1588 р., порівняно з попередніми, за деякі види правопорушень. Найбільш жор-
сткі санкції передбачалися Статутом 1566 р., в якому за крадіжку бортного дерева, 
бджіл, за підпал лісу передбачалася смертна кара. Статут 1588 р. пом’якшував такі 
покарання та змінював їх на штрафи чи арешт.

Метою статті є дослідження норм юридичної відповідальності за лісопорушення 
у Статутах Великого князівства Литовського та інших нормативно-правових актах, 
які були чинними на українських землях у складі Великого князівства Литовського.

Досліджено зміст інших нормативно-правових актів того історичного періоду – 
“Устава на волоки” 1557 р. та Лісового Уставу 1567 р., у яких відбилися норми з охо-
рони лісів. Встановлено, що Лісовий Устав 1567 р. був спрямований на організаційне 
упорядкування лісової галузі Великого князівства Литовського. У той історичний 
період цей природний ресурс поділявся на дві групи: ліси великого князя та ліси 
приватних осіб. Лісові масиви, які належали великому князю, поділялися, згідно 
з документом, на окремі лісництва, які очолювали лісничі. Виявлено, що від судо-
вих штрафів та інших надходжень лісова охорона мала право отримувати части ну 
коштів, розмір яких встановлювався особисто лісничим. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: юридична відповідальність; Велике князівство Литовське; Стату-
ти; лісоохоронні норми; штрафна санкція; охорона лісів.

Актуальність теми дослідження пов’язана з критичним станом україн-
ських лісів в останні десятиліття. Особливої гостроти набули порушен-
ня лісового законодавства, інтенсивна експлуатація, забруднення їх від-
ходами, крадіжки та захоплення лісових земель. Ці фактори призвели 
до істотного зменшення площ, які займають лісові масиви, погіршення 
їхнього стану та зміни видового складу. Тож сьогодні постає проблема 
підвищення ефективності норм юридичної відповідальності за пору-
шення лісового законодавства. З метою вирішення цього завдання до-
цільно розглянути досвід Великого князівства Литовського, який дасть 
змогу дослідити різні підходи у сфері правової охорони лісів. Вивчення 
норм юридичної відповідальності, які використовувалися у той історич-
ний період, допоможе запобігти негативним наслідкам впливу людини 
на цей природний ресурс і забезпечити їх заощадливе та раціональне ви-
користання.

Аналіз публікацій засвідчує, що дослідження, присвячені Статутам 
Великого князівства Литовського, які побіжно торкалися порушень лісо-
вого законодавства, мають багату історію. Серед публікацій ХІХ – почат-
ку ХХ ст., у яких розглядалися ці питання, найбільш вагомими є праці 
М. Владимирського-Будагова, М. Грушевського, Г. Демченка, Ф. Леонто-
вича, М. Любавського, М. Максимейка, І. Раковецького, М. Ясинського 
та ін. Значний інтерес являють собою праці радянського періоду, авто-
рами яких є Ю. Бардах, Т. Власова, С. Лазутка, В. Пашуто, В. Пичета, 
С. Юшков та ін. Після здобуття Україною незалежності спостерігається 
підвищення наукового інтересу до аналізу Статутів Великого князівства 
Литовського. На увагу заслуговують публікації І. Бойка, С. Ковальової, 
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА…

Х. Майкута, П. Музиченка, Т. Мандюка, В. Саленка, О. Сокальської, 
І. Терлюка, Б. Тищика, Є. Харитонова, О. Харитонової та ін. Питання ро-
звитку інституту лісоохоронних норм Великого князівства Литовського 
розглядалися у працях В. Борейка, Б. Іваницького, Б. Кіндюка, О. Логви-
ненко. Незважаючи на зусилля декількох поколінь дослідників, питання 
юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства по-
требують подальшого розроблення.

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ є вивчення норм юридичної відповідальності за лі-
сопорушення у Статутах Великого князівства Литовського та інших нор-
мативно-правових актах, які були чинні на українських землях у складі 
Великого князівства Литовського.

Викладення матеріалів дослідження необхідно розпочати з того, що 
з 1320 р. почався відлік нового етапу в історії держави і права України, 
оскільки князівства, які існували на території України, почали об’єдну-
ватися з Великим князівством Литовським у єдину державу. У 1339 р. 
польський король Казимир ІІІ заволодів Галичиною і Львовом, тобто 
почалася литовська, а поті литовсько-польська доба українського держа-
вотворення. Державотворчі процеси обумовлюють розроблення нових 
нормативно-правових актів, які направлені на регулювання відносин, які 
склалися у державі. Найбільшими здобутками цього історичного періоду 
є прийняття унікальних за змістом, рівнем юридичної техніки при фор-
мулюванні нормативно-правових приписів, перших загальнодержавних 
кодек сів у Центральній та Східній Європі – Статутів Великого князівства 
Литовського – 1529, 1566 та 1588 рр. 

Значний інтерес становить розвиток інституту юридичної відповідаль-
ності за лісопорушення у змісті цих пам’яток права та інших норма-
тивно-правових актах зазначеного історичного періоду. З огляду на це 
викладення матеріалу статті доцільно розділити на три етапи: 1) розгля-
нути питання про наступність правових приписів з охорони лісів; 2) зро-
бити аналіз норм юридичної відповідальності, закріплених у Статутах 
Великого князівства Литовського, за правопорушення у лісоохоронній 
сфері; 3) дослідити зміст інших нормативно-правових актів того історич-
ного періоду, які містять норми з охорони лісів.

1. Для формування загальної всеохоплюючої концепції лісоохорони 
на теренах України необхідно дослідити питання про наступність право-
вих приписів. Тому необхідно розглянути норми, які містилися у пам’ят-
ці права, що у попередній період була регулятором відносин з охорони 
лісів – “Руської Правди”. Розкриття цього питання потребує з’ясування 
специфіки моделі внутрішньодержавних відносин у межах Великого 
князівства Литовського. Як зазначає М. Ясинський, включення українсь-
ких князівств до Литви з метою захисту від татар відбувалося переважно 
добровільно, і було засновано на договірних відносинах між великими 
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князями литовськими і місцевими феодалами, які з середини XV – по-
чатку XVI ст. закріплювалися статутними грамотами1.

У цих документах було закріплено таку модель внутрішньодержав-
них відносин: “ми старовину не порушуємо, а новину не вводимо”, що 
передбачало дію норм “Руської Правди” та старих привілеїв. Прийняття 
такої схеми правовідносин пояснюється кількома причинами: 1) етніч-
ним складом населення Литовського князівства, у якому приблизно 90 % 
мали українсько-білорусько-російське походження; 2) до прийняття Ста-
туту Великого князівства Литовського 1529 р. “Руська Правда” була єди-
ним кодифікованим джерелом писаного права.

На наступність правових положень “Руської Правди” та Статутів 
Великого князівства Литовського звертали увагу такі дослідники, як 
Ф. Леонтович, М. Максимейко, М. Владимирський-Буданов, Г. Демчен-
ко, І. Раковецький та ін. Так, Ф. Леонтович вважав, що основним джере-
лом Литовських статутів були стародавні звичаї, які до прийняття цих 
документів відбивалися у “Руській Правді”2. Інший відомий дослідник 
М. Максименко у своїх працях “Досвід критичного аналізу Руської Прав-
ди” та “Руська Правда і литовсько-руське право” доводить, що між цими 
пам’ятками права є наступність, оскільки у них є певна схожість між пра-
вовими відносинами, що склалися у Великому князівстві Литовському та 
Київській державі3. Г. Демченко називав Литовські статути та всі редакції 
“Руської Правди” кодексами-історіями, які слідували один за одним не 
лише за часом, а й за змістом4.

Цікавим є аналіз наступності “Руської Правди” та Литовських ста-
тутів крізь призму рецепіювання ними положень римського права. 
На думку науковців, “Руська Правда” через візантійське право реце-
піювала римське право до змісту Статутів Великого князівства Ли-
товського. При цьому це був не єдиний шлях рецепції римського пра-
ва до литовського законодавства, оскільки до їхнього змісту ці норми 
потрап ляли також через німецьке та польське право5. Дослідники звер-
тають увагу на те, що 

вплив Руської Правди на Литовський статут 1588 р. був відчутним і ґрун-
товним, однак у Статутах ВКЛ 1529 р. та 1566 р. зв’язок між пам’ятками 

1 М Ясинский, Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства (Университ тип 1889) 48.
2 Ф Леонтович, Русская Правда и Литовский статут, в видах настоятельной необходимости включить 

литовское законодательство в круг истории русского права (Университет тип 1865) 6.
3 Н Максименко, ‘“Русская Правда” в литовско-русское право’ в Сборник статей по истории права, 

посвященный М. Ф. Владимирскому-Буданову его учениками и почитателями (Тип С В Кульженко 1904) 
390.

4 Г Демченко, Наказание по Литовскому статуту (в его трех редакциях 1528, 1566 и 1588 годов) (Тип 
Император ун-та Св Владимира 1894. Кн. 1) 6.

5 Є Харитонов, О Харитонова, ‘Рецепція римського права у Статутах Великого князівства Литовського: 
чинники, передумови та деякі результати’ (2009) 49 Актуальні проблеми держави і права 17.
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права був більш суттєвим, оскільки укладенням Люблінської унії обумо-
вило вплив польської правової традиції на литовське право6.

При розгляді лісоохоронних приписів “Руської Правди” стає зро-
зуміло, що відповідальність за такі правопорушення була похідною від 
відповідальності за майнові правопорушення проти власності, пов’язані 
з лісами. Зокрема, пам’ятка передбачала відповідальність за крадіжку 
дров, які були власністю громади, а не за рубку лісу. Водночас, із позицій 
поширення права власності князя на майно у лісах, передбачався штраф 
за пошкодження або знищення борті, а також за полювання на бобрів.

До специфічних рис природоохоронних норм “Руської Правди” необ-
хідно віднести їх побудову відповідно до принципу “що дано природою, 
то належить всьому суспільству”. Зокрема, рубка лісу не заборонялася, 
але передбачалася відповідальність за крадіжку дров у вигляді штрафу 
в 9 кун, а за кожен віз дров – окремо 2 куни. Відповідальність за право-
порушення, пов’язані з лісовими промислами, передбачалася у вигляді 
штрафів у розмірі 3 грн, 12 грн, 30 кун та 60 кун7.

З метою порівняння лісоохоронних норм “Руської Правди” та Статуту 
Великого князівства Литовського 1529 р. була зроблена їхня системати-
зація (табл. 1). 

Таблиця 1
Порівняльний аналіз лісоохоронних норм 

“Руської Правди” та Статуту Великого князівства Литовського 1529 р.

Склад правопорушення 
за “Руською Правдою” Санкція Склад правопорушення 

за Литовським статутом 1529 р. Санкція

Ст. 69 
Крадіжка бобрів

12 гр. Арт. 9-2 
крадіжка бобрів, чорнобурих

1 коп. грошей

Ст. 71
Підпалення борті, 

знищення знаку власності

12 гр. Арт. 6
Проставлення нових міток 

на бортному дереві

відповідаль-
ність 

за рішенням 
суду

Ст. 80
Псування пристосувань 

для ловлі птиць

3 гр. Арт. 11
Псування знарядь 

для ловлі птахів

12 руб.
грошей

Ст. 37 
Крадіжка мисливських 

птахів

3 гр. Арт. 8
Знищення та крадіжка 

мисливських птахів 

12 руб.
грошей

Ст. 82
Крадіжка дров, сіна

9 кун Арт. 9-1
Косіння сіна в чужих лісах

2 коп.
грошей

6 Т Мандюк, ‘Руська Правда як джерело укладання Статутів Великого князівства Литовського’ (2009) 49 
Актуальні проблеми держави і права 60.

7 Русская Правда. Памятники русского права, вып 1 (Юшкова С В ред, Юрид лит 1952).
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Ст. 71
Псування борті, знищення 

знаку власності

12 гр. Арт. 14
Пошкодження бортного дерева, 

сосни або дуба, його підпал

12 руб. 
грошей

Ст. 73
Псування дуба з відміткою 

чи знаком межі

12 гр. Арт. 13
Вирубування дерев із відміткою,

підпал сосни або дуба

1 коп. 
грошей

Розгляд даних, зібраних у табл. 1, показує досить близьку відповід-
ність складів правопорушень, які відобразилися у “Руській Правді” 
і Статутах Великого князівства Литовського. Різняться між собою лише 
санкції, які пов’язані з конкретними видами правопорушень і цінністю 
природних ресурсів.

2. Відповідальність за правопорушення у сфері охорони лісів передба-
чена у розділі IX Статуту 1529 р.8, у розділі Х Статуту 1566 р.9 та у розділі 
Х Статуту 1588 р.10, а також у Лісовому Статуті 1567 р.

Так, у розділі IX “Про лови, про пущі, про бортне дерево, про озера, 
про боброві” Статуту 1529 р. було закріплено 16 складів правопорушень, 
що стосувалися охорони лісів. Передбачалася відповідальність не лише 
за безпосереднє пошкодження лісу, дерев у садах, а й за шкоду промис-
лам, пов’язаним із цими об’єктами, до яких належали: бортництво, по-
лювання, вирубування дерев для будівництва, заготовка дров. За таких 
правопорушень передбачалися різні санкції: смертна кара, штрафи різ-
ного розміру, компенсація збитків у грошовій формі.

Як зазначає Б. Кіндюк, Статути Великого князівства Литовського 
успадкували з давньоруського звичаєвого права положення про сервіту-
ти щодо лісових угідь11. Так, арт. 3 Статуту 1529 р. передбачав дозвіл на 
право вільного проходу через чужий ліс при користуванні власними 
бортями, бджолиними вуликами, озерами, сінокосами. При проході чи 
проїзді через чужий ліс заборонялося мати з собою собак, вогнепальну 
або холодну зброю з тим, аби унеможливити полювання у ньому. Рибал-
кам дозволялося під час риболовлі в озерах для особистих потреб ру-
бати дрова. При розчищанні лісу під ріллю за бджолярами зберігалося 
право користуватися своїм майном, тобто бортними деревами. У разі, 
якщо при сільськогосподарських роботах бортні дерева з бджолами були 
пошко джені, їхній господар мав право вимагати компенсацію від тих, 
хто розчищав ліс. При переорюванні поля з чужими бортними деревами 
закон вимагав зберігати певну відстань між борозною і деревами.

8 Статути Великого князівства Литовського, т І: Статут Великого князівства Литовського 1529 року 
(Ківалова С, Музиченка П, Панькова А ред, Юридична література 2002).

9 Статути Великого князівства Литовського, т  II:  Статут Великого князівства Литовського 1566 року 
(Ківалова С, Музиченка П, Панькова А ред, Юридична література 2003).

10 Статути Великого князівства Литовського, т III: Статут Великого князівства Литовського 1588 року 
(Ківалова С, Музиченка П, Панькова А ред, Юридична література 2004).

11 Б Кіндюк, ‘Правові та організаційні засади використання та охорони лісів на українських землях з Х по 
початок ХХ ст.’ (дис канд юрид наук, 2010) 63.
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При розгляді питань відповідальності за порушення лісоохоронних 
норм, передбачених Статутами Великого князівства Литовського 1529, 
1566  та 1588 рр., необхідно звернути увагу на зменшення санкцій у Ста-
туті 1588 р., порівняно з попередніми, встановлених за деякі види пра-
вопорушень. Найбільш жорсткі санкції передбачалися у розділі Х “Про 
лови, про пущу і про дерево бортне” Статуту 1566 р., в якому мірою від-
повідальності була смертна кара: за крадіжку бортного дерева (арт. 6); за 
крадіжку бджіл та затриманні на місці злочину (арт. 14), за підпал лісу 
(арт. 17). Статут 1588 р. пом’якшував такі покарання та змінював їх на 
штрафи чи арешт, наприклад, арт. 6 передбачав лише штрафні санкції.

В усіх трьох Статутах значну увагу було приділено охороні бортних 
дерев. У Статуті 1529 р. артикули 13 та 14 врегульовували притягнен-
ня до відповідальності за вирубку чи підпал бортних дерев, і міра цієї 
відповідальності залежала від наявності чи відсутності у цих деревах 
бджіл – 0,5 коп. грошей, 1 копю грошей, 15 руб. Статутом 1588 р. за завда-
ну шкоду таким деревам, особливо дубу чи сосні, передбачалися різні 
штрафи, залежно від того, чи було дерево з медом чи без нього – від 1 до 
2 коп. грошей (арт. 13).

Норми Статутів Великого князівства Великого 1529, 1566 та 1588 рр. 
охороняли права власників садових дерев. Зокрема, Статут 1529 р. пе-
редбачав сплату значних штрафів за крадіжку чи вирубку дерев: у саду 
шляхтича чи у саду селянина – 12 руб. грошей та відшкодування вартості 
плодів.

Значну небезпеку для лісів становили пожежі, тому у Статутах 1566 
і 1588 рр. містилися статті, які регламентували відповідальність за під-
пали в лісах. Так, арт. 17 Статуту 1566 р. за умисний або випадковий під-
пал лісу встановлював міру покарання у вигляді смертної кари. Статут 
1588 р. пом’якшив цю статтю і передбачив необхідність лише компенса-
ції власнику завданих збитків.

Розгляд норм юридичної відповідальності здійснено на підставі поло-
жень розділу Х Статуту Великого князівства Великого 1588 р., який скла-
дався з вісімнадцяти артикулів. Дослідження їхнього змісту здійснюва-
лося відповідно до принципу розподілення мір покарання за різними 
категоріями, залежно від їхньої суворості. Так, смертна кара регламенту-
валася арт. 15 “Про вирубування гаю” та арт. 14 “Ціна бджолам”. У пер-
шому випадку, коли таке правопорушення було здійснено “злодійським 
чином” та дерева розташовувалися на чужому ґрунті, а таку особу за-
тримано “на гарячому”, встановлювалося покарання у вигляді смертної 
кари. Інтерес становить та обставина, що у змісті цього артикулу перед-
бачена ціна на окремі види дерев: за дуб, придатний на діжки і клепки – 
1 коп. грошей; за в’яз, ясень і берест – по 8 грошей; за сосну – півкопи гро-
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шей; за інші види дерев, які придатні для будівельних потреб – 6 грошей; 
за жердини – по 3 гроші; за сухе дерево – по 2 гроші за віз. 

Згідно з арт. 14 покарання у вигляді смертної кари передбачалося за 
крадіжку бджіл із бортного дерева у випадку затримання такої особи “на 
гарячому”. У випадку, якщо порушник порубав ліс із вуликами та вкрав 
мед, встановлювалося покарання у вигляді штрафу у розмірі 6 руб. гро-
шей. Наступне за суворістю покарання у вигляді арешту терміном 6 тиж-
нів, відповідно до арт. 1, було передбачене за полювання у чужому лісі, 
а також встановлювався обов’язок виплатити власнику землі вартість 
вбитого звіра. У випадку, якщо мисливця впіймали зі звіром, убитим 
у чужій пущі, Статут вимагав затримати таку особу та доставити до суду 
повіту, в якому трапився такий випадок, після чого призначався суд, 
який розглядав справу. При визнанні мисливця винним на нього покла-
дався обов’язок сплатити подвійну плату за впольовану здобич.

