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В

ітчизняне кримінальне право
пройшло довгий шлях від зви"
чаєвого права та статутів княжої
доби до сучасних нормативно"право"
вих засобів забезпечення належного
функціонування суспільних відносин.
У незалежній Україні воно виконує
важливе завдання, в якому синтезова"
на і формалізована реакція суспільства
і держави на злочин — найбільш небез"

печне для інтересів особи, суспільства
та держави діяння. І в цьому сенсі
кримінальне право, як і право в цілому,
може претендувати на те, щоб вважа
тися явищем цивілізації та культури
(не випадково, що і чинні основні
кримінально"правові заборони «не
вбий», «не вкради» та інші мають своє
підґрунтя ще у біблійних заповідях) [1,
108–109]. Характеризуючи особливе

© В. Тацій, В. Борисов, В. Тютюгін, 2010
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місце права серед нормативних соціаль"
них регуляторів, необхідно звернути
увагу на закладені в ньому резерви та
можливості для демократії, гуманізму,
соціального прогресу [2, 39].
У механізмі охорони суспільних
відносин та регулювання криміналь"
но"правових відносин, що виникають
внаслідок вчинення злочину, криміна"
льне право посідає важливе місце і
відіграє у найбільш узагальненому
плані роль таких засобів, як: 1) вста"
новлення меж кримінально"правової
заборони; 2) стимулювання позитив"
ної суспільної поведінки особи;
3) вплив на злочинців; 4) своєрідна
форма фіксації досягнень криміналь"
но"правової науки і практики [3, 68].
Закон про кримінальну відповідаль"
ність (кримінальний закон)* як засіб
соціального контролю за суспільно
значущою поведінкою особи відіграє
відповідну роль у детермінації такої
поведінки. Норми цього закону, визна"
чаючи варіанти поведінки особи,
містять конкретне державне веління:
дозвіл, заохочення, заборону. З пози"
цій широкого соціального підходу
призначення кримінального закону
полягає у його здатності опосередко"
вувати суспільну діяльність, втілюва"
ти суспільні інтереси і на цій основі
сприяти нормальному функціонуван"
ню і прогресивному розвиткові
суспільства [3, 42].
Необхідно зауважити, що криміна
льне право — це соціальне явище, яке
значно багатше за законодавство про
кримінальну відповідальність. До ре"
альних форм його існування, окрім
самого закону, дослідники відносять
правосвідомість, правотворчість і пра"
возастосування [5, 34]. Воно, як і
всіляке живе право, проникає до са"
мих глибин народного життя, ор"

ганічного буття людей [6, 383]. Проте
головним втіленням кримінального
права в практичну діяльність суспіль"
ства залишається все"таки закон про
кримінальну відповідальність [4,
10–12, 35]. За допомогою законодав"
чого визначення окреслюються анти"
суспільні явища, закріплюються ха"
рактерні риси, що відрізняють зазна"
чені явища від інших. Кримінальний
закон також чітко обмежує сферу
діяльності органів державного приму"
су. Формула закону, визначаючи хто,
за що і в якому порядку може бути
притягнутий
до
кримінальної
відповідальності і підданий покаран"
ню, одночасно вказує й на те, за яких
умов покарання не може бути застосо"
ване. Від повноти і ступеня доскона"
лості законодавчого вираження ознак
суспільно небезпечного явища зале"
жить і спрямованість, зміст і форми
реакції на це явище з боку як право"
охоронних і судових органів, так і
суспільства.
Тому одними зі стрижневих питань
на сьогодні залишаються проблеми
якості та стабільності кримінального
закону. Найголовнішими вимогами, які
пред’являються до закону, є також
ясність і доступність викладених у ньо"
му приписів. Як зазначив у своєму по"
сланні до Українського народу Прези"
дент України В. Янукович, одним з ос"
новних принципів вітчизняної системи
права повинні стати зрозумілість для
громадян норм поведінки, закріплених
у нормативно"правових актах [7]. Ця
зрозумілість, насамперед, має най"
більш важливе значення для закону
про кримінальну відповідальність.
Президент звернув увагу і на стабіль"
ність закону, що також є важливим
чинником для забезпечення ефектив"
ної правозастосовної практики.