З погляду величини штрафних санкцій найбільшим був штраф 
у розмірі 12 руб. грошей. Це значна на той історичний період сума. 
Такий штраф встановлювався в арт. 9 “Про боброві загати” за знищення 
гніздівель бобрів через підрубку лісу, лози, косіння сіножатей, причому 
за вбивство бобрів встановлювався штраф розміром 2 коп. грошей за 
чорного бобра та 1 коп. грошей – за карого. Аналогічний розмір штра-
фу регламентувався арт. 10 “Про хмільники” у випадку, якщо поруш-
ник підрубав хмільник у чужих володіннях або зорав таку землю. Така 
сама міра покарання передбачалася за знищення лісів, сіножатей у чу-
жих володіннях, за умов, якщо порушник чинив спротив чи затіяв бійку, 
особам, які зазнали пошкоджень, відшкодовувалися усі збитки. Штраф 
розміром 12 руб. грошей передбачався арт. 16 за порубку чи викопуван-
ня в саду цінного дерева, а за просте дерево – 3 руб. грошей.

Санкція розміром 6 руб. грошей передбачалася арт. 8 за ловлю чужих 
соколів та знищення їхніх гнізд, а також крадіжку цих птахів із мисливсь-
ких сіток. Значно менші штрафні санкції, згідно з арт. 13 “Устава дере-
ву бортному”, були за порубку або підпал дерева з бджолами у розмірі 
2 коп. грошей, за зрубане без бджіл – 1 коп. грошей, за призначене для 
борті дерево – 0,5 коп. грошей. Відповідно до артикулу за знищення 
знаків власності на бортному дереві через підрубку або підпал встанов-
лювалося покарання у вигляді штрафу 3 руб. грошей при наявності борті 
з медом, за дерево бортне без бджіл – 2 коп. грошей, за дерева, підготов-
лені для борті – 1 коп. грошей.

3. Одночасно зі Статутами на території Великого князівства Литовсь-
кого  з 1 квітня 1557 р. почала діяти “Устава на волоки”. Артикул 39 
“О суде рывных лесех и пущах, и о бобровий гонех, и о бортех, сеножа-
тех, и оступех и лесех розмереных” цього акта регламентував відноси-
ни, пов’язані з лісами. Так, лісничим дозволялося надавати лісові маси-
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ви в оренду на п’ять, шість або десять років за умови виплати оренди, 
розмір якої встановлювався відповідно до розміру угідь, земель волоки 
та їх розташування. На цих державців покладався обов’язок контролю-
вати використання бортних дерев, збирати плату за їх використання, а у 
випадку, якщо орендатор не міг це зробити, на нього покладався обов’я-
зок здійснити розрахунок медом. Також заборонялося при косінні, вико-
ристанні сіножатей брати з собою до лісу рушниці, рогатини, мисливсь-
ких собак.

З метою упорядкування лісових правовідносин великий князь Ли-
товський Сигізмунд Август 27 лютого 1567 р. ухвалив Лісо вий Устав, 
текст якого наведений у праці О. Логвиненко. На думку дослідниці, 
поява документа обумовлена процесом формування приватної власності 
на землю, яка потребувала правової регламентації лісових відносин12.

Особливістю цього нормативно-правового акта було створення орга-
нізаційної структури, яка займалася охороною лісів, боротьбою з бра-
коньєрами, контролем за полюванням і виловом риби, а також достав-
ка м’яса звірів правителеві. У праці Б. Кіндюка зроблено реконструкцію 
організаційної структури управління лісової галузі Великого князівства 
Литовського, яка представлена у вигляді схеми13. Більш детальне вивчен-
ня цього питання показує, що бобровники, осочники, стрільці та подлаз-
ники мали помічників із числа селян, які несли таку повинність. При-
чиною такого підходу була та обставина, що лісові масиви займали на 
території Великого князівства Литовського значні земельні площі, тому 
за контролем за їхнім станом виникала потреба у залученні значної кіль-
кості осіб. З огляду на це пропонується удосконалити схему організацій-
ної структури управління лісовою галуззі через додавання до неї одного 
блоку (рис. 1). 

Інтерес викликає та обставина, що лісники призначалися на цю по-
саду великим князем довічно, а лісові ревізори та мірники змінювалися 
кожного року.

У той історичний період ліси Великого князівства Литовського 
поділялися на дві групи: перша – ліси великого князя; друга – ліси при-
ватних осіб. Лісові масиви, що належали великому князю, поділялися, 
згідно з Лісовим Уставом, на окремі лісництва, які очолювали лісничі. 
На цю посадову особу покладався обов’язок стежити за станом цього 
природного ресурсу, запобігати лісовим порушенням, контролювати 
сплату грошей за користування окремими угіддями, пасіками, косін-
ням сіна та збиранням хмизу. Відповідно до окремого пункту Уставу 
лісничий мав право укладати договори на використання лісу, при цьо-

12 О Логвиненко, ‘Лісоохоронна справа в Україні: історико-правовий аспект (IX ст. – 1990 р.)’ (дис канд 
юрид наук, 2006) 45.

13 Кіндюк (н 11) 73.
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му розміри ділянок встановлювалися ревізорами. Полювання та ловля 
звірів дозволялися лише на підставі особистого наказу великого князя, 
в якому чітко вказувалася кількість дичини, яка могла бути добута при 
полюванні. Інтерес викликає пункт Уставу, в якому вказувалося, що 
від судових штрафів та інших надходжень лісова охорона мала право 
отримувати частину коштів, розмір яких встановлювався особисто ліс-
ничим. Цей пункт становить інтерес при удосконаленні чинного лісо-
вого законодавства, адже Лісовий кодекс України не передбачає такої 
можливості. З погляду сьогодення необхідно зазначити, що Лісовий 
Устав враховував інтереси місцевого населення, оскільки, відповідно 
до одного з пунктів, селяни мали право безкоштовно збирати на свої 
потре би раз на тиждень один віз сухого дерева влітку та два вози – 
взимку, але повідомивши про це лісничого.

ВИСНОВКИ. Доведено наявність спільних рис і наступність правових 
положень “Руської Правди” та Статутів Великого князівства Литовсько-
го стосовно норм з охорони лісів.

У змісті трьох статутів відбився інститут охорони лісів, який різнився 
складами правопорушень і мірами відповідальності.

З метою правової охорони лісів та забезпечення і реалізації норм юри-
дичної відповідальності за лісопорушення у Великому князівстві Литов-
ському був прийнятий Лісовий Устав 1567 р., на підставі якого була ство-
рена організаційна структура управління лісовою галуззю, в яку входила 
лісова охорона.

Великий князь

Лісові Мірники

ОсочникиБобровники ЛовчіСтрільці

Помічники з числа селян

Лісники

ЛовчіГаївці

Рис. 1. Організаційна структура управління лісовою галуззю 
Великого князівства Литовського
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LEGAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION 
OF THE FOREST LEGISLATION 

OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA

ABSTRACT. The issue of continuity of legal requirements for forest protection is 
considered. The existence of common features and continuity of the legal provisions of 
Ruska Pravda and the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania concerning the norms 
on forest protection are proved. The forest protection norms of the GDL Statutes, as well 
as the norms of Russkaya Pravda, provided for liability for their violation, but the main 
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object of protection was not forest resources, but the right of ownership of these objects. 
An analysis of the norms of legal liability enshrined in the Statutes of the Grand Duchy of 
Lithuania for offenses in the forest protection sphere was carried out. It is emphasized that 
the editions of the GDL Statutes (1529, 1566, 1588) successively replaced each other, the 
previous edition served as material for the next one, but at the same time supplemented 
and changed it, including new norms in the document. It was established that the content 
of these regulations on forest protection differed in the composition of offenses and the 
degree of responsibility for them. On the issues of responsibility for violation of forest 
protection norms provided by the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania, attention was 
paid to the reduction of sanctions in the Statute of 1588, in comparison with the previous 
ones, for some types of offenses. The most severe sanctions were provided by the Statute 
of 1566, which provided for the death penalty for the theft of a tree, bees, and arson. 
The Statute of 1588 mitigated such punishments and changed them to fines or arrest.

The aim of the work is to study the norms of legal liability for forest violations in 
the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania and other legal acts that operated in the 
Ukrainian lands as part of the Grand Duchy.

The content of other normative legal acts of that historical period – the “Charter for 
drags” of 1557 and the Forest Charter of 1567, in which the norms on forest protection 
were reflected, is investigated. It has been established that the Forest Charter of 1567 was 
aimed at organizing the forestry sector of the Grand Duchy of Lithuania. In that historical 
period, this natural resource was divided into two groups: the forests of the Grand Duke 
and the forests of individuals. The forests, which belonged to the Grand Duke, were divided, 
according to the Forest Charter, into separate forestries, headed by foresters. It was found 
that from court fines and other revenues, the forest guard had the right to receive part 
of the funds, the amount of which was set personally by the forester.

KEYWORDS: legal responsibility; Grand Duchy of Lithuania; Statutes; forest protection 
norms; penalties; forest protection.
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СЛОВО МОЛОДИМ ВЧЕНИМ

УДК 343.13

УЧАСТЬ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

В ДЕРЖАВАХ ЗМАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРАВА 
НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

АНОТАЦІЯ. Вплив змагального процесу на організацію судово-експертного забез-
печення судочинства у державах загального права є актуальним для наукового ви-
вчення.

Метою статті є аналіз організаційних і процесуальних особливостей залучення 
судового експерта у кримінальне провадження Великої Британії та дослідження 
впливу змагального процесу на організацію судово-експертного забезпечення судо-
чинства у державах загального права.

Встановлено, що завдяки принципу змагальності, який домінує, зокрема, у Вели-
кій Британії, сторони отримують можливість на власний розсуд визначати, які до-
кази подавати до суду, а також самостійно вибирати експерта. Експерт у змагаль-
ній системі мав би надавати висновок на основі власної незалежної оцінки і не має 
обов’язку “дбати” про позицію сторони, яка його залучила у провадження.

Розглянуто концепцію експерта як “найманої зброї” (“hired guns”) і теорію “екс-
пертного шопінгу” (“expert shopping”) як загрозу для здійснення об’єктивного та не-
упередженого правосуддя у державах, де домінує змагальний процес. Досліджено 
окремі шляхи вирішення проблеми упередженості експертів у змагальній системі.

З’ясовано історичні передумови виникнення “обізнаного свідка” у криміналь-
ному процесі Великої Британії. Встановлено, зважаючи на особливості судового 
процесу та правової системи загалом, відмінності законодавчого підходу Великої 
Британії до статусу експерта від підходу у державах континентального права.

Звернено увагу на організаційні та процесуальні особливості залучення судо-
вого експерта у кримінальне провадження Великої Британії. З цією метою про-
аналізовано прецедентну практику, Кримінально-процесуальні правила Великої 
Британії, Положення про акредитацію судових експертів, Вказівки Королівської 
прокурорської служби, що стосуються експертних доказів, а також окремі моніто-
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рингові документи, присвячені проблемам судової експертизи у Великій Британії. 
Визначено статус експертних доказів для доведення чи спростування обвинувачен-
ня у кримінальному провадженні.

За результатами дослідження зроблено висновок, що функція експерта у Великій 
Британії включає необхідність збалансувати очікування клієнта із зобов’язанням 
підтримувати об’єктивність. Виявлено недоліки відсутності системи атестації та лі-
цензування судових експертів і відповідних реєстрів судових експертів, що ставить 
під сумнів належний рівень їхньої професійної підготовки. Залучення судового екс-
перта у кримінальне провадження Великої Британії, у якій домінує змагальний про-
цес, поступово запозичує деякі риси, характерні обвинувальному процесу. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: змагальний процес; обізнана особа; експертний висновок; екс-
перт, залучений стороною; реєстр експертів; кваліфікація експерта.

Велика Британія є класичним прикладом держави змагальної системи 
права, що безпосередньо впливає на спосіб залучення судового експерта 
у кримінальне провадження та особливості його процесуального стату-
су. Для таких держав рушієм процесу стають сторони, а сам процес набу-
ває ‘форми змагання або суперечки: вона розгортається як участь двох 
супротивників перед відносно пасивним керівником, головним обов’яз-
ком якого є ухвалення вироку’1.

У державах змагальної системи права, за загальним правилом, сто-
рони самостійно залучають осіб зі спеціальними знаннями для прове-
дення судової експертизи, оплачуючи таку діяльність експерта власним 
коштом. Такі експерти є “своїми” для сторін, тобто належать або до сто-
рони обвинувачення, або до сторони захисту, набуваючи статусу свідка 
у провадженні2. Фактично завдяки принципу змагальності, який домінує, 
зокрема, у Великій Британії, сторони отримують можливість на власний 
розсуд визначати, які докази подавати до суду, а також самостійно виби-
рати експерта.

У зв’язку з цим актуальність вибраної тематики зумовлена необхідні-
стю комплексного дослідження впливу змагального процесу на органі-
зацію судово-експертного забезпечення у державах загальної системи 
права на прикладі Великої Британії.

В Україні невідомі комплексні дослідження впливу типу процесу, 
який домінує у державі, на особливості залучення судового експерта 
у кримінальне провадження, а також окремі дослідження, що стосуються 
організації судово-експертного забезпечення кримінального проваджен-
ня Великої Британії.

Окремі питання, пов’язані із впливом типу процесу на статус та особ-
ливості залучення у кримінальне провадження й окремі проблеми судо-
вої експертизи в зарубіжній науковій літературі досліджували Т. Декай-

1 T Decaigny, ‘Inquisitorial and Adversarial Expert Examinations in the Case Law of the European Court of 
Human Rights’ [2014] 5 (2) New Journal of European Criminal Law 154.

2 А Трефилов, Уголовный процесс зарубежных стран, т 1 (Восход Москва 2016) 303.
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ні, Д. Соненшайн, Дж. Мейсон, Цзян Юнь-Вей, Р. Беран та ін. Питання ж 
організації судово-експертної діяльності Великої Британії було у фокусі 
уваги таких учених, як Г. Гуджонссон, М. Стокдейл, Р. Шеперд, С. Хуйге, 
А. Чан.

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ є аналіз організаційних і процесуальних особли-
востей залучення судового експерта у кримінальне провадження Вели-
кої Британії та дослідження впливу змагального процесу на організацію 
судово-експертного забезпечення судочинства у державах загального 
права.

Експерт, залучений стороною: 
можливість для сторони чи ризик для правосуддя?

У цьому контексті в науковій літературі звертають увагу на те, що 
такий експерт може ставати “найманою зброєю” (“hired guns”) сторони, 
підтримуючи її позицію та уникаючи дотримання вимог об’єктивності 
й незалежності. На додаток, у випадку, коли сторонами представлено 
декілька висновків експертів, які суперечать один одному, існує ризик, 
що суддя або присяжні можуть опинитися в ситуації, коли за відсутності 
у них спеціальних знань доведеться брати до уваги один із висновків, 
відкидаючи інший3.

Ще одне відоме науці терміносполучення “експертний шопінг” (“expert 
shopping”), виникнення якого пояснюється тим, що експерт у змагальній 
судовій системі розглядається як товар, адже адвокат, який представляє 
позицію сторони у провадженні, вибиратиме особу для залучення її як 
експерта у провадженні не на основі знань, а на основі здатності такого 
експерта переконливо викласти думку, яку сторона, яка оплачує послуги 
експерта, хоче почути4. Відповідно, існують ризики, що результат, який 
запропонує експерт, в умовах змагальності визначально залежить від 
фінансових можливостей сторін процесу5.

Для запобігання таким ризикам у науковій літературі, серед іншо-
го, пропонується, до прикладу, залучати двох або більше експертів для 
прове дення експертизи, при цьому експертні висновки можуть вважа-
тися прийнятними лише за умови, якщо такі експерти дійшли “суттєвої 
згоди” щодо предмета експертизи6. Також, наголошуючи на тому, що пе-
рехресний допит і відповідальність за дачу неправдивих показань не є 
ефективними при вирішенні проблеми упередженості експертів у зма-
гальній системі, розглядаються варіанти переходу до підходу, коли суд 

3 Magnússon Skúli, ‘The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure’ (2007) 51 Scandinavian studies in law 
384–7.

4 D Sonenshein, C Fitzpatrick, ‘The problem of partisan experts and the potential for reform through concurrent 
evidence’ [2013] 32 (1) Rev. Litig. 9.

5 Jiang Yun-wei, ‘Controlling Dishonesty of Expert Witnesses’ [2007] 4 (5) US-China Law Review 66.
6 J K Mason, ‘Expert Evidence in the Adversarial System of Criminal Justice’ [1986] 26 (1) Medicine, Science and 

the Law 11.
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(а не сторони) залучає експертів у кримінальне провадження; встанов-
лення реальних та ефективних штрафів за надання неправдивих екс-
пертних висновків; дисциплінарної відповідальності експертів7.

На наше переконання, оскільки експерт залучається у провадження 
як особа зі спеціальними знаннями, яка має допомогти суду ухвалити рі-
шення у справі, він має провести об’єктивне та безстороннє дослідження 
і надати висновок, який виключає будь-який сумнів у його достовірності. 
Як припускає Д. Соненшейн: ‘<…> немає кращого способу перевірки до-
казів і отримання обґрунтованого висновку (експертного. – К. Ш.), ніж 
система змагальності’8. До того ж перехресний допит експерта, залуче-
ного сторонами, мав би сприяти виявленню упередженості експерта, 
якщо така існує, зважаючи на можливість іншої сторони, серед іншого, 
ставити питання такому експерту про його потенційну упередженість 
або фінансову зацікавленість у вирішенні провадження. Експерт у зма-
гальній системі повинен надати висновок на основі власної незалежної 
оцінки і не має обов’язку “дбати” про позицію сторони, яка його залучи-
ла у провадження, оскільки експерт несе відповідальність за надання та-
кого висновку та покликаний надавати ‘допомогу суду розкрити правду 
у будь-якому конкретному випадку’9.

Важливо відзначити, що у державах, які належать до змагальної 
систе ми права, суддя приймає рішення, чи допускати особу до вико-
нання функцій експерта, та чи його показання можуть бути допущені 
у провадження як доказ. У таких державах, як Сполучені Штати Амери-
ки, Австралія, Велика Британія та Канада, експерт може бути допущений 
у провадження за умов, якщо питання, яке пропонується йому до вирі-
шення, є суперечливим. Відповідно, експертні докази повинні допомог-
ти судді, який розглядає справу, в ухваленні рішення; такі докази, які бу-
дуть отримані за результатами проведеної експертизи, не повинні бути 
загальновідомими або вводити в оману суддів чи присяжних10.

Судовий експерт у Великій Британії: історичні передумови
Інститут “обізнаного свідка” притаманний кримінальному процесу 

Великої Британії давно. Починаючи з XIV ст., у кримінальний процес 
Великої Британії почали залучати так званих “спеціальних журі” – при-
сяжних, які були обізнані з певних конкретних питань, вирішення яких 
відбувалося у процесі судового розгляду. До прикладу, залучали жінок 
у ролі спеціальних журі для визначення вагітності жінки11.

7 Jiang Yun-wei (n 5) 65.
8 Alec Samuels, ‘Finding the Expert, the Right Expert, the Expert Expert’ [2001] 69 (3) Medico-Legal Journal 127.
9 R Beran, ‘The role of the expert witness in the adversarial legal system’ [2009] 17 (1) Journal of law and 

Medicine 137.
10 Margaret B Kovera, Jacqueline L. Austin, ‘Expert Testimony’ in James D. Wright (ed), International 

Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition, Elsevier 2015) 582–3.
11 C Milroy, ‘A Brief History of the Expert Witness’ [2017] 7 (4) Acad Forensic Pathol 516–26.
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Згодом “спеціальні журі” трансформувалися у конкретних “обізна-
них осіб”, які володіли спеціальними знаннями та залучалися у судове 
провадження як свідки (“expert witnesses”), а висновок “обізнаної особи” 
у кримінальному провадженні Великої Британії почав використовува-
тися для того, щоб ‘надавати суду наукову інформацію, яка, ймовірно, 
не підпадає під досвід та знання судді або присяжних’12.

Це правило щодо виключення показань, які стосуються загальнові-
домих питань (“common knowledge and experience”), із числа доказів бере 
свій початок із рішення “Р. проти Тернера” (R. v. Turner), 1975 р., у яко-
му суд дійшов висновку, що у випадку, якщо в результаті дослідження 
фактів виявиться, що суддя або присяжні можуть самостійно зробити 
висновки, то залучення “обізнаної особи”, тобто експерта, – не є необ-
хідним, адже факт того, що такий експерт має ‘<…> вражаючу наукову 
кваліфікацію, не робить його думку більш корисною, ніж думку самих 
присяжних, однак у випадку залучення експерта для надання висновків 
із загальновідомих питань присяжні можуть подумати інакше’13. До сло-
ва, цьому рішенню передувало рішення у справі “Фолкс проти Чадда” 
(Folkes v Chadd), 1782 р., у якому суд дійшов висновку, що висновок екс-
перта може бути допустимим лише в тому випадку, якщо він містить 
інформацію, яка лежить поза загальновідомими знаннями та досвідом 
присяжних або відомих суду фактів14.

Тож історично, зважаючи на особливості судового процесу та пра-
вової системи загалом, законодавчий підхід Великої Британії до визна-
чення поняття “експерта” як учасника судового провадження значно 
різниться від підходу, який існує у таких державах континентального 
права, як Франція, Німеччина, Португалія, Латвія, Литва, Чехія, зокрема 
відсутністю терміносполучення “судовий експерт”. Натомість у судово-
му провадженні при вирішенні кримінальних справ може брати участь 
так званий “обізнаний свідок”, яким може бути компетентна особа, яка 
залучається однією зі сторін, складає присягу і під нею дає показання 
про зроблені дослідження та їхні результати.

Судова експертиза у законодавстві Великої Британії сьогодні
У Великій Британії виникали певні проблеми, пов’язані з можли-

вим впливом сторін при залученні експерта у судове провадження, про 
що свідчить підготовлене Законодавчою комісією (Law Commission) 
у 2009 р. консультаційне дослідження “Допустимість доказів експер-

12 G Gudjonsson, ‘Criminal Court Proceedings in England: The Contribution of the Psychologist as an Expert 
Witness’ (1986) 5 Medicine and Law 401.

13 Andrew Colman, Ronnie Mackay, ‘Legal issues surrounding the admissibility of expert psychological and 
psychiatric testimony’ (1993) Issues in Criminological & Legal Psychology 47–9.

14 R Mackay, A Colman, P Thornton, ‘The admissibility of expert psychological and psychiatric testimony’ 
in Heaton-Armstrong A, Shepherd E, Wolchover D (eds), Analysing witness testimony: A guide for legal 
practitioners and other professionals (Blackstone 1999) 324–5.
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та у кримінальному провадженні Англії та Уельсу”15, у якому наголо-
шується на тому, що висновки експерта допускаються у кримінальне 
провадження із недостатнім контролем16. У 2011 р. Законодавча комісія 
підготувала звіт “Експертні докази у кримінальному провадженні в Анг-
лії та Уельсі”17, у якому було наголошено на необхідності забезпечення 
мінімальних стандартів експертної діяльності (зокрема вдосконалення 
існуючих принципів, що стосуються понять “експертиза”, “неуперед-
женість” тощо), a також на потребі більш критичного підходу з боку су-
дової влади до таких висновків18. З цією метою напрацьовувалися зміни 
у процесуальне законодавство, що відобразилися у Кримінально-проце-
суальних правилах Великої Британії, які набули чинності у 2020 р.

а) Організаційні аспекти залучення судового експерта у кримінальне 
провадження

В англійській системі не існує офіційних списків судових експертів 
(до 2009 р. існував Реєстр судово-медичних експертів. Вважалося, що 
особи, внесені у цей Реєстр, відповідають критерію “безпечної та компе-
тентної практики”). Однак побутує створення “приватних списків”, де 
зазначені дані про фахівців, які пропонують свої послуги як експерти19. 
Оскільки Реєстри мали б служити для того, аби засвідчувати кваліфіка-
цію відповідних експертів, очевидно, за їхньої відсутності постає питан-
ня щодо майбутньої якості експертних висновків. Також законодавство 
Сполученого Королівства не передбачає системи ліцензування або акре-
дитації для того, щоб стати судовим експертом. Проте існує один виня-
ток: у 2018 р. набрало чинності Положення про акредитацію судових 
експертів, відповідно до якого правоохоронні органи Англії та Уельсу по-
винні залучати до роботи акредитованого судово-медичного працівника 
для будь-якої лабораторної діяльності, що призводить до отримання да-
них ДНК або дактилоскопії, яка проводиться з 25 березня 2019 р.20.

Офіційні тарифи та вказівки щодо визначення розміру винагороди за 
діяльність експерта у провадженні також відсутні. За загальним прави-
лом, розмір винагороди експерта узгоджується індивідуально з експер-

15 The Admissibility of Expert Evidence in Criminal Proceedings in England and Wales. A New Approach to the 
Determination of Evidentiary Reliability: Law Commission Consultation Paper No 190 <http://www.lawcom.
gov.uk/app/uploads/2015/03/cp190_Expert_Evidence_Consultation.pdf> (accessed: 29.01.2021).

16 Michael Stockdale, Adam Jackson, ‘Expert Evidence in Criminal Proceedings: Current Challenges and 
Opportunities’ [2016] 80 (5) Journal of Criminal Law 345.

17 Expert Evidence in Criminal Proceedings in England and Wales, Presented to Parliament pursuant to section 
3(2) of the Law Commissions Act 1965. LAW COM No. 325 <https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-
prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2015/03/lc325_Expert_Evidence_Report.pdf> (accessed: 06.02.2021).

18 Stockdale, Jackson (n 16) 345.
19 ‘Kompetencje biegłych sądowych – oczekiwania i kryteria oceny: przegląd rozwiązań stosowanych w różnych 

państwach i systemach prawnych’ (Forensic Watch) <http://forensicwatch.pl/pliki/Forensic_Watch_Desk_
Research.pdf> (accessed: 11.02.2021).

20 The Accreditation of Forensic Service Providers Regulations 2018 No. 1276 <https://www.legislation.gov.uk/
uksi/2018/1276/contents/made> (accessed: 13.02.2021).
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том відповідно до “ринкових цін” з урахуванням досвіду та кваліфікації, 
очікуваного робочого часу, ступеня тяжкості справи тощо21.

У Великій Британії відомчі експертні установи взаємодіють із полі-
цейськими організаціями під юрисдикцією Міністерства внутрішніх 
справ. Так, у структурі останнього діє експертно-криміналістична служ-
ба (The Forensic Service – FSS), завданнями якої, серед іншого, – проведен-
ня судо вих експертиз і досліджень для правоохоронних органів (поліції, 
королівської прокуратури тощо) Англії та Уельсу22. Варто відзначити, 
що у Великій Британії відсутня монополія на здійснення криміналістич-
них експертиз державними судово-експертними установами, а тому для 
виконання навіть таких специфічних експертиз, як криміналістичне 
дослідження документів, можливе залучення фахівців, які працюють 
у приватних криміналістичних установах23. При цьому експертна неза-
лежність, як зазначають Г. Попа та І. Некула, повинна бути пов’язана 
з професійною об’єктивністю24.

б) Процесуальні аспекти залучення судового експерта у кримінальне 
провадження

Р. Шеперд, відомий у Великій Британії судово-медичний експерт, 
таким чином описує участь судового експерта у кримінальному прова-
дженні Великої Британії:

Доти мене викликали на дослідження лише коронери або поліція. 
Це авто матично означало, що в разі порушення справи і, відповідно, суду 
я виступав свідком-експертом з боку обвинувачення. Часом буває, що 
суду достатньо лише звіту судмедексперта, в інших же випадках необхід-
но виступити і відповісти на питання. <…> Сторона захисту теж зазви-
чай наймає судмедексперта й часто подає запит щодо другого розти ну. 
У випадках, коли у злочині звинувачують групу осіб, адвокати різних об-
винувачених можуть подати окремі запити, і розтинів буває три, чоти-
ри, а то й більше. У таких рідкісних випадках експерти можуть прово-
дити розтин по черзі, але часто вони роблять це разом, спостерігаючи за 
роботою один одного. <…> Кожен експерт пише свій звіт. Кожен з цих 
звітів стає доказом. Кожного експерта викликають до суду у якості свідка-
експерта25.

21 ‘Wynagrodzenia biegłych sądowych. Polska na tle krajów europejskich’ (Forensic Watch, 2016) 
<http://forensicwatch.pl/web/pliki/baza-wiedzy/Opracowania/Wynagrodzenia-Bieglych.pdf> (accessed: 11.02.2021).

22 Л Романенко, ‘Розвиток організації судово-експертної діяльності в Україні з урахуванням досвіду 
деяких зарубіжних країн’ (2012) 1 Право та управління 444–52.

23 Там само.
24 Popa Gheorghe, Necula Ionel, ‘Study on expert status in the European judicial system’ (2013) 3 Agora 

International Journal of Juridical Sciences 161–8.
25 Р Шеперд, Неприродні випадки. Нотатки судмедексперта в 34 розтинах (пер з англ, Форс Україна 2020) 

134–41.
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Відповідно до кримінально-процесуального законодавства Великої 
Британії кожна зі сторін має право залучати за власною ініціативою 
“обізнану особу” (експерта в нашому розумінні). Відзначимо, що мож-
ливість залучення у судовий процес експертів безпосередньо сторонами 
передбачена також у законодавстві Данії, Кіпру, Ірландії.

Частина 19 Кримінально-процесуальних правил Великої Британії 
(далі – Правила) містить положення, які регулюють діяльність експерта 
у кримінальному провадженні26. Пункт 19.2 Правил визначає, що екс-
перт повинен допомагати суду завдяки наданню висновку (“opinion”), 
який: є об’єктивним і неупередженим; у межах галузі експертизи, в якій 
працює особа. Також така допомога здійснюватиметься через дотриман-
ня експертом вказівок суду та негайного інформування суду про будь-
які суттєві зміни при виконанні експертного дослідження. Цей обов’язок 
має перевагу над будь-якими обов’язками експерта перед особою, яка за-
лучає такого експерта та оплачує його роботу.

Водночас особа, яка здійснює експертне дослідження, зобов’язується 
зазначати свою галузь експертизи при складенні висновку експерта або 
при дачі показань; також звертати увагу суду, що певні питання, які став-
ляться перед таким експертом, не входять до сфери експертизи експерта; 
інформувати суд і сторони про ситуації, коли позиція експерта змінюєть-
ся від первісної позиції, яка зазначена у висновку експерта, тощо. 

Відповідно до цього підходу основним завданням експерта є не під-
тримка версії сторони, яка його залучає, а допомога суду у досягненні 
істини через надання об’єктивного та неупередженого висновку щодо 
фактів, складених у межах і на основі їх знань. Таким чином, функція екс-
перта у Великій Британії включає необхідність збалансувати очікування 
клієнта із зобов’язанням підтримувати об’єктивність. До слова, такий 
підхід відповідає практиці Європейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ), який у своїх рішеннях зазначає, що відсутність безсторонності 
експерта, який надає перевагу одній стороні, – шкодить іншій, порушу-
ючи принцип рівності сторін (§ 53, “Сара Лінд Еґґертсдоттір проти 
Ісландії”)27.

Експертний висновок, згідно з п. 19.4, повинен містити:
– детальну інформацію про кваліфікацію експерта та відповідний до-

свід;
– детальну інформацію про будь-яку літературу чи іншу інформацію, 

на яку експерт спирався при складанні звіту;
– заяву, в якій викладається суть усіх фактів, про які було повідомлено 

експерту, які є суттєвими для надання висновку експерта;

26 Criminal Procedure Rules 2020 <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/759/contents/made> (accessed: 
21.02.2021).

27 Sara Lind Eggertsdottir v. Iceland, no. 31930/04, Council of Europe: European Court of Human Rights, 5 July 
2007 <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-81432> (accessed: 23.02.2021).
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– чітко пояснити, які з фактів, викладених у звіті, є відомими експерту 
завдяки його спеціалізації;

– якщо висновок експерта базується, серед іншого, на фактичних да-
них, отриманих іншою особою для цілей кримінального провадження 
(наприклад, фактичні дані за результатами вимірювання, випробуван-
ня чи експерименту), необхідно зазначити особу, від якої були отримані 
такі фактичні дані, її кваліфікацію та відповідний досвід; засвідчити, що 
ця особа мала власні знання щодо таких фактичних даних;

– узагальнити позицію особи, яка робить експертне дослідження, 
та надати відповідне обґрунтування;

– якщо експерт не може дати висновок без кваліфікації, тоді висновок 
повинен містити інформацію про таку кваліфікацію;

– включати таку інформацію, яка може знадобитися суду для вирі-
шення питання, чи є висновок експерта достатньо надійним, щоб взяти 
його як доказ;

– містити висновок проведеного експертного дослідження;
– містити заяву про те, що експерт розуміє свій обов’язок перед судом, 

а також належно виконував і буде виконувати цей обов’язок; 
– містити таку ж декларацію істини, яку містить і заява свідка.
Таким чином, у будь-якому разі суд з’ясовує кваліфікацію експерта 

і володіння ним спеціальними знаннями для підтвердження його компе-
тентності. Опісля того, як суд переконається, що експерт компетентний 
для проведення експертного дослідження і підготовки висновку, питан-
ня про “вагу” доказів та їх значення для вирішення передається присяж-
ним, які надаватимуть такому доказу “більшу або меншу вагу”28.

Експертні докази, як зазначається у вказівках Королівської прокурор-
ської служби 2019 р., є лише одним із доказів у справі, проте опиратися 
виключно на такі докази для доведення обвинувачення не слід, зважаю-
чи на наведене у рішенні “Р проти Дохені і Адамс” (R v Doheny & Adams, 
1997 р.) твердження Апеляційного суду, що оцінювати докази експертів 
можна лише з огляду на інші докази у справі; відсутність же будь-яких 
інших доказів, якими б обмеженими вони не були, – ‘<…> мала б бути 
фатальною для справи’29.

Сторона, яка надає іншій стороні або суду висновок експерта, повин-
на негайно повідомити цього експерта про цей факт. У випадку, якщо 
у судовому провадженні кожна зі сторін залучила “обізнаних осіб” (екс-
пертів), то відповідно до п. 19.6 Правил суд може надати вказівку таким 
експертам: 

28 Stockdale, Jackson (n 16) 351.
29 CPS Expert Evidence Prosecution Guidance, 2019 <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/expert-evidence> 

(accessed: 21.02.2021).
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– обговорити питання, які стосуються проведеного експертного до-
слідження; 

–  підготувати заяву для суду з питань, щодо яких вони погоджуються 
та не погоджуються, викладаючи свої аргументи.

Окрім цієї заяви, на обговорення між експертами сторони не можуть 
посилатися без відповідного дозволу суду. У справі “Р проти Хендерсона 
та інших” (R v Henderson and others) було визнано, що такі обговорен-
ня повинні відбуватися без участі законних представників сторін та за 
детальним протоколом30. Така процедура виникла з метою покращен-
ня якості судового рішення ще у 1980 р. в Австралії та отримала назву 
“одночасні експертні докази” (“сoncurrent expert evidence”; відома також 
назва “hot-tubbing”)31. Очевидно, це свідчить про те, що система Вели-
кої Британії, яка є класичним прикладом змагальної, робить певні кроки 
в бік відходу від “чистої” змагальної системи та запозичення елементів 
обвинувальної.

До речі, в цьому контексті виникають роздуми, чи такі підходи не су-
перечать засаді змагальності, в основі якої лежить можливість кожної зі 
сторін представити свою позицію. Так, у § 16 “Проскурніков проти Росії”32 
зазначається, що кримінальне провадження має бути змагальним і що 
між стороною обвинувачення та стороною захисту має бути забезпечена 
рівність сторін, що вимагає “справедливого балансу” між ними: їм буде 
надана розумна можливість представити свою позицію за умов, які не 
ставлять їх у невигідне становище щодо опонента.

У випадку, якщо в справі бере участь більш ніж один відповідач, ко-
жен із яких залучив експерта для отримання висновку судової експерти-
зи, суд може постановити, що доказом із цього питання повинен бути 
висновок лише одного експерта за домовленістю між співвідповідачами. 
Якщо співвідповідачі не можуть домовитися між собою, хто саме пови-
нен виступати експертом у цьому кримінальному провадженні, суд може 
вибрати експерта з числа осіб зі списку, який буде підготовлений від-
повідачами, або доручити, щоб експерт був обраний іншим способом 
(19.7 Правил). 

Якщо суд дає вказівку щодо залучення одного спільного експерта, ко-
жен із співвідповідачів може дати вказівки такому експерту, при цьому 
співвідповідачі, які дають вказівки експерту, повинні одночасно надісла-
ти копію вказівок один одному. Суд, зі свого боку, може дати розпоря-
дження щодо оплати винагороди та витрат експерта; обстежень, вимірю-
вань, випробувань чи експерименту, які експерт бажає провести. Також 

30 CPS Expert Evidence Prosecution Guidance (н 29).
31 S Huyghe, A Chan, ‘The evolution of expert witness law under UK and US Jurisdictions’ [2013] 8 (4) 

Construction Law International 14.
32 Proskurnikov v. Russia, no. 48364/11, Council of Europe: European Court of Human Rights, 1 September 

2020 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203830> (accessed: 23.02.2021).
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своїм розпорядженням суд (до отримання експертом вказівок від інших 
сторін) може визначити суму, яка має бути виплачена експерту як гоно-
рар та відшкодування витрат. Якщо суд не вкаже інше, співвідповідачі, 
які дають вказівки експерту, несуть солідарну відповідальність за сплату 
винагороди та відшкодування витрат експерта.

У судовому процесі така особа набуває статусу свідка та допитуєть-
ся за правилами допиту свідка. Перед допитом експерт повинен заявити 
про те, що знає і розуміє характер своїх обов’язків, можливість притяг-
нення до відповідальності, а також присягає говорити правду.

ВИСНОВКИ. Незважаючи на те, що Велика Британія є державою зма-
гальної системи права, де сторони мають “широкі” процесуальні права 
та змогу визначати “напрям” судового процесу, все ж відбуваються деякі 
зміни в законодавстві держав загального права, які полягають у запози-
ченні елементів обвинувального процесу з метою усунення потенційних 
ризиків упередженості судових експертів та зловживань їхніми правами 
через неправомірний вплив сторони кримінального провадження, яка 
залучає судового експерта у провадження. Відсутність системи атестації 
та ліцензування судових експертів (за винятком отримання даних ДНК 
або дактилоскопії за допомогою експертних досліджень) ставить під сум-
нів належний рівень професійної підготовки осіб, які залучаються у про-
вадження як судові експерти. На практиці вимагає доведення у судовому 
засіданні свої кваліфікації та наявності знань і навичок для проведення 
експертного дослідження.
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JUDICIAL EXPERT IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
IN THE STATES OF THE ADVERSARIAL LAW SYSTEM 

ON THE EXAMPLE OF THE UNITED KINGDOM

ABSTRACT. The influence of the adversarial process on the organization of forensic 
support of justice in common law states is relevant for scientific research.

The purpose of the article is to analyze the organizational and procedural features of 
the involvement of a judicial expert in the criminal proceedings of the United Kingdom. 
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УЧАСТЬ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В ДЕРЖАВАХ ЗМАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ…

The article is also devoted to the research of the general impact of the adversarial process 
on the organization of forensic support of the judiciary in common law states.

It was found that due to the adversarial principle, which dominates in different states, 
including in the United Kingdom, the parties have the opportunity to determine at their 
own discretion what evidence to submit to the court, as well as to choose an expert. 
An expert in the adversarial system should provide an opinion on the basis of his own 
independent assessment and has no obligation to “care” about the position of the party, 
who has involved the expert in the proceeding.

The concept of the expert as a “hired guns” and the theory of “expert shopping” as 
a threat to the administration of objective and impartial justice in the adversarial law 
system countries are considered. The ways of solving the problem of the experts’ bias in 
the competitive system are proposed.

The historical preconditions for the origin of an “expert witness” in the criminal 
process of United Kingdom have been clarified. Based on the analysis of the peculiarities 
of the judicial process and the legal system in general, the author found differences in the 
legislative approach of the United Kingdom to the regulation of the expert status from the 
approach in continental law countries.

Attention is drawn to the organizational and procedural features of the involvement 
of a judicial expert in the criminal proceedings of the United Kingdom. Case law, the 
Rules of Criminal Procedure of the United Kingdom, the Regulations on the Accreditation 
of Forensic Experts, the Expert Evidence Prosecution Guidance, and some monitoring 
documents on forensic issues in the United Kingdom are analyzed. The status of expert 
evidence for the proving or disproving the accusation in criminal proceedings has been 
determined.

The author concludes that the function of the expert in the United Kingdom includes 
the need to balance the client’s expectations with the obligation to maintain objectivity.

The shortcomings of the lack of a system of attestation and licensing of forensic experts 
and relevant registers of forensic experts were revealed, which calls into question the 
proper professional qualification of experts.

It is concluded that despite the fact that the adversarial process prevails in the United 
Kingdom, the procedure of the involvement of a forensic expert in criminal proceedings is 
gradually borrowing some of the features of the inquisitorial process.

KEYWORDS: adversarial process; expert witness; expert opinion; expert involved by the 
party; register of experts; expert qualification.
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ЗНАЧЕННЯ І ВІДПОВІДНІСТЬ НАЗВИ ПРОФЕСІЇ 
ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЙОГО ПРАВОВОМУ СТАТУСУ*

АНОТАЦІЯ. У статті досліджено один із напрямів підвищення ефективності ви-
конавчого провадження через зміну назв професії “державний” і “приватний ви-
конавець” на більш відповідні до їхнього правового статусу (прав та обов’язків) 
таких суб’єктів. Розглянуто некоректне найменування цих професій як один із ба-
гатьох чинників, що призводять до неправильного розуміння повноважень вико-
навця учасниками виконавчого провадження і, як наслідок, їхньої деструктивної 
процесуаль ної поведінки. З метою всебічного вивчення розглянуто існуючий до-
свід у просторовій та часовій площині – закордонний та історичний. Наведено при-
клади назв професій, до повноважень яких у різні часи належали функції примусо-
вого виконання рішень. Назви таких професій відрізнялися семантично – залежно 
від особливостей їхніх функцій, місця у відповідній системі – тіун, вірник, мечник, 
ємець, отрок.

У численних вітчизняних публікаціях, присвячених сучасному закордонному 
досвіду примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів, 
суб’єктів примусового виконання рішень  називають переважно судовими виконав-
цями. Спростовано нав’язане формулювання і наведено приклади найменування 
відповідної професії у різних країнах світу: Франції – Huissier de justice – судовий 
офіцер, Німеччині – justizwachtmeister – судовий службовець, який здійснює нагляд, 
Італії – ufficiale giudiziario – офіційний судовий представник.

У дослідженні розглянуто причини виникнення хибної назви професії приват-
ного виконавця, яка з’явилася “на противагу” державному виконавцю, яка, зі свого 
боку, також є наслідком логічної хиби і містить слово “державний” тільки для до-
повнення надто вживаного у побуті слова “виконавець”.

Окрім того, із посиланням на закордонний досвід, розглянуто перспективу 
наділення виконавців функцією констатації юридичних фактів, оскільки у сфері 
юстиції вона є доволі близькою за сутністю до тих функцій, що зараз покладено 
на виконавців. Запропоновано, що повноваження виконавців мають вийти за межі 

* Стаття є продовженням досліджень автора із цієї тематики. Див.: В Боєру, ‘До питання приведення 
назви професії державного і приватного виконавця у відповідність їхнім повноваженням’ в Актуальні 
проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: збірник тез доповідей 
учасників науково-практичного семінару (Долинська М, Красницький І, Юркевич Ю заг ред, ЛьвДУВС 
2020) 12–6.
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суто виконавчого процесу, однак залишитися у межах виконання функцій забезпе-
чення правосуддя.

З урахуванням трьох наведених аспектів зроблено висновок про неправильність 
сучасної назви професії “державний”, “приватний виконавець”, їхнього статусу, 
а також запропоновано змінити та уніфікувати назви професії на “офіцер юстиції”.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: державний виконавець; приватний виконавець; офіцер юстиції; 
статус виконавця; реформа виконавчого провадження.

Держава і суспільство постійно шукають шляхи вдосконалення ме-
ханізму та підвищення ефективності примусового виконання рішень 
юрисдикційних органів. Очевидно, що якість (оперативність і повнота) 
реалізації судових рішень у країні безпосередньо визначає й ефективність 
судової системи як такої. Чимало українських учених у своїх досліджен-
нях приділяло увагу питанням підвищення ефективності існуючого ме-
ханізму виконання рішень. Із запровадженням в Україні концептуально 
нового підходу до виконання – появою змішаної системи примусового 
виконання, ефективність процедури виконання зросла, проте виникли 
нові проблеми, що потребують розв’язання.

Структуризація причин низької ефективності виконання рішень 
юрисдикційних органів1 дала змогу виявити важливі проблеми механіз-
му виконавчого провадження і правильно визначити їх місце в концепції 
подальших змін. Недостатню увагу з боку як учених, так і посадовців 
Міністерства юстиції України приділено такій проблемі, як суб’єктивне 
сприйняття боржником статусу державного та приватного виконавця, 
а також неправильне ставлення боржника до суті виконавчого прова-
дження. Наслідком правового нігілізму серед широкого кола пересічного 
населення є зневажливе ставлення до статусу виконавця та неусвідом-
лення можливих наслідків невиконання рішень юрисдикційних органів. 
Ефективної державної політики, спрямованої на правоосвітницьку 
діяльність щодо авторитетності судового рішення й обов’язковості його 
виконання не існує. Натомість у суспільстві за допомогою соціальних 
мереж та засобів масової інформації постійно зростає популярність де-
структивних неправових тез, згідно з якими у “вікно Овертона” потрап-
ляє схвалення ухилення від дотримання закону, ухилення від виконання 
судових рішень, заподіяння тілесних ушкоджень (та смерті), зокрема, 
суддям і виконавцям судових рішень та рішень інших юрисдикційних 
органів.

Нами доведено, що брак розуміння правового статусу державного чи 
приватного виконавця боржником (або іншою особою, що має визна-
чальний вплив на поведінку боржника) є однією з суттєвих причин 
низької ефективності виконавчого провадження. Усвідомлення борж-

1 В Боєру, ‘Структуризація причин низького рівня ефективності виконання рішень юрисдикційних 
органів в Україні’ (2020) 5 Юридичний науковий електронний журнал 48–54.
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никами наслідків ухилення від виконання рішення (у частині випадків) 
зумовило би добровільне виконання до початку примусового виконання 
або одразу після його початку. Це не тільки дещо підвищило би загаль-
ний відсоток виконуваності рішень, а й звільнило би частину ресурсу 
(зокрема, часу та фінансів) виконавців на вжиття заходів примусового 
виконання решти рішень.

Ставлення сторони боржника до виконавця має вкрай важливе зна-
чення. Воно формується суб’єктивно та індивідуально, проте однаково 
ґрунтується на низці обставин. До прикладу, державному виконавцю, 
який працює у занедбаному кабінеті, без форменого одягу та засобів 
захисту, досить складно викликати почуття поваги і продемонструвати 
свій авторитет боржникові, тому важче змотивувати до виконання рі-
шення. Факторів, що впливають на формування авторитету професії, 
суспільного статусу виконавця чимало. Одним із них є назва професії.

На проблему невідповідності назви професії статусу виконавця уже 
звертали увагу деякі науковці. Так, до проблемних питань сучасного ета-
пу розвитку виконавчого провадження в Україні Р. Миронюк, зокрема, 
відносить розмежування категорій “приватний виконавець” і “бізнес-
мен”2. Погоджуємося з науковцем у тому, що приватні виконавці перебу-
вають на службі держави, яка делегувала їм певні повноваження. У євро-
пейських країнах навіть немає назви “приватний виконавець”, оскільки 
вона вводить в оману, натомість застосовують термін “судові пристави” 
або “присяжні виконавці”.

Підтримуємо думку судді Київського окружного адміністративного 
суду А. Волкова3, який вважає використання термінів “приватний” і “дер-
жавний” судовий виконавець для визначення осіб, які здійснюють при-
мусове виконання, невдалою ідеєю. На його думку, назва і статус цих осіб 
мають бути єдиними і відповідати змісту функції, яку вони вико нують 
у правосудді, а не відображати джерело їхнього фінансування. Крім того, 
він не поділяє ідею розподілу виконавців на державних і приватних, 
оскільки це тільки викривляє зміст владної функції, яку виконують ці 
особи. Дуже важливо правильно використовувати юридичну терміно-
логію. Приставка “приватний” створює уявлення про те, що виконання 
судового рішення – це бізнесова діяльність, насправді ж це абсолютно не 
так. Виконавець за визначенням не може бути приватним, адже держава 
делегує цим особам функцію із примусового виконання судових рішень, 
а для цього наділяє їх владними повноваженнями з розпорядження чу-

2 Р Миронюк, ‘Напрями реформування системи органів виконання судових рішень’ в Сучасна 
адміністративно-правова доктрина захисту прав людини: тези доповідей та наукових повідомлень 
науково-практичної конференції (Нац юрид ун-т ім Я Мудрого 2015) 60–4.

3 ‘Статус виконавця має бути єдиним, без поділу на державного чи приватного: інтерв’ю Андрія 
Волкова головному редактору Єгору Желтухіну’ (Юридична газета online, 03.04.2015) <https://yur-
gazeta.com/interview/status-vikonavcya-mae-buti-edinim-bez-podilu-na-derzhavnogo-chi-privatnogo.html> 
(дата звернення: 02.03.2021).
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жим майном (майном боржників) без волевиявлення власника. Різниця 
між державним і приватним виконавцем полягає лише в тому, із яко-
го джерела відбувається фінансування їхньої діяльності: із державного 
бюджету або на засадах самофінансування. Схожа проблема в нотаріаті, 
де існують державні і приватні нотаріуси, хоча насправді “приватність” 
останніх полягає лише в тому, що вони не фінансуються з державного 
бюджету.

На ранніх етапах реформування системи примусового виконання рі-
шень в Україні професійна спільнота обговорювала різні варіанти на-
зви майбутньої професії приватних виконавців: “присяжні виконавці”, 
“приватні судові виконавці” та ін. Закон України “Про органи та осіб, 
які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 
органів”4, зрештою, визначив назву нової професії – “приватний вико-
навець”.

Така назва професії стала наслідком певного ланцюга нелогічних рі-
шень. Термін “приватний виконавець” виник на противагу існуючій 
професії державного виконавця. Логіка полягала в тому, що “приватний 
виконавець” буде не державним службовцем, а суб’єктом незалежної 
професійної діяльності і не фінансуватиметься із державного бюджету, 
а перебуватиме на самофінансуванні.

Логічна хиба5 полягає в тому, що державний виконавець був назва-
ний “державним” не через те, що є державним службовцем і не тому, що 
фінансується з державного бюджету. Будь-який інший державний служ-
бовець, як то інспектор податкової служби чи поліцейський, не менш 
“державні”, ніж державні виконавці.

Термін “державний виконавець” був уведений в українське законо-
давство Законом України “Про виконавче провадження”6. Державний 
виконавець був названий “державним” лише через те, що термін “вико-
навець” був занадто загальним і потребував доповнення. Однак слово-
сполучення “державний виконавець” все одно досі викликає логічне за-
питання – “виконавець чого”?

Цілком погоджуємося з позиціями Р. Миронюка та А. Волкова, що 
термін “приватний виконавець” виник на противагу існуючому терміну 
“державний виконавець”, підмінивши поняття, оскільки і державні, 
і приватні виконавці рівнозначно виконують державну функцію. А сло-
во “державний” у посаді державного виконавця ніколи не було ознакою 
джерела його фінансування.

4 Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: 
Закон України від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19> (дата 
звернення: 02.03.2021).

5 Англ. fallacy – термін логіки, філософії та інших наук, що вивчають пізнання, порушення логічної 
послідовності, або використання некоректних прийомів для доведення деякого твердження.

6 Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. № 606-XIV <https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/606-14> (дата звернення: 02.03.2021).
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На практиці більшість пересічного населення і навіть посадовці дер-
жавних органів та установ часто плутають приватного виконавця з “при-
ватним підприємцем”. Інколи державні органи відмовляють приватним 
виконавцям у наданні відповідей на запити, оскільки їхні посадові особи 
не розуміють статусу приватного виконавця, не усвідомлюють, що він є 
суб’єктом владних повноважень і плутають його з приватною особою.

Тоді як назва професії нотаріуса, прокурора чи судді повною мірою ві-
дображає сутність їхнього правового статусу, назва професії виконавця 
потребує доповнення. Досі у засобах масової інформації часто можна по-
чути словосполучення “судовий виконавець”. Досліджуючи можливість 
зміни та уніфікації термінології у назві професії державного і приватно-
го виконавця на єдину назву “судовий виконавець”, робимо висновок, 
що така назва не цілком відповідає статусу виконавця із трьох причин:

1) державні та приватні виконавці не входять до складу суду;
2) до повноважень державних і приватних виконавців належить вико-

нання не лише судових актів, а й рішень інших юрисдикційних органів;
3) з огляду на перспективи подальшого розвитку професії, пов’язані 

з наділенням виконавців додатковими функціями.
У 2014–2015 рр. у професійних колах лунала пропозиція назвати нову 

професію “присяжний виконавець”. На нашу думку, така назва є дещо 
некоректною. Сам термін “присяжний” означає “той, що присягнув”. 
Однак у світі та, зокрема, в Україні цей термін використовують здебіль-
шого для “присяжних засідателів”, які є непрофесійними особами та 
здійснюють повноваження на додачу до професійного суду. Тож у разі 
використання терміна “присяжний” у назві професії виконавця могло би 
скластися враження про непрофесійність такої особи, діяльність на заса-
дах волонтерства, необов’язковості його вимог. Окрім того, такий поділ 
на державних виконавців і присяжних виконавців також унеможливлює 
уніфікацію назви професії.

Звернемося до закордонного досвіду. Так, у Польщі виконання рішень 
покладено на судових виконавців. Проте польською мовою професія 
називається не “wykonawca”, а має власну назву – “komornik sądowy”7. 
Прийнято вважати, що у Франції виконання судових рішень покла-
дається на судових виконавців. Проте насправді французькі службов-
ці не називаються просто “виконавцями”, а також мають власну назву 
професії: huissier de justice – судовий офіцер – міністерський державний 
службовець 8. Саме слово “huissier” означає особу, що провадить пев-
ну церемонію, офіційну процедуру (церемоніймейстер). Відповідно, 
слово сполучення “судовий виконавець” взагалі не є перекладом (навіть 

8 ‘Huissier de justice’ (Service-public.fr) <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2158> (accessed: 
02.03.2021).
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адаптованим) назви посади huissier de justice. Адаптований переклад 
може звучати як “службовець юстиції” чи “офіцер юстиції”.

Процедура примусового виконання судових рішень в Італії врегульо-
вана Третьою книгою Цивільного процесуального кодексу9. Функції ви-
конання судових актів покладаються на ufficiale giudiziario. В українській 
науковій літературі цих посадовців називають судовими приставами. 
Однак назва професії перекладається скоріше як “офіційний судовий 
представник”. Як бачимо, слова “esecutore” – “виконавець” у назві про-
фесії немає.

Цікавим також є досвід Німеччини. У науковій літературі німецьких 
посадовців, які виконують судові рішення, називають судовими приста-
вами та реєстраторами. Виконавче провадження регламентується поло-
женнями Книги 8 “Виконання” Цивільного процесуального кодексу 
Німеччини10. Такі службовці за німецьким законодавством називаються 
justizwachtmeister, тобто буквально – “судовий службовець, який здійс-
нює нагляд”. Отже, назва професії також не містить слова “виконавець”, 
є спеціальною та відповідає правовому статусу такого службовця.

У Сполучених Штатах Америки повноваження з виконання судових 
рішень покладено на Службу Маршалів – перший у країні правоохорон-
ний орган11. До повноважень федеральних маршалів належить чимало 
й інших функцій – переважно із забезпечення діяльності судів (зокрема, 
функції судового розпорядника). Саме слово “маршал” має німецьке по-
ходження і його первісним значенням є “конюх”, “вершник”.

Низка країн для найменування посадовця, функціями якого є вико-
нання рішень юрисдикційних органів, називає “bailiff”. Етимологія цьо-
го терміна вказує на його латинське походження і первісне значення 
“нагля дач за маєтком”. Так, первісні значення слів “bailiff” та “marshal” 
не містять відсилки до виконання будь-яких формальних юридичних 
про цедур, на відміну від німецького “justizwachtmeister” чи французько-
го “huissier de justice”.

Відповідно до законодавства, що діє в Росії, функції виконання судо-
вих рішень покладаються на судових приставів-виконавців. А в Казах-
стані пристави та виконавці мають чіткий поділ. Пристави підтримують 
громадський порядок у залі під час судового засідання, а також під час 
вчинення виконавцями виконавчих дій, контролюють виконання по-
карань, не пов’язаних із позбавленням волі, сприяють суду у вчиненні 
процесуальних дій, забезпечують охорону будівель судів, охорону суддів 
та інших учасників процесу, охорону судових виконавців та осіб, які бе-
руть участь у виконавчих діях, сприяють судовим виконавцям у приму-

9 Codice di procedura civile (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 in G.U. 28 ottobre 1940) <https://www.
altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile> (accessed: 02.03.2021).

10 ‘Zivilprozessordnung’ (ZPO) <https://www.gesetze-im-internet.de/zpo> (accessed: 02.03.2021).
11 ‘U.S. Marshals Service’ (U.S. Marshals servis) <https://www.usmarshals.gov> (accessed: 02.03.2021).
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совому виконанні виконавчих документів12. Водночас судові виконавці – 
особи, які здійснюють безпосередньо примусове виконання виконавчих 
документів13.

Однак варто відзначити, що існує ще низка країн, де службовці, на 
яких покладено функції з примусового виконання рішень юрисдик-
ційних органів, також називаються виконавцями. Серед них, зокрема, 
Молдова – судові виконавці; Білорусь – судові виконавці; Болгарія – 
приватний судовий виконавець; Сербія – судовий виконавець; Грузія – 
приватний виконавець.

Вивчаючи досвід іменування професії особи, уповноваженої на при-
мусове виконання рішень, доцільно, крім просторового аспекту, зверну-
тися також і до часового. Історія розвитку професії виконавця на теренах 
сучасної України засвідчує існування різних назв залежно від повнова-
жень таких суб’єктів та правової системи, що діяла у відповідному часо-
вому проміжку.

Так, у період княжої доби в договорі Великого Новгорода з Вели-
ким князем Ярославом Ярославичем 1270 р. особи, на яких були по-
кладені функції з виконання судових рішень, називалися приставами. 
Упродовж усього існування князівства обов’язки з виконання судових 
рішень виконували княжі тіуни, вірники, мечники, отроки. У періоди 
підпорядкування українських земель Великому князівству Литовсько-
му, а згодом приєднання до Речі Посполитої на їх території діяли норми 
магдебурзького права, згідно з яким виконання рішень покладалося на 
судового пристава, який вибирався суддею з-поміж вільних громадян 
і мав право брати забезпечення, заарештовувати, накладати заборони 
щодо будь-якої людини та її майна по праву, коли він уповноважений 
до того судовим рішенням14.

Етимологія слова “тіун” вказує на те, що його значенням є “служи-
тель”. “Вірник” – служитель, який збирав вири (грошовий штраф за 
вбивство людини). “Мечник” – очевидно, посадовець озброєний ме-
чем. Мечник був також “ємцем”, тобто людиною, яка зловила злочин-
ця. З огляду на це мечник міг виконувати поліцейські функції на місцях, 
виловлюючи злочинців та стежити за дотриманням закону. “Отроками” 
(давньорус. “хлопчик”, “дитя”, а також “слуга князя”) називали молод-
ших дружинників князів і великих феодалів, які брали участь у збиранні 
данини та податків.

12 О судебных приставах: Закон республики Казахстан от 7 июля 1997 г. № 150-1 <https://online.zakon.kz/
document/?doc_id=1008026> (дата звернення: 02.03.2021).

13 Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей: Закон Республики Казахстан 
от 2 апреля 2010 г. № 261-IV <https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30617206> (дата звернення: 
02.03.2021).

14 В Гончаренко (заг ред), Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: навчальний посібник 
для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, т 1 (Ін Юре 1998) 504.
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Перспективи подальшого розширення повноважень виконавців
Розглядаючи коректність сучасної назви професії державного та при-

ватного виконавця, крім просторового та часового аспекту, доцільно 
також брати до уваги перспективні напрями розвитку та трансформації 
повноважень таких суб’єктів у майбутньому.

Службовці юстиції Франції (huissier de justice) виконують дві основ-
ні функції – виконання судових рішень і засвідчення фактів, що мають 
юридичне значення. Такі службовці можуть засвідчувати факти певних 
подій за заявами громадян чи, наприклад, факт відсутності працівника 
на робочому місці. Також за зверненням заінтересованої особи вони до-
кументують вміст вебсайтів (наклеп, плагіат, недобросовісна реклама 
тощо). Такі документи є беззаперечним підтвердженням відповідних 
обста вин для суду15.

Стаття 2 Закону Литовської Республіки “Про приставів”16 наділяє 
судо вих приставів Литви, крім повноважень із виконання виконавчих 
документів, вручення процесуальних документів та інших функцій, 
повноваженнями із засвідчення (констатування) фактів, що мають юри-
дичне значення.

Констатація юридичних фактів застосовується для збору доказів, які в 
подальшому можуть бути використані як у суді, так і в правоохоронних 
органах. Будь-яка зацікавлена особа може звернутися для засвідчення 
факту пошкодження майна, затоплення приміщення, дисциплінарних 
чи інших порушень, дотримання кворуму чи інших обставин, після чого 
така зафіксована інформація не може бути піддана сумніву і є беззапе-
речним доказом.

В Україні законодавства, яке би комплексно визначало процедуру офі-
ційного засвідчення широкого спектру фактів, що мають юридичне зна-
чення, не існує.

Враховуючи те, що робота виконавця тісно пов’язана із констатацією 
фактів у виконавчому провадженні (непроживання особи боржника за 
певною адресою, відмови від отримання процесуальних документів, не-
явки за викликом, учинення певних дій та утримання від їх учинення) 
через складання відповідних актів, вважаємо, що виконавців доцільно 
наділити додатковими повноваженнями із констатації будь-яких фактів, 
зокрема, поза процедурою виконавчого провадження, за зверненнями 
зацікавлених осіб.

Розширення повноважень виконавців із наданням функції засвідчен-
ня фактів сприятиме підвищенню якості правосуддя в Україні. Однак із 
наділенням державних і приватних виконавців такими повноваженнями 

15 Huissier de justice (n 8).
16 Antstolis: Lietuvos Respublikos Įstatymas (2002 m. gegužės 9 d. Nr. IX-876) <https://e-seimas.lrs.lt/portal/

legalAct/lt/TAD/TAIS.167057/asr> (accessed: 02.03.2021).
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назва професії “виконавець” виглядає ще недоречнішою. У разі такого 
розширення повноважень виконавців їхні функції вийдуть за межі лише 
організації примусового виконання рішень юрисдикційних органів, про-
те залишаться такими, що спрямовані на виконання функцій правосуддя 
(юстиції).

Особа, уповноважена державою здійснювати владні повноваження 
з примусового виконання рішень юрисдикційних органів та офіційно-
го засвідчення фактів, що мають юридичне значення, має називатися 
“служи телем (службовцем) правосуддя”, тобто “офіцером юстиції”.

ВИСНОВКИ. У різні часи на території сучасної України особи, уповно-
важені на примусове виконання рішень владних органів, мали різні на-
зви відповідно до їхніх функцій і способу виконання покладених на них 
обов’язків. Так, за часів Київської Русі судові рішення виконували княжі 
тіуни, вірники, мечники, отроки. За часів Новітньої історії повноважен-
ня з примусового виконання судових рішень були покладені на судових 
виконавців, а після реформи 1999 р., у зв’язку з виведенням системи при-
мусового виконання зі структури суду, слово “судовий” було прибрано. 
Оскільки термін “виконавець” має занадто широке коло трактування 
у побуті, до нього, з метою ідентифікації саме як відповідного службов-
ця, було додано слово “державний”. Таким чином, з 1999 р. і до 2016 р. 
рішення юрисдикційних органів в Україні виконували державні вико-
навці. Після реформування системи примусового виконання в Україні 
з’явилися нові суб’єкти виконання, які відрізняються способом і дже-
релом фінансування діяльності. Законодавець, на противагу існуючим 
державним виконавцям, назвав нового суб’єкта виконання приватним 
виконавцем. Таким чином, актуальна назва професії “приватний вико-
навець” стала наслідком логічної хиби і не відповідає процесуальному 
статусу такого суб’єкта.

Дослідивши досвід багатьох зарубіжних країн, робимо висновок, що 
відповідні процесуальні особи, до функцій яких належить здійснен-
ня примусового виконання судових рішень, мають свої власні назви 
і не називаються загальним словом “виконавець”. Назви цієї професії 
за кордоном переважно означають служителя (службовця), церемоній-
мейстера, який дбає про дотримання формальної юридичної процедури. 
Наприклад, у Франції виконанням судових рішень займається huissier de 
justice – судовий офіцер, у Німеччині – justizwachtmeister – судовий служ-
бовець, який здійснює нагляд, а в Італії – ufficiale giudiziario – офіційний 
судовий представник.

Окрім того, взято до уваги перспективу розширення повноважень 
виконавців через наділення їх функцією констатації (засвідчення) фак-
тів, що мають юридичне значення. У багатьох країнах світу функціями з 
примусового виконання рішень і функціями засвідчення фактів наділені 
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одні посадовці. Враховуючи перспективу такого реформування професії 
виконавця, доречною є зміна назви професії на таку, яка би відповідала 
її правовому статусу.

Особа, уповноважена державою на виконання таких важливих функ-
цій у сфері юстиції, незалежно від джерела її фінансування, служить 
держа ві, тобто є службовцем (лат. officiārius – “посадова особа”, “служ-
бовець”.).

Наслідком найменування таких службовців в Україні “виконавцями” 
є, зокрема, поширені некоректні переклади англійською – “executor” чи 
навіть “performer”17.

Таким чином, вважаємо за необхідне уніфікувати назви посад держав-
ного та приватного виконавця і привести назву професії суб’єкта влад-
них повноважень у відповідність до його правового статусу, назвавши 
“офіцер юстиції”.
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Volodymyr Boieru

THE SIGNIFICANCE AND RELEVANCE OF THE NAME 
OF THE PROFESSION OF A PRIVATE EXECUTOR 

TO ITS LEGAL STATUS

ABSTRACT. The article examines one of the ways to improve the efficiency of enforcement 
proceedings by means of changing the names of the profession “state” and “private 
executor” to more relevant ones in terms of their legal status (rights and responsibilities) 
of such entities. The author considers the incorrect name of these professions as one of 
the many factors that lead to a misunderstanding of the powers given to the executor by 
the participants in the enforcement proceedings and, as a consequence, their destructive 
procedural behaviour. For the purpose of a comprehensive study, the author considers the 
existing experience in the spatial and temporal dimension such as foreign and historical 
experience. The article gives examples of the names of professions, whose powers at 
different times included the functions of enforcement of decisions. The names of such 
professions differed semantically depending on the peculiarities of their functions and 
place in the relevant system: Ciwun, Virnyk, Miecznik, Yemets, Otrok.

Numerous domestic publications on the modern foreign experience of enforcement of 
court decisions and other official authorities with jurisdiction, entities of enforcement of 
decisions, are mainly called court executor. The author of the article refutes the imposed 
definition and gives the examples of the names of the profession in different countries: 
France – Huissier de Justice – judicial officer, Germany – Justizwachtmeister – judicial 
guard master, Italy – Ufficiale Giudiziario – official judicial representative.

The study examines the reasons for the erroneous name of the profession of “private 
enforcement executor”, which appeared as opposed to “state enforcement executor”, 
which is also a consequence of a logical fallacy and contains the word “state” only in order 
to supplement the overused word “executor”.

In addition, in the article with reference to foreign experience the author considers the 
prospect of giving executors the function to establish legal facts, since such a function in 
the field of justice is quite close in essence to the functions currently assigned to executors. 
It is proposed that the powers of executors should go beyond the merely executive process, 
but remain within the scope of the functions of justice.

Taking into account the above mentioned aspects, the author came to the conclusion 
that the contemporary name of the profession of “state”, “private executor” is used 
incorrectly. Thus, it is suggested that it should be unified and changed to “justice officer”.

KEYWORDS: state executor; private executor; justice officer; status of executor; reform 
of enforcement proceedings.
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МІСЦЕ І РОЛЬ АВТОРИЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
ОПЕРАТОРА  В СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МИТНОЇ БЕЗПЕКИ 
АНОТАЦІЯ. В умовах євроінтеграційних процесів та необхідності оптимізації 

здійснення митної справи в Україні важливим завданням є імплементація в ме-
ханізм правового регулювання різноманітних форм партнерських взаємовідносин 
між митними органами та підприємствами – суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності, провідне місце серед яких займає інститут авторизованого економіч-
ного оператора (АЕО). Окрім того, цей інститут є окремим, відносно самостійним 
структурним елементом забезпечення митної безпеки як інструмента поліпшення 
процедури здійснення митної справи та захисту реалізації економічних інтересів 
підприємств.

Мета статті полягає у визначенні місця та ролі АЕО через призму інструментів 
забезпечення митної безпеки держави.

Встановлено, що в системі інструментів забезпечення митної безпеки АЕО – це 
відносно самостійний елемент, який одночасно є і інструментом сприяння торгівлі 
та покращення ефективності роботи митних органів, і формою захисту економіч-
них інтересів підприємств. Роль АЕО в механізмі державного забезпечення митної 
безпеки запропоновано розглядати дуалістично: з боку реалізації політики сприян-
ня міжнародної торгівлі та підвищення конкурентноспроможносні підприємств 
із високим ступенем довіри, що одночасно забезпечує безпеку ланцюга постачання 
товарів; та з боку безпосередньої оптимізації процедур здійснення митної справи. 
Встановлено, що запровадження спеціальних спрощень і переваг, які передбачають 
суттєві полегшення митних формальностей для підприємств із високим ступенем 
довіри щодо товарів, що переміщуються такими підприємствами, та, відповід-
но, зменшення обсягів контролю до АЕО з боку митних органів потенційно хоча 
і створюють вірогідність загроз митної безпеки, однак подібна мінімізація обсягів 
контрольно-наглядових дій за суб’єктами, що отримали у встановленому законом 
порядку авторизацію АЕО та набули статус АЕО, компенсується через проведення 
центральним органом виконавчої влади, який реалі зує державну митну політику із 
залученням посадових осіб відповідних митниць відносно таких суб’єктів оцінки 
відповідності підприємства критеріям АЕО, яка за своєю правовою суттю є перевір-
кою, а також подальшого проведення митними органами моніторингу відповідності 
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підприємства критеріям АЕО та повторної оцінки відповідності у визначених за-
коном випадках. Окрім цього, забезпечення належного рівня митної безпеки дося-
гається перенесенням контролю на більш ранню стадію (на період оцінки відповід-
ності підприємства встановленим критеріям набуття статусу АЕО), що дає змогу 
вивільнити кадрові, організаційні та інші ресурси митних органів для виконання 
інших завдань при здійсненні митної справи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: авторизований економічний оператор; уповноважений економіч-
ний оператор; митна безпека; інструменти митної безпеки; заходи митної безпеки; 
оптимізація митного законодавства.

За сучасних процесів економічної глобалізації, що супроводжуються 
зростанням обсягів міжнародної торгівлі та співробітництва, розширен-
ням кола суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іншими чинни-
ками, перед урядами держав постають нові виклики, пов’язані з пошу-
ком актуальних засобів і методів забезпечення належного рівня митної 
безпеки в умовах, що постійно змінюються. Серед напрямів оптимізації 
ведення митної справи у ХХІ ст. важливу роль відіграє імплементація 
у механізм правового регулювання різноманітних форм партнерських 
взаємовідносини між митними органами та підприємствами – суб’єкта-
ми зовнішньоекономічної діяльності, провідне місце серед яких займає 
інститут авторизованого економічного оператора. Зарекомендувавши 
себе на практиці як такий, що має статистично достовірний позитивний 
вплив на розвиток міжнародної торгівлі та створення сприятливих умов 
для її полегшення, інститут авторизованого економічного оператора 
(далі – АОЕ) вже набув широкого розповсюдження у країнах Європей-
ського співтовариства, Північної Америки, Азії тощо. Від означених тен-
денцій намагається не відставати й Україна. Так, інститут уповноваже-
ного економічного оператора був запроваджений у вітчизняну систему 
права ще у 2012 р., однак через відсутність дієвого правового механізму 
надання відповідних спрощень останні суб’єктам зовнішньоекономічної 
діяльності не надавалися, а згодом, у 2019 р., наслідком законодавчих іні-
ціатив у межах євроінтеграційних процесів, стало його переформатуван-
ня на інститут “авторизованого економічного оператора”.

Безумовно, новизна й актуальність відносно “молодого” для вітчизня-
ної науки і законодавства інституту АЕО привертає увагу багатьох дослід-
ників, що підтверджується збільшенням кількості публікацій, науко-
во-практичних конференцій та круглих столів, присвячених відповідній 
проблематиці за останні роки. Зокрема, окремі питання у сфері митної 
безпеки та функціонування АЕО у працях В. Авер’янова, С. Алексєєва, 
Ю. Битяка, І. Бережнюка, В. Гаращука, Є. Гармаша, І. Голосниченка, М. Губи, 
Є. Додіна, Н. Дукової, С. Ківалова, Т. Коломоєць, В. Колпакова, В. Копєй-
чикова, Б. Кормича, Н. Крестовської, Т. Латковської, А. Мазура, А. Маль-
ко, І. Міщенко, Д. Некрасова, П. Пашка О. Скакун, С. Терещенка, В. Тимо-
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щука, І. Федотової та ін. Однак варто зауважити, що переважна більшість 
наукових доробок стосується передусім аналізу відповідності міжнарод-
ним стандартам та праву Європейського Союзу законодавчих положень 
про інститут АЕО в Україні, напрямам удосконалення системи спро-
щень і переваг, визначенню критеріїв і порядку отримання статусу АЕО 
й іншим предметним питанням. Натомість проблематиці визначення 
місця і ролі АЕО в системі інструментів забезпечення митної безпеки 
в науковому просторі уваги приділяється значно менше. Навряд чи хтось 
буде сперечатись, що чітке усвідомлення загальнотеоретичних питань є 
запорукою успішного розв’язання проблем практичного (конкретного) 
характеру. Інститут АЕО не перебуває у вакуумі. Він є елементом, части-
ною складного механізму державного управління, якість якого залежить 
від ефективного функціонування і взаємного доповнення всіх його від-
носно самостійних складових, кожна з яких характеризується власними 
завданнями й особливостями. Зважаючи на те, що інститут АЕО був за-
проваджений у національну систему нещодавно, вважаємо, що його роз-
гляд через призму й у системі інших інструментів забезпечення митної 
безпеки є питанням актуальним і своєчасним.

Окрім зазначеного, актуальність дослідження посилюється і практич-
ною цінністю. Незважаючи на визнання не лише на доктринальному 
рівні, а й на рівні міжнародних і національних актів, доцільність запро-
вадження інституту АЕО та його позитивний вплив на сприяння міжна-
родній торгівлі та діяльність митних органів, зокрема, виконання ними 
таких завдань, як створення сприятливих умов для полегшення торгівлі. 
Визначено позитивний ефект щодо зменшення корупції в митних орга-
нах. Практика останніх років показує, що серед представників органів 
державної влади та навіть серед певного кола суб’єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності все ще спостерігається відсутність позитивного став-
лення до збільшення кількості АЕО. Це, зі свого боку, уповільнює процес 
реалізації зазначеної реформи. Крім того, вказує на необхідність подаль-
шого розроблення теоретичних напрацювань щодо висвітлення питань 
значення і ролі АЕО в системі заходів забезпечення митної безпеки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ полягає у визначенні місця та ролі АЕО через приз-
му інструментів забезпечення митної безпеки держави.

Перед тим як перейти до розгляду безпосередньо АЕО та його місця 
в системі інструментів забезпечення митної безпеки в Україні, необхідно 
окреслити саму категорію “митна безпека” й охарактеризувати систему 
заходів її забезпечення.

Традиційним можна вважати тлумачення митної безпеки через мит-
ний інтерес. Саме такий підхід відображений у чинному законодавстві. 
Так, відповідно до положень Митного кодексу України (далі – МК Украї-
ни) ‘митна безпека – це стан захищеності митних інтересів України’, 
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а ‘митні інтереси України – це національні інтереси України, забезпе-
чення та реалізація яких досягається шляхом здійснення митної справи’ 
(ст. 6)1. Однак відповідний підхід є занадто вузьким і більше підходить 
для цілей юридичної техніки, аніж для розкриття сутності митної безпе-
ки на доктринальному рівні.

Звертаючись до наукової літератури, вбачаємо, що “митна безпека” 
визначається фахівцями у галузі права неоднозначно. Зокрема, М. Левко 
трактує митну безпеку як сукупність ефективних економічних, право-
вих, політичних та інших механізмів, спрямованих на захист інтересів 
суб’єктів господарювання і держави в зовнішньоекономічній сфері 
та, зокрема, у митній сфері2. Більш розгорнуте визначення пропонує 
М. Губа, наголошуючи, що митною безпекою є стан захищеності митних 
інтересів України, який забезпечується завдяки ефективній реалізації 
державної митної політики, характеризується надійним функціонуван-
ням митної системи, безпечністю митного простору країни, відкритістю 
національної економіки та прийнятним рівнем експортно-імпортної за-
лежності держави і ґрунтується на врахуванні фіскально-регуляторних 
пріоритетів країни та інтересів платників митних платежів3.

Чимала кількість дослідників при розкритті категорії “митна безпека” 
справедливо акцентує увагу на взаємозв’язку безпеки із “загрозами” та 
“ризиками”. Так, В. Вітлінський зауважує, що митна безпека – це стан, 
у якому ризик (небезпека) є несуттєвим, тобто рівень загрози системі 
(об’єктові) є прийнятним. При цьому вчений підкреслює, що досягнен-
ня відповідного стану є активним, тобто здійснюється через управління 
ризиками за допомогою вжиття заходів щодо його подолання4. Митний 
ризик являє собою вірогідність реалізації певної митної загрози з прогно-
зованим або непрогнозованим можливим збитком, а також її можливих 
наслідків у митній галузі. Рівень вірогідності розраховується на підставі 
комплексної оцінки показників імовірності реалізації визначеної загрози 
як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищах5.

Під забезпеченням митної безпеки у теорії права зазвичай розуміють 
впровадження у митну справу сукупності засобів, здатних протидіяти 
загрозам і викликам зовнішнього або внутрішнього характеру в сфері 
митних відносин, а також забезпечення можливості досягти необхід-
ного рівня захищеності, надійності й усталеності митної служби через 

1 Митний кодекс України: Закон України від 28 березня 2021 р. № 4495-VI <https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/4495-17#Text> (дата звернення: 02.03.2021).

2 М Левко, ‘Системний підхід до визначення ролі та місця митної безпеки у забезпеченні економічної 
безпеки держави’ (2016) 26.2 Науковий вісник НЛТУ України 95–103. 

3 М Губа, ‘Фактори підвищення ефективності здійснення державної митної справи в Україні’ 
в Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних 
процедур: матеріали науково-практичної конференції (2014) 80–1.

4 В Вітлінський, С Наконечний, Ризик у менеджменті (Брисфен-М 1996) 326.
5 П Пісной, ‘Управління митними ризиками як один із методів забезпечення митної безпеки держави’ 

(2008) 2 Вісник Національної академії державного управління 177–86.
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створення ефективного регуляторного організаційно-економічного ме-
ханізму6.

Зі змісту ст. 7 МК України вбачається, що законодавець визначає пе-
релік основних засобів забезпечення митної справи таким чином: 

1. Встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кор-
дон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування 
меха нізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, 
обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів 
зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону дер-
жавного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну тери-
торію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з пору-
шеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності митних 
органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної митної 
політики, становлять митну справу7.

Варто зауважити, що обсяг і сам перелік засобів (інструментів) забез-
печення митної безпеки, залежно від обраних для класифікації критеріїв, 
може варіюватися. У контексті нашого дослідження вважаємо за доціль-
не умовно розділити інструментарій забезпечення митної безпеки на 
такі блоки (напрями):

1. Створення нормативно-правової бази регулювання ведення мит-
ної справи (нормотворча діяльність Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України й інших органів державної влади з метою встановлен-
ня порядку та умов переміщення товарів через митний кордон України, 
їх митного контролю та митного оформлення, застосування передбаче-
них законом механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 
справляння митних платежів тощо).

2. Інструменти, що здійснюються у межах безпосереднього адміністру-
вання митної справи (різноманітні форми реалізації владно-розпорядчої 
та контрольно-наглядової діяльності в митній сфері посадовими та служ-
бовими особами органів владних повноважень. Наприклад, проведення 
верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження то-
вару з України, особистого огляду тощо).

3. Організаційно-кадрове, матеріально-технічне та інформаційне 
забезпечення діяльності митних органів, на які безпосередньо покла-
дається здійснення митної справи (збирання та обробка статистичної 
інформації щодо зовнішньої торгівлі, впровадження та експлуатація 
авто ризованих програм, забезпечення функціонування документообігу, 

6 П Пашко, ‘Організаційно-економічний механізм забезпечення митної безпеки України’ (автореф дис 
д-ра екон наук, 2009) 39.

7 Митний кодекс України (н 1).
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забезпечення конфіденційності інформації щодо суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності в митних органах та ін.).

4. Економічні важелі регулювання зовнішньоторговельних митних 
відносин, що відображені у національному законодавстві. До них від-
носяться: інструменти тарифного регулювання (встановлення розмірів 
митних платежів, зборів, податків, методів визначення митної вартості, 
валютного контролю тощо); інструменти нетарифного регулювання 
(ембарго, заборона ввезення або вивезення товарів, встановлення обме-
жень на ввіз та вивіз товарів: різні ліцензії, квоти, сертифікація тощо).

5. Міжнародне співробітництво в митній сфері (наприклад, форму-
вання спільних транзитних процедур через приєднання до багатосто-
ронніх міжнародних договорів).

6. Інструменти, пов’язані з гарантуванням реалізації та захисту прав, 
свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб – учасників 
митних правовідносин (забезпечення порядку оскарження дій або без-
діяльності митних органів, захист електронної інформації, різні засоби 
щодо поліпшення здійснення зовнішньоекономічної діяльності на мит-
ниці тощо).

Зауважимо: запропонований підхід щодо класифікації інструментів 
забезпечення митної безпеки є умовним. Як вже зазначалося раніше, 
функціонування складових механізму забезпечення митної безпеки не 
можливе окремо один від одного. При цьому слід наголосити, що за-
провадження у національну правову систему інституту АЕО як форми 
реалізації партнерських взаємовідносин між митними органами та під-
приємствами, з одного боку, є окремим, відносно самостійним структур-
ним елементом забезпечення митної безпеки як інструмента поліпшен-
ня процедури ведення митної справи та захисту реалізації економічних 
інтересів підприємництва, а з другого – сам порядок функціонування 
АЕО пов’язаний і реалізується за допомогою інших засобів забезпечен-
ня митної безпеки, таких як державний контроль, організація діяльності 
митних органів та ін. Тому, для врахування особливостей інституту АЕО 
в механізмі забезпечення митної безпеки, вважаємо за доцільне розгля-
дати його в системі координат інструментів забезпечення митної безпе-
ки через призму функціональної спрямованості.

Тож вбачаємо за можливе роль АЕО в механізмі державного забезпе-
чення митної безпеки розглядати дуалістично: 

– з боку реалізації політики режиму сприяння міжнародної торгівлі 
та підвищення конкурентноспроможносні підприємств з високим сту-
пенем довіри, що одночасно забезпечує безпеку ланцюга постачання 
товарів;

– з боку безпосередньої оптимізації процедур здійснення митної справи.
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Так, забезпечення комерційної конкурентоспроможності на між-
народній арені – це невід’ємний атрибут успішності функціонування 
та економічного зростання підприємств – суб’єктів зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Тому недивно, що нині митні адміністрації більшості 
країн світу широко розробляють заходи та відповідний інструментарій 
для мінімізації втручання митних органів в операційну діяльність учас-
ників зовнішньоекономічної діяльності, провідне місце серед яких і зай-
має інститут АЕО. Майбутнє визнання митними органами країн Євро-
пейського Союзу статусу українських АЕО, що передбачено ст. 80 Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Сою-
зом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми держа-
вами-членами, з іншої сторони8 забезпечить їхню участь у формуванні 
більш безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їхню конку-
рентоспроможність як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. 
Конкурентоспроможність у межах інституту АЕО забезпечується через 
надання суб’єктам господарювання із відповідним статусом спеціальних 
спрощень і переваг під час здійснення митних операцій. Зауважимо, віт-
чизняне митне законодавство не розкриває зміст категорій “спеціальне 
спрощення” та “спеціальна перевага”, обмежуючись конкретизацією 
їхніх видів. Термін “перевага” має кілька значень: вигода, перевага, 
виключне право на що-небудь, привілей; спрощення характеризується 
як спрощений спосіб, прийом9. Розкриваючи зміст правової природи 
спеціальних спрощень у митному праві, вважаємо за доцільне погоди-
тися з Д. Некрасовим. Зокрема, досліджуючи проблеми АЕО, учений 
доходить висновку, що, з одного боку, спеціальні спрощення можливо 
розглядати як складову правосуб’єктності (правового статусу) уповнова-
женого економічного оператора, а з другого – як атрибут правового ре-
жиму, що являє собою офіційно встановлений особливий порядок, який 
відображає сукупність юридичних та організаційних засобів, які викори-
стовуються для закріплення соціально-правового стану об’єктів впливу, 
і спрямований на забезпечення їхнього сталого функціонування10.

Необхідно відзначити: спрощення і переваги, що надаються суб’єктам 
господарювання зі статусом АЕО в аспекті забезпечення митної безпеки, 
мають здебільшого непрямий характер. Сама ідея створення спеціально-
го “пільгового порядку” участі підприємств із високим ступенем довіри 
в митних правовідносинах полягає у зміцненні рівня загальної економіч-

8 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони <https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/984_011#Text> (дата звернення: 02.03.2021).

9 ‘Преимущество’ (Толковый словарь Ожегова) <http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=23469> (дата 
звернення: 02.03.2021).

10 Д Некрасов, Совершенствование административно-правового статуса уполномоченного экономи-
ческого оператора в условиях Евразийского экономического союза (2015) 230.
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ної безпеки держави, а не  митної11. Зв’язок із митною безпекою просте-
жується при формуванні законодавчо-визначених умов та особливостей 
отримання статусу АЕО, порядку реалізації і характеру спеціальних 
спрощень і переваг. Зокрема, запровадження спеціальних спрощень 
і переваг, що передбачають зменшення обсягів контролю з боку мит-
них органів щодо АЕО, об’єктивним чином підвищують вірогідність 
загроз митної безпеки. За загальним правилом, там, де контроль є мен-
шим – ризик порушень встановленого порядку збільшується. А отже, 
основним завданням АЕО як інструменту забезпечення національної 
митної безпеки в контексті реалізації політики сприяння міжнародній 
торгівлі та підвищення конкурентоспроможності підприємств із ви-
соким ступенем довіри, що одночасно забезпечує безпеку ланцюга по-
стачання товарів, є пошук оптимального балансу інтересів, при якому 
захист конкурентоспроможності суб’єктів господарювання є достатнім, 
з одночасним збереженням належного рівня митної безпеки. Результат 
такої збалансованості відображається у встановленні на законодавчому 
рівні чітких критеріїв та порядку отримання статусу АЕО. Мінімізація 
контрольно-наглядових дій відносно суб’єктів, які в установленому по-
рядку отримали авторизацію АЕО та набули статусу АЕО, компенсується 
(обґрунтовується) через проведення центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну митну політику із залученням посадових 
осіб відповідних митниць, відносно таких суб’єктів оцінки відповідності 
підприємства критеріям АЕО за встановленою ст. 15 МК України про-
цедурою (фактично – перевірки), яка передує прийняттю рішення про 
надання авторизації АЕО, а також  подальшим проведенням митними 
органами моніторингу відповідності підприємства критеріям АЕО та по-
вторної оцінки відповідності у визначених законом випадках.

У міжнародній практиці спеціальні спрощення і переваги надають-
ся також в обмін на виконання особливих вимог митниці до організа-
ції бізнесу, виробничих процесів, організації логістичних ланцюгів по-
стачання, системи обліку товарів, програмного забезпечення, системи 
безпеки на підприємстві, підготовки персоналу12. Нині чинне законодав-
ство передбачає широкий спектр контрольно-наглядових інструментів 
щодо оцінки відповідності підприємств критеріям АЕО. Серед них: 
право на отримання доступу до грошових, фінансових і бухгалтерсь-
ких документів, звітів, контрактів, декларацій, калькуляцій, інших доку-
ментів та відомостей, зокрема й наявних у розпорядженні підприємства 

11 Про підходи порівняння митної та економічної безпеки держави див.: І Новосад, ‘Роль митної 
безпеки в захисті національних інтересів держави’ (2014) 14 Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини 20–5; П Пашко, Митна 
безпека (Пласке 2009) 628.

12 Д Некрасов, ‘Уполномоченный экономический оператор. Специальные упрощения как исклю-
чительное право на совершение таможенных операций’ (2013) 4 Пробелы в российском законо-
дательстве 183–6.
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в електрон ному вигляді; право на отримання доступу до інформаційних, 
теле комунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем і про-
грамного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, комерцій-
ної та транспортної документації, що використовує підприємство, право 
на опитування працівників та посадових осіб підприємства, вчинення 
інших дій, визначених законом (ст. 15 МК України)13. Окрім того, націо-
нальним законодавством передбачена процедура проведення моніто-
рингових заходів, заходів повторної оцінки відповідності підприємства 
критеріям АЕО та ін.

Розглядаючи роль АЕО в контексті оптимізації процедур ведення мит-
ної справи, слід зауважити, що реалізація публічного інтересу в межах 
забезпечення безпеки ланцюга поставок товарів і полегшення потоку 
міжнародної торгівлі передбачає впровадження форм взаємного пар-
тнерства між митними органами і підприємництвом. Передбачається, 
що ризики, з якими стикаються митні служби, зменшується настільки, 
наскільки митні служби можуть покладатися на заходи, що вживають 
їхні партнери – підприємствами з підтвердженим високим ступенем 
довіри, які залучені до міжнародноі торгівлі, з метою оцінки і мініміза-
ції загроз для забезпечення безпеки ланцюга постачання товарів. Тобто 
митна безпека в цьому випадку забезпечуються частковим перенесенням 
контролю на більш ранню стадію (на період оцінки відповідності під-
приємства встановленим критеріям набуття статусу АЕО), що дає змогу 
звільнити кадрові та організаційні ресурси митних органів для виконан-
ня їхніх завдань при здійсненні митної справи у “загальному порядку” 
(за участю суб’єктів митних правовідносин, які не мають статусу АЕО). 
Таким чином, контроль за суб’єктами, що отримали статус АЕО, здійс-
нюється на основі підвищення його ефективності на більш ранній стадії 
та через зменшення його обсягу в поточній діяльності. Крім зазначеного, 
як справедливо зауважує О. Годованець, підтверджена довіра держави до 
суб’єкта господарювання в одній із країн відкриває йому “зелене світло” 
в інших країнах, які приєдналися до співпраці АЕО та домовилися про 
взаємну акредитацію14, що також є важливим атрибутом забезпечення 
митної безпеки.

Безумовно, з метою досягнення оптимального балансу між “довірою” 
і контролем у сфері функціонування АЕО управлінські процедури, пов’я-
зані з оцінкою відповідності підприємств – претендентів на отримання 
авторизації АЕО, потребують постійного коригування і вдосконалення. 
Як головну тенденцію стандартизації таких процедур у системі інстру-

13 Некрасов (н 12).
14 О Годованець, ‘Уповноважений економічний оператор: очікування та механізми контролю’ в Розвиток 

інституту уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових стандартів 
безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО: матеріали науково-практичної Інтернет-
конференції (НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики УДФСУ 2016) 60.
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ментів забезпечення митної безпеки ми бачимо забезпечення ефективно-
го управління митною справою в Україні при створенні умов реального 
полегшення ведення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної 
торгівлі добросовісними суб’єктами господарювання.

ВИСНОВКИ. Встановлено, що в системі інструментів забезпечення мит-
ної безпеки інститут АЕО є відносно самостійним елементом, який одно-
часно слугує інструментом поліпшення процедури здійснення митної 
справи та інструментом захисту реалізації економічних інтересів під-
приємств. Роль АЕО в механізмі державного забезпечення митної безпе-
ки запропоновано розглядати дуалістично:

– з боку реалізації політики сприяння міжнародної торгівлі та підви-
щення конкурентноспроможносні підприємств із високим ступенем 
довіри, що одночасно забезпечує безпеку ланцюга постачання товарів;

– з боку безпосередньої оптимізації процедур здійснення митної справи. 
Встановлено, що запровадження спеціальних спрощень і переваг, 

які передбачають суттєві полегшення митних формальностей для під-
приємств із високим ступенем довіри щодо товарів, які переміщуються 
такими підприємствами, та, відповідно, зменшення обсягів контролю до 
АЕО з боку митних органів, потенційно хоча і створюють вірогідність 
загроз митної безпеки, однак подібна мінімізація обсягів контрольно-
наглядових дій за суб’єктами, що отримали у встановленому законом по-
рядку авторизацію АЕО та набули статус АЕО, компенсується через про-
ведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
митну політику із залученням посадових осіб відповідних митниць від-
носно таких суб’єктів оцінки відповідності підприємства критеріям АЕО, 
яка за своєю правовою суттю є перевіркою. Окрім цього, забезпечення 
належного рівня митної безпеки досягається через перенесення контро-
лю на більш ранню стадію (на період оцінки відповідності підприємства 
встановленим критеріям набуття статусу АЕО), що дає змогу вивільни-
ти кадрові, організаційні та інші ресурси митних органів для виконання 
їхніх завдань при здійсненні митної справи.
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Tetyana Ostrikova

PLACE AND ROLE OF THE AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
IN THE SYSTEM OF CUSTOMS SECURITY INSTRUMENTS

ABSTRACT. In the context of European integration processes and the need to optimize 
customs management in Ukraine, an important role is played by the implementation in 
the mechanism of legal regulation of various forms of partnerships between customs 
authorities and business entities-users of customs services, leading among which is an 
authorized economic operator (AEO). In addition, the authorized economic operator acts 
as a separate relatively independent structural element of customs security as a tool to 
improve customs procedures and protect the economic interests of business.

The purpose of the article is to make an attempt to determine the place and role of 
the authorized economic operator through the prism of instruments to ensure customs 
security of the state.

It is established that the authorized economic operator is a relatively independent element 
of the system of customs security instruments, which simultaneously acts as a measure to 
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improve the customs procedure and a form of protection of economic interests of business. 
The role of the AEO in the mechanism of state provision of customs security is proposed 
to be considered dualistically – from the implementation of the policy of protectionism 
of national entrepreneurship; and by direct optimization of customs procedures. It is 
established that the introduction of special simplifications and advantages, which provide 
for the reduction of pressure from the supervisory authorities of the customs service in 
relation to the AEO potentially, although they create the likelihood of threats to customs 
security, but similar minimization of control and supervision actions. In accordance 
with the procedure established by law, the status of AEO is compensated by conducting 
a preliminary assessment (read inspections) of them (enterprises) by the authorities. 
In addition, ensuring an adequate level of customs security is achieved by transferring 
control to an earlier point (for the period of assessing the company’s compliance with 
the established criteria for AEO status), which frees up staff, organizational and other 
resources of the state to perform functions related to day-to-day customs management. 
case.

KEYWORDS: authorized economic operator; customs security; customs security 
instruments; customs security measures; optimization of customs legislation.
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МІЖНАРОДНЕ СПАДКУВАННЯ – АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ 
АДАПТАЦІЇ ПРАВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ*1

Міжнародні спадкові відносини динамічно розвиваються у наш час. 
Тож дослідження різних аспектів їхнього правового регулювання, по-
шук його оптимальних моделей, вивчення досвіду Європейського Сою-
зу (далі – ЄС) та окремих країн у визначенні міжнародної юрисдикції 
у спадкових справах, права, яке застосовується до спадкових відносин з 
іноземним елементом, визнання іноземних рішень у спадкових справах, 
прийняття документів, виданих на території однієї держави, для оформ-
лення спадкової справи на території іншої держави, є актуальним.

У монографії І. Діковської “Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: 
напрями адаптації права України до права ЄС” логічно і послідовно ви-
світлено низку питань правового регулювання міжнародних спадкових 
відносин. Авторка вдало розпочинає своє дослідження з аналізу джерел 
регулювання міжнародних спадкових відносин в Україні, зупиняючись у 
ньому, серед іншого, на проблемному питанні взаємодії норм Конвенції 
про колізії законів, які стосуються форми заповітів та норм двосторонніх 
договорів про правничу допомогу, в яких бере участь Україна та окремі 
держави – члени ЄС.

Аналізуючи джерела, що регулюють міжнародні спадкові відноси-
ни у країнах ЄС, І. Діковська, посилаючись на норми відповідних доку-
ментів, які діють у ЄС, а також праці європейських дослідників, пояснює 
принципи взаємодії Регламенту (ЄС) № 650/2012 Європейського Парла-
менту та Ради від 4 липня 2012 р. щодо юрисдикції, застосовуваного пра-
ва, визнання і виконання рішень та прийняття і виконання аутентичних 
документів у спадкових справах і про створення Європейського спадко-
вого сертифікату (далі – Спадковий регламент) із міжнародними догово-
рами, іншими регламентами ЄС, національним правом держав-членів, 
його предметну, територіальну та темпоральну сферу дії.

* 1Рецензія на монографію: Ірина Діковська, Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: напрями 
адаптації права України до права ЄС (Алерта 2020).

РЕЦЕНЗІЇ
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Авторка доходить важливих висновків, які можуть стати підґрунтям 
для удосконалення чинного законодавства, розвитку юридичної науки 
в Україні. Наприклад, у межах дослідження питань міжнародної юрис-
дикції у спадкових справах слушно зазначено про зручність визначення 
міжнародної юрисдикції у спадкових справах незалежно від того, про 
спадкування якого майна (рухомого чи нерухомого) йдеться; про важ-
ливість синхронізації норм, що визначають міжнародну юрисдикцію з 
нормами, які визначають застосовуване право (як у Спадковому регла-
менті); про необхідність існування норм про субсидіарну юрисдикцію 
та юрисдикцію forum necessitates, які сьогодні невідомі ні міжнародним 
договорам України, що містять норми щодо міжнародної юрисдикції у 
спадкових справах, ні Закону України “Про міжнародне приватне пра-
во” (далі – Закон “Про МПрП”); про визначення кола питань, на які по-
ширюється юрисдикція суду, що розглядає спадкову справу з іноземним 
елементом.

Вивчення питань, пов’язаних із визначенням права, яке застосовуєть-
ся до спадкових відносин з іноземним елементом, дали авторці змогу 
зробити висновки про зручність використання моністичного підходу до 
визначення права про спадкування; про необхідність визначення сфе-
ри дії права, яке застосовується до спадкування загалом; про переваги 
використання колізійної прив’язки “звичайне місце проживання спад-
кодавця у момент смерті”; про необхідність удосконалення норм Зако-
ну “Про МПрП”, які наділяють спадкодавця правом обрати право, яке 
застосовується до спадкування (зокрема, запропоновано надати спадко-
давцю можливість обирати право держави, громадянином якої був спад-
кодавець у момент вибору права чи у момент смерті (як у Спадковому 
регламенті), та видалити норму про те, що зміна спадкодавцем грома-
дянства після вибору права, яке застосовується до спадкування, має на-
слідком недійсність такого вибору; про те, що вибір права, яке застосо-
вується до спадкування, може міститись як у заповіті, так і в окремому 
документі, форма якого відповідає вимогам права, що застосовується 
до заповіту (чи іншого розпорядження на випадок смерті); про необхід-
ність внесення змін до ст. 72 Закону “Про МПрП”, яка визначає право, 
що застосовується до форми заповіту, це дасть змогу уникнути поми-
лок у визначенні права, що застосовується до форми заповіту, які зараз 
існують в українській судовій практиці, а також сприятиме кращому 
дотри манню принципу favour testamenti; про необхідність включення 
до Закону “Про МПрП” норм, що визначають право, яке застосовується 
не лише до форми заповіту та здатності його складати, а й інших розпо-
ряджень на випадок смерті (зокрема, спадкових угод).

Розділи монографії, у яких досліджуються визнання і виконання іно-
земних рішень у спадкових справах, ухвалення іноземних аутентичних 
документів для оформлення спадкових справ характеризуються тим, 
що у них авторка порівнює підходи українського права не лише з пра-
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вом ЄС, а й із національним правом окремих держав-членів. У результаті 
цього зроб лено висновки про доречність встановлення у Цивільному 
процесуаль ному кодексі України загального правила про те, що визнан-
ня рішень, які не підлягають примусовому виконанню, не потребує до-
тримання спеціальної процедури (хоча для тих, хто має намір отримати 
формальне підтвердження визнання іноземного рішення, що не потребує 
примусового виконання в Україні, повинна бути передбачена можливість 
ініціювання процедури визнання такого рішення); про доцільність сприй-
няття підходу, за якого іноземні рішення, які не набули законної сили, 
можуть визнаватися, якщо вони не потребують примусового виконання; 
про закріплення у законодавстві України норм, які регулюють “прийнят-
тя” іноземних аутентичних документів, а не їх “визнання”.

Останній розділ монографії фокусується на правовій природі, меті 
Євро пейського спадкового сертифікату, а також принципах його функціо-
нування. У дослідженні містяться й інші важливі висновки і пропозиції.

Крім того, варто зауважити, що норми регламентів ЄС, практика 
Суду Справедливості ЄС, доктринальні праці дослідників із країн ЄС, 
що аналізуються у книзі, дають змогу українському читачеві не лише 
отримати інформацію про регулювання міжнародних спадкових відно-
син, а й про міжнародне приватне право ЄС загалом. Це є надзвичайно 
важливим для поступової інтеграції України до європейської спільноти.

Монографія І. Діковської “Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: 
напрями адаптації права України до права ЄС” може бути корисною 
українським юристам-практикам і теоретикам, які здійснюють дослі-
дження у сфері міжнародного спадкового права, міжнародного приват-
ного права, міжнародного цивільного процесу, а також для тих, хто без-
посередньо адаптує право України до права ЄС.

Діковська І. А. Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: напря-
ми адаптації права України до права ЄС: Монографія. Київ: Алерта, 
2020. 304 с.

Книга є комплексним дослідженням питань правового регулю-
вання міжнародних спадкових відносин у Державах-членах ЄС 
та Україні у наступних напрямках: – визначення міжнародної юрис-
дикції у спадкових справах; – визначення права, що застосовується 
до спадкових відносин з іноземним елементом; – визнання та на-
дання дозволу на примусове виконання іноземних рішень у спад-
кових справах; – прийняття аутентичних документів, створених за 
кордоном для оформлення спадкових прав; – випуск на обіг Євро-
пейського спадкового сертифікату.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, суддів, юристів-практиків та усіх, 
хто має справу з міжнародним спадковим правом, міжнародним приватним правом, 
міжнародним цивільним процесом, порівняльним правом, адаптацією права України 
до права ЄС.
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ДОКТРИНА У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Практика ЄСПЛ

ЩОДО ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ, 
ОТРИМАНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ  

(ДОКТРИНА “ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА”)*1

<…>
2. Допустимість доказів, одержаних у результаті тортур або інших 

видів забороненого жорстокого поводження: принцип неприпустимості 
доказів

(А) Держави – учасниці Конвенції [Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод]

69. Матеріали, які є в розпорядженні Європейського суду [Європей-
ського суду з прав людини], показують, що серед держав – учасниць 
Конвен ції відсутній консенсус щодо обсягу виключного правила.

(B) Інші органи, що здійснюють нагляд за дотриманням прав людини
70. Комітет ООН [Організації Об’єднаних Націй] із прав людини в 

своєму загальному коментарі № 7, присвяченому тортурам або жорсто-
кому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 
покаранню (стаття 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права від 30 травня 1982 року), вказав: 

“<…> До гарантій, які можуть сприяти ефективності контролю, від-
носяться <…> положення, відповідно до яких визнання або інші докази, 
отримані шляхом катувань або іншого звернення, що суперечить поло-
женням статті 7, визнаються судами неприпустимими <…>”.

71. Загальний коментар № 7, що стосується заборони катувань 
і жорсто кого поводження або покарання, був замінений Загальним ко-
ментарем від 10 березня 1992 р. № 20. В останньому вказується:

“12. Для протидії порушенням статті 7 важливо, щоб закон забороняв 
використання як допустимих у судових розглядах показань або зізнань, 
отриманих застосуванням тортур або інших заборонених видів пово-
дження”.

72. Комітет проти катувань, який здійснює нагляд за реалізацією 
Конвен ції ООН проти катувань, вказав у своїх заключних зауваженнях 
щодо Німеччини від 11 травня 1998 р. (документ № А/53/44):

“Комітет рекомендує приділити додаткову увагу законодавця суворо-
му дотриманню статті 15 Конвенції і щоб всі докази, отримані прямо або 

*1 Витяг із рішення Європейського суду з прав людини у справі “Gäfgen v. Germany” від 1 червня 2010 р. 
(заява № 22978/05) <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99015> (дата звернення: 15.03.2021).
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опосередковано катуванням, у суворому порядку не допускалися до роз-
гляду суддями в будь-яких судових провадженнях”.

(С) Судова практика інших держав
73. Заборона на використання будь-яким способом проти обвинува-

ченого інформації, яка випливає з фактів, встановлених у результаті 
неправомірних дій представників влади (так звана доктрина “плодів 
отруєного дерева”), твердо укорінилася у правовій традиції Сполуче-
них Штатів Америки. Заборона поширюється на інформацію, отрима-
ну із зізнань, зроблених під примусом, тобто, якщо зізнання призвело 
до встановлення додаткових доказів, такі докази також неприпустимі 
в процесі, як і саме зізнання. Однак доказ повинен бути виключений 
тільки в разі, якщо він був отриманий безпосередньо в результаті тако-
го порушення закону. Інакше кажучи, доказ виключається, якщо може 
бути продемонстровано, що “якби не незаконне поводження, доказ не 
був б виявлено”. Це виключає застосування такого правила у разі, коли 
зв’язок між незаконним поводженням поліції та виявленням доказів 
настільки віддалений, що порушення нівелюється. Така ситуація мог-
ла бути, наприклад, коли поліція спиралася на незалежне джерело при 
пошуку доказів, або коли доказ, у підсумку, неминуче було б виявлено, 
навіть якби не було порушено жодного конституційного положення.

74. Принцип неприпустимості доказів застосовується також і в інших 
юрисдикціях. Верховний апеляційний суд Південно-Африканської 
Респуб ліки у своєму рішенні від 10 квітня 2008 р. у справі “Mthembu 
v. The State” визнав:

“Резюме: показання співучасника, здобуті за допомогою катування 
(зокрема, речові докази, виявлені в результаті), неприпустимі <…>

33. <…> Зазвичай, як я згадував, такі докази не виключалися, 
оскільки вони існували незалежно від будь-якого конституційного 
порушення. Але ці докази були виявлені внаслідок застосування полі-
цією катувань щодо Рамсероопа. Ніщо не передбачає, що докази були 
б виявлені в будь-якому випадку. Якби така можливість існувала, ре-
зультат цієї справи міг би бути іншим.

<…> тому є нерозривний зв’язок між застосуванням до нього кату-
вань і характером доказів, досліджених у суді. Катування непоправно 
зіпсували докази <…>

36. Долучення <…> [таких доказів] вимагало б від нас заплющити 
очі на те, як поліція отримала цю інформацію. Ба більше, це призведе 
до ‘морального спаплюження’ судового процесу. Це ‘скомпрометува-
ло би чистоту судового процесу (і) збезчестило б здійснення право-
суддя’. У довгостроковій перспективі долучення доказів, отриманих 
за допомогою катувань, може здійснити руйнівний вплив на систему 
кримінального правосуддя. Публічний інтерес, на мою думку, вима-
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гає виключення доказів незалежно від того, чи вплинули ці докази на 
справедливість судового розгляду <…>”.

<…>
Щодо права
Оцінка Суду
<…>
164. При визначенні того, чи був розгляд у цілому справедливим, 

слід враховувати також, чи дотримувалися права сторони захисту. Зо-
крема, слід оцінити, чи була заявникові надана можливість оскаржити 
достовірність доказів і заперечити проти їх використання. Крім того, не-
обхідно враховувати якість доказів, а також обставини, при яких вони 
були отримані, і чи не ставили ці обставини під сумнів надійність або 
достовірність доказів. Хоча проблеми зі справедливістю не обов’язково 
виникають, коли зібрані докази не були підтверджені іншими матеріа-
лами, можна відзначити, що в разі, якщо докази мали дуже вагомий 
характер і був відсутній ризик того, що вони виявляться ненадійними, 
необхідність у наданні підтверджуючих доказів, відповідно, знижується 
(см., inter alia, Khan v. United Kingdom, § 35 і 37, Allan v. United Kingdom, 
§ 43, Jalloh v. Germany, § 96). У зв’язку з цим Європейський суд надавав 
додаткове значення тому, чи мали докази, що розглядаються, вирішаль-
не значення для результату розгляду чи ні.

165. Що стосується оцінки характеру встановленого порушення 
Конвенції, Європейський суд нагадує, що питання про те, чи робило 
використання як доказу інформації, отриманої в порушення статті 8, 
судовий розгляд у цілому несправедливим у порушення статті 6, слід 
вирішувати з урахуванням всіх обставин справи, зокрема й дотри-
манням права заявника на захист і якості та значення розглянутих до-
казів. Однак особливі міркування застосовуються у разі використання 
у кримінальному процесі доказів, отриманих із порушенням статті 3 
Конвенції. Використання таких доказів, зібраних у результаті порушен-
ня одного з ключових й абсолютних прав, гарантованих Конвенцією, 
завжди викликає серйозні питання щодо справедливості процесу, на-
віть якщо долучення цих доказів не мало вирішального значення для 
обґрунтування вироку.

166. Відповідно, Європейський суд визнавав із приводу зізнань як та-
ких, що долучення показань, отриманих у результаті застосування ка-
тувань чи інших форм жорстокого поводження у порушення статті 3 
Конвенції, як доказів, які встановлюють важливі факти у кримінальній 
справі, робило розгляд у цій справі в цілому несправедливим. Цей висно-
вок застосовувався незалежно від доказової цінності показань і того, чи 
мало їх використання вирішальне значення для обґрунтування вироку 
підсудному.
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167. Що стосується використання у суді речових доказів, отриманих 
безпосередньо в результаті жорстокого поводження у порушення стат-
ті 3, Суд вважає, що інкримінуючі речові докази, отримані в результаті 
насильницьких дій, принаймні, якщо ці дії слід класифікувати як кату-
вання, ніколи не повинні використовуватися для доведення вини жерт-
ви, незалежно від їх доказової цінності. Будь-який інший висновок міг 
лише легітимізувати побічно поведінку, що заслуговує морального осу-
ду, яку автори тексту статті 3 Конвенції мали намір заборонити або, інак-
ше кажучи, додати видимість правомірності актів жорстокості (“afford 
brutality the cloak of law”) <...>

168. Що стосується використання доказів, отриманих із порушенням 
права зберігати мовчання і права не свідчити проти самого себе, Євро-
пейський суд нагадує, що ці права є загальновизнаними міжнародними 
стандартами, які лежать в основі поняття справедливого розгляду, перед-
баченого статтею 6 Конвенції. Їх основне призначення полягає, inter alia, 
у захисті обвинуваченого від неналежного примусу з боку державних 
органів, тим самим сприяючи уникненню неправосудних рішень і до-
сягненню цілей статті 6 Конвенції. Право не свідчити проти самого себе, 
зокрема, передбачає, що сторона звинувачення у кримінальній справі 
повинна доводити свої твердження щодо обвинуваченого, не вдаючись 
до доказів, отриманих за допомогою примусу або пригнічення волі 
обвинуваченого.

<…>
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ДОКАЗИ, ЯКІ Є “ПЛОДАМИ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА”*2

Короткий зміст рішення Європейського суду з прав людини
4. Рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд, 

міжнародна судова установа) ві д 16 квітня 2019 року у справі “Алахвер-
дян проти України” набуло статусу остаточного у день його винесення 
відповідно до пункту другого статті 28 Конвенції [Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод].

5. Зазначеним рішенням ЄСПЛ констатував порушення Україною під 
час досудового розслідування в даній справі вимог підпункту “с” пункту 
третього та пункту першого статті 6 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 року (далі – Конвенція) щодо ОСОБА_1.

6. За висновками Суду таке порушення полягало у відібранні 
в ОСОБА_1 12 грудня 2004 року явки з повинною і проведення з ним цьо-
го ж дня відтворення обстановки і обставин події у процесуальному ста-
тусі свідка без участі захисника, попри наявність фактичних і правових 
підстав офіційно обвинувачувати його у вчиненні умисного вбивст ва за 
обтяжуючих обставин. На час проведення зазначених процесуальних 
дій санкцією закону України про кримінальну відповідальність за такий 
злочин передбачалося покарання у виді довічного позбавлення волі, що 
зумовлювало необхідність обов’язкового забезпечення підозрюваного 
(обвинуваченого) кваліфікованою правовою допомогою.

7. Міжнародна судова установа визнала невідповідність національно-
го судового провадження вимогам статті 6 Конвенції в частині викори-
стання судами першої та касаційної інстанцій на обґрунтування своїх 
висновків про винуватість заявника у вчиненні вбивства даних явки 
з повинною і результатів відтворення обстановки і обставин події, про-
ведених із порушенням його конвенційних прав.

<…>

Докази, які є “плодами отруєного дерева”
38. Відповідно до сформованої практикою ЄСПЛ доктрини “плодів 

отруєного дерева” (fruit of the poisonous tree), якщо джерело доказів є не-
допустимим, всі інші дані, одержані з його допомогою, будуть такими ж 
(рішення у справах “Гефген проти Німеччини”, пункти 50–52 рішення 
у справі “Шабельник проти України (№ 2)”, пункт 66 рішення у справі 

*2 Витяг із постанови Великої Палати Верховного Суду від 13 листопада 2019 р. у справі № 1-07/07 
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/85869105> (дата звернення: 15.03.2021).
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“Яременко проти України (№ 2)”). Зазначена доктрина передбачає оцін-
ку не лише кожного засобу доказування автономно, а й усього ланцюга 
безпосередньо пов’язаних між собою доказів, з яких одні випливають 
з інших та є похідними від них. Критерієм віднесення доказів до “плодів 
отруєного дерева” є наявність достатніх підстав вважати, що відповідні 
відомості не були б отримані за відсутності інформації, одержаної неза-
конним шляхом.

39. Як видно з матеріалів цієї справи і взято до уваги міжнародною 
судовою установою, в явці з повинною і показаннях під час відтворення 
обстановки і обставин події 12 грудня 2004 року ОСОБА_1 не лише пові-
домив про вчинення ним подвійного вбивства, а й надав інформацію, за 
допомогою якої одержано окремі речові докази – светр, у який заявник 
був одягнений під час убивства, і фрагменти спаленого одягу (пункти 55, 
62, 63 рішення).

40. Дані про вилучення светра під час виїмки за місцем проживання 
ОСОБА_1 і виявлення на ньому за висновками судово-імунологічної 
і судово-медичної генотипоскопічної експертиз слідів крові, яка мог-
ла належати ОСОБА_5 і ОСОБА_6, а також щодо встановленого в ре-
зультаті криміналістичної експертизи паливно-мастильних матеріалів 
способу спалювання куртки заявника, фрагменти якої було виявлено 
на території домоволодіння ОСОБА_10 під час відтворення обстановки 
і обставин події з ОСОБА_1 12 грудня 2004 року, суд використав у вироку 
як частину доказової бази.

41. Як визнала міжнародна судова установа, наслідки початкових по-
казань ОСОБА_1, за допомогою яких було одержано й частину інших 
доказів на підтвердження його обвинувачення у вбивстві, перешкодили 
заявнику в подальшому ефективно відмовитися від зазначених свідчень 
(пункт 63 рішення).

42. Виходячи з наведеного, не можуть бути визнані допустимими 
доказами і всі подальші визнавальні показання заявника як підозрю-
ваного та обвинуваченого, в тому числі під час відтворення обста-
новки і обставин події 14 грудня 2004 року та на очних ставках із 
ОСОБА_2, свідками ОСОБА_12 і ОСОБА_13, навіть попри те, що допити 
ОСОБА_1 як підозрюваного та обвинуваченого, відтворення обстановки 
і обставин події за його участю від 14 грудня 2004 року й очна ставка між 
ним та ОСОБА_2 проводилися за участю захисника після роз’яснення 
ОСОБА_1 передбачених законом процесуальних прав. Водночас, як 
видно з матеріалів справи, під час очних ставок зі свідками ОСОБА_12 
і ОСОБА_13, ОСОБА_1, який був уже офіційно затриманий за підоз-
рою у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 115 КК, 
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всупереч вимогам пункту четвертого частини першої статті 45 КПК 
1960 року не забезпечувався кваліфікованою правовою допомогою (т. 2, 
а. с. 51–57).

43. Не ґрунтується на вимогах кримінально-процесуального закону 
і врахування Верховним Судом України на підтвердження доведеності 
пред’явленого заявнику обвинувачення його пояснень під час проведен-
ня судово-психіатричної експертизи, які за змістом є аналогічними по-
чатковим визнавальним показанням. Тим більше, що мета відповідного 
експертного дослідження обмежувалася вирішенням питання про осуд-
ність ОСОБА_1, а не встановленням фактів вчинення ним протиправ-
них дій.

<…>

Допустимі докази
51. Проте виключення з вироку й ухвали зазначених доказів не впли-

ває на законність і обґрунтованість висновків суду в частині визнання 
ОСОБА_1 винуватим у вчиненні злочинів, за які його засуджено, 
кримінально-правової кваліфікації його дій та призначення покарання. 
Відповідні висновки ґрунтуються на сукупності інших доказів, зміст яких 
докладно наведено у вироку і які були досліджені в судовому засіданні, 
ретельно перевірені й оцінені судом відповідно до вимог статті 67 КПК 
1960 року. Невідповідності процедури одержання цих засобів доказуван-
ня вимогам Конвенції міжнародною судовою установою не встановлено. 

52. Зокрема, визнаючи пред’явлене ОСОБА_1 обвинувачення до-
веденим, суд першої інстанції поклав в основу вироку: послідовні по-
казання потерпілої ОСОБА_9 під час досудового слідства і в судовому 
засіданні 23 червня 2005 року про те, що коли вона перебувала в домо-
володінні сім’ї ОСОБА_8, у приміщення літньої кухні зайшли ОСОБА_1 
із ОСОБА_3, ОСОБА_1 одразу завдав їй ножового поранення і на її очах 
вбив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 численними ударами ножем; досліджені 
в судовому засіданні показання ОСОБА_3 як підозрюваного та обвину-
ваченого, в тому числі під час відтворення обстановки і обставин події 
й на очній ставці з ОСОБА_2, надані в присутності захисника, в яких 
він підтверджував ці ж самі обставини вбивства ОСОБА_1 двох жінок на 
замовлення ОСОБА_2; надані на досудовому слідстві й оголошені судом 
показання потерпілого ОСОБА_14 та показання в судовому засіданні 
свідка ОСОБА_15, які дізналися про обставини позбавлення життя ОСО-
БА_5 та ОСОБА_6 від ОСОБА_9.

53. Початкові показання засудженого ОСОБА_3 і показання потер-
пілої ОСОБА_9 узгоджуються з дослідженими судом на підставі стат-
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ті 306 КПК 1960 року показаннями свідка ОСОБА_13 під час досудового 
слідства про те, що 12 грудня 2004 року приблизно о 19 год. ОСОБА_1 
і ОСОБА_3 приходили додому до ОСОБА_2, де перебувала і свідок, 
ОСОБА_1 був дуже наляканий, поводився нервово й одразу попросив 
ОСОБА_13 залишити їх із ОСОБА_2.

54. На користь висновку про безпосереднє заподіяння ОСОБА_1 но-
жових поранень потерпілим свідчили й оголошені в судовому засіданні 
на підставі статті 306 КПК 1960 року показання під час досудового слід-
ства свідка ОСОБА_16 – матері ОСОБА_3, яка на прохання останнього 
прала штани ОСОБА_1 і бачила, що вони були забруднені речовиною, 
схожою на кров.

55. Відомості, зазначені ОСОБА_9 і ОСОБА_3, узгоджувалися зі слі-
довою картиною, зафіксованою у протоколі огляду місця події, і з дани-
ми висновків судово-медичних та медико-криміналістичних експертиз 
щодо характеру, кількості, локалізації завданих ОСОБА_5, ОСОБА_6 і 
ОСОБА_9 тілесних ушкоджень, механізму, знарядь їх заподіяння і при-
чинно-наслідкового зв’язку ножових поранень, спричинених ОСОБА_5 
та ОСОБА_6, з їх смертю.

56. Доводи ОСОБА_1 та його захисника щодо обмови заявника 
ОСОБА_3 внаслідок застосування недозволених методів слідства, недо-
стовірності показань ОСОБА_9, наявності в обох засуджених алібі були 
ретельно перевірені судами першої та касаційної інстанцій й аргументо-
вано спростовані у вироку й ухвалі. У контексті наведеного Велика Палата 
звертає увагу, що в порядку виключного (екстраординарного) судового 
провадження на підставі, передбаченій пунктом другим частини першої 
статті 40012 КПК 1960 року, не здійснюється повторного касаційного пе-
регляду судових рішень, а їх законність і обґрунтованість перевіряється 
лише з точки зору впливу встановленого ЄСПЛ недотримання Україною 
міжнародних зобов’язань на загальну справедливість судового розгляду. 
З огляду на зазначене, керуючись принципом юридичної визначеності, 
Велика Палата в межах відповідного провадження не перевіряє правиль-
ності оцінки судами доказів, кримінально-правової кваліфікації діянь, 
дотримання вимог кримінально-процесуального закону і вирішення 
інших питань, які не пов’язані з констатованими міжнародною судовою 
установою порушеннями прав особи, визначених Конвенцією.

57. Оцінюючи вплив недотримання конвенційних прав ОСОБА_1 
під час проведення окремих процесуальних дій на результати судового 
провадження загалом, Велика Палата враховує позицію міжнародної су-
дової установи в рішеннях, у яких було встановлено невідповідність ви-
могам статті 6 Конвенції провадження у Верховному Суді України щодо 



w
w

w
.p

ra
vo

u
a.

co
m

.u
a

180

ДОКАЗИ, ЯКІ Є “ПЛОДАМИ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА”

перегляду вироків з підстав констатованих ЄСПЛ порушень державою 
міжнародних зобов’язань, зокрема у справах “Яременко проти України 
(№ 2)” і “Шабельник проти України (№ 2)”.

58. Проте обставини цієї справи істотно відрізняються від обставин, 
покладених в основу зазначених вище рішень ЄСПЛ, і такі відмінності 
мають істотне значення з точки зору правових наслідків допущеного 
у кримінальній справі недотримання вимог Конвенції.

59. Зокрема, за висновками Суду, викладеними у справах “Яременко 
проти України (№ 2)” і “Шабельник проти України (№ 2)”, несправед-
ливість провадження у Верховному Суді України була зумовлена не са-
мим по собі прийняттям за результатами перегляду цим судом справи, 
процедура якого не передбачає повноважень досліджувати й оцінюва-
ти докази, рішення про зміну вироку шляхом виключення посилання 
на окремі засоби доказування, а, насамперед, у повторному врахуванні 
доказів, порядок одержання яких не відповідав вимогам Конвенції, по-
хідних від них відомостей і в обґрунтуванні власного рішення іншою 
інформацією, використання якої в наведений спосіб було несумісним із 
гарантіями справедливого судового розгляду.

60. Як випливає зі змісту рішення ЄСПЛ у справі “Яременко проти 
України (№ 2)”, Верховний Суд України за результатами виключного 
(екстраординарного) судового провадження лише закріпив допущені 
під час досудового слідства і судового розгляду порушення конвенцій-
них прав заявника, оскільки знову визнав належними і допустимими 
доказами винуватості ОСОБА_17 у вмисному вбивстві його показання, 
відібрані, за викладеними в першому рішенні висновками міжнародної 
судової установи, з істотним обмеженням права на захист і на мовчан-
ня, за обставин, що викликали обґрунтовані сумніви в їх добровільності. 
У контексті наведеного ЄСПЛ звернув увагу, що інші докази, якими Вер-
ховний Суд України вмотивував свою постанову, не мали вирішального 
характеру і по суті були непрямими (пункти 1–13, 65, 66 зазначеного рі-
шення).

61. У рішенні у справі “Шабельник проти України (№ 2)” констато-
вано недотримання вимог статті 6 Конвенції під час перегляду справи 
у зв’язку з тим, що Верховний Суд України, визнаючи законними й 
обґрунтованими висновки суду першої інстанції про доведеність вису-
нутих заявнику обвинувачень, послався на докази, похідні від показань 
ОСОБА_18 на початку досудового слідства. Зазначені показання були 
одержані внаслідок констатованих міжнародною судовою установою в 
першому рішенні порушень конвенційних прав Шабельника, а доказове 
значення покладених в основу рішення Верховного Суду України даних 
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протоколу огляду місця події і висновків експертиз ґрунтувалося лише 
на співставленні зафіксованої в них інформації з показаннями заявни-
ка, недопустимими з точки зору вимог Конвенції (пункти 51, 52). Тобто 
наведені результати оглядів місця події й експертних досліджень були 
“плодами отруєного дерева”. Окрім цього, окремим порушенням права 
ОСОБА_18 на справедливий судовий розгляд Суд визнав використання 
Верховним Судом України як доказу винуватості заявника в умисному 
вбивстві його пояснень під час проведення судово-психіатричної експер-
тизи, мета якої обмежувалася вирішенням питання про його осудність, 
хоча суд першої інстанції на висновок зазначеної експертизи у даному 
контексті не посилався (пункт 53).

62. Натомість у цій справі показання ОСОБА_3, потерпілої ОСОБА_9, 
свідків, дані протоколів огляду місця події, висновків судово-медичних 
експертиз трупів ОСОБА_5 і ОСОБА_6, медико-криміналістичних екс-
пертиз не мають ні прямого, ні опосередкованого зв’язку з визнаними 
ЄСПЛ порушеннями конвенційних прав ОСОБА_1 на початку досудо-
вого слідства.

63. Зокрема, свідчення ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_16 і ОСОБА_13 
стосувалися обставин, які кожен із них сприймав безпосередньо, а пока-
зання ОСОБА_14 і ОСОБА_15 – зі слів ОСОБА_9, незалежно від відомо-
стей, повідомлених ОСОБА_1 правоохоронним органам.

64. Протоколи огляду місця події і зазначені вище висновки експер-
тиз містять об’єктивну інформацію щодо наслідків і слідової картини 
злочину, зафіксовану й досліджену в установленому законом порядку. 
Факт виявлення трупів і слідів убивства на місці події не був пов’язаний 
із даними, одержаними від заявника. Наведений у вироку аналіз змісту 
відповідних протоколів і результатів експертних досліджень ґрунтуєть-
ся на їх співставленні не лише з показаннями ОСОБА_1, а й з доказами, 
одержаними з інших процесуальних джерел, – показаннями засуджено-
го ОСОБА_3 та потерпілої ОСОБА_9.

65. Як видно з матеріалів справи і протоколу судового засідання, суд 
у межах змагальної процедури допитував ОСОБА_3, котрий під час су-
дового розгляду відмовився від своїх початкових показань під час досу-
дового слідства, свідків ОСОБА_15 і ОСОБА_16. Потерпіла ОСОБА_9 
давала показання в судовому засіданні 23 червня 2005 року в межах про-
вадження, за результатами якого було постановлено попередній вирок. 
З метою з’ясування питань, пов’язаних із протиріччями у показаннях 
ОСОБА_3 та ОСОБА_16 під час досудового слідства і судового розгля-
ду, суд дослідив їх початкові показання на підставі статей 301, 306 КПК 
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1960 року і надавши перевагу первісним свідченням, навів у вироку пе-
реконливі мотиви прийнятого рішення.

66. Під час судового розгляду ОСОБА_1 та його захиснику надавалися 
належні й достатні можливості поставити запитання іншому підсудному 
ОСОБА_3, свідкам ОСОБА_15 і ОСОБА_16, взяти участь у досліджен-
ні показань потерпілих ОСОБА_14 і ОСОБА_9, які в судових засіданнях 
22 і 23 червня 2005 року допитувались стороною захисту, в тому чис-
лі безпосередньо ОСОБА_1, показань свідків ОСОБА_3, ОСОБА_16 і 
ОСОБА_13 на досудовому слідстві і навести власні аргументи на запере-
чення свідчень, що викривали заявника у вчиненні злочинів. Відповідні 
аргументи були перевірені судом і обґрунтовано спростовані. Будь-яких 
порушень національним судом вимог статті 6 Конвенції, які були би 
пов’язані з порядком допиту ОСОБА_3, потерпілих та свідків і способом 
використання їх показань у вироку, міжнародною судовою установою не 
встановлено. Тому, на переконання Великої Палати, залишення без змі-
ни вироку в частині, що ґрунтується на показаннях зазначених осіб, не 
призведе до порушення права ОСОБА_1 на справедливий судовий роз-
гляд в аспекті реалізації його права допитувати свідків обвинувачення, 
передбаченого пунктом “d” статті 6 Конвенції.



ІНФОРМАЦІЯ 
ДЛЯ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, АВТОРІВ І ЧИТАЧІВ

ЮРИДИЧНОГО ЖУРНАЛУ “ПРАВО УКРАЇНИ”

Передплата 

юридичного журналу “Право України” здійснюється 

у поштових відділеннях ПАТ “Укрпошта”

(ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 74424),

у редакції журналу

за адресою: вул. Багговутівська, 17–21, 

м. Київ, 04107, Україна 

тел./факс: +380(44) 537–51–11

на вебсайті видання: 

http://www.pravoua.com.ua

Відомості про передплату 

юридичного журналу “Право України” 

вміщено у Каталозі видань України на II півріччя 2021 р. (с. 136)

Електронні версії номерів журналу

можна замовити на вебсайті видання: 

http://www.pravoua.com.ua



ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

“ПРАВО УКРАЇНИ”

3
2021

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 23026–12866ПР від 28.12.2017 р.

Редагування О. Красненко
Комп’ютерна верстка О. Карташової

Художнє оформлення С. Мягкова

Підп. до друку 30.04.2021. Формат 70х100/16. 
Папір офсетний. Офсетний друк. 

Ум. друк. арк. 14,95. Обл.-вид. арк. 12,55. 
Ціна договірна.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
вул. Багговутівська, 17–21, м. Київ, 04107, Україна

Телефони: +380(44) 537-51-00 (головний редактор), 
+380(44) 537-51-10 (редакція)

www.pravoua.com.ua

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в друкованих матеріалах, 
несуть автори. Редакція не завжди поділяє авторську точку зору.

Віддруковано у ТОВ “Вістка” 
Україна, 01042, м. Київ, Новопечерський пров., 5,

тел. +380(44) 583-50-94
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції

Серія ДК № 2280 від 05.09.2005 р.