* Про поняття «закон про кримінальну відповідальність» і «кримінальний закон» та їх співвідношення див.:
[4, 35].
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І дійсно, ефективність діяльності
правоохоронних та судових органів,
на які покладено завдання протидії
злочинності, багато в чому визна"
чається якістю того законодавства про
кримінальну відповідальність, на ос"
нові якого ця діяльність здійснюється.
У свою чергу, одним зі свідоцтв висо"
кого якісного рівня законодавства про
кримінальну відповідальність є його
стабільність, незмінність основних
принципових положень та приписів.
Тільки на основі відносної стабіль"
ності законодавства може будуватися
й досить стійка, цілеспрямована, про"
гнозована політика держави у сфері
боротьби зі злочинністю, бо така ста"
більність, з одного боку, дає змогу
представникам відповідних органів
належним чином опанувати основні
його положення і на цій основі сфор"
мувати досить стійку та належну
практику застосування його приписів,
а з другого — надає можливість кож"
ному громадянину ретельно ознайо"
митися зі змістом цього законодавст"
ва, а отже, бути досить обізнаним про
те, якими заходами кримінально"пра"
вового впливу забезпечується його
безпека, захист законних прав та інте"
ресів [8, 3].
Безумовно, залишаючись стабіль"
ним у своїх основних принципових
положеннях, законодавство про кри"
мінальну відповідальність водночас
має вчасно й ефективно реагувати на
ті зміни, які відбуваються в політич"
них, соціально"економічних умовах
життя суспільства й держави, повинне
адекватно відповідати на будь"які нові
суспільно небезпечні виклики з боку
злочинного середовища. Таким чином,
законодавство про кримінальну відпо"

відальність, залишаючись стабільним і
незмінним у своїх принципових поло"
женнях і підходах до вирішення
поставлених перед ним завдань, має
удосконалюватися, оновлюватися,
змінюватися, тобто має постійно роз"
виватися й, отже, бути досить дина"
мічним. Однак тільки вивірене реаль"
ною практикою застосування норма"
тивних положень, виважене, обґрун"
товане й розумне сполучення ста"
більності й динамічності норм закону
про кримінальну відповідальність
здатне забезпечити високу ефектив"
ність його приписів.
Якщо ж звернутися до існуючої на
сьогодні правотворчої діяльності в га"
лузі оновлення положень закону про
кримінальну відповідальність, то за
останні роки вона просто вражає
своєю бурхливою стрімкістю та розма"
хом. Для прикладу наведемо деякі ци"
фри. Так, з 1 вересня 2001 р., тобто за
неповні дев’ять років з моменту на"
брання чинності КК України, різні йо"
го положення піддавалися змінам та
доповненням 242 рази*. За цей період
із КК було вилучено 3 статті (статті
188, 230, 331), а доповнений він був
36"ма новими статтями. Таким чином,
якщо на момент прийняття в КК Ук"
раїни було загалом 447 статей, то зараз
їх нараховується вже 480**. У цілому
змін та доповнень зазнали 198 статей
КК, що становить більше 44 % тих йо"
го статей, які існували в ньому на мо"
мент прийняття та набрання чинності.
Слід також зазначити, що 29 статей
КК оновлювалися вже двічі, а 7 —
тричі. Більше того, зміни та доповнен"
ня вносилися (причому не один раз)
навіть у ті статті Кодексу, якими його
було доповнено вже після набрання

* Підрахунки здійснювалися станом на 20 червня 2010 р., причому в основу наведених цифр покладено не
кількість законів, якими оновлювалися нормативні приписи КК, а загальна кількість тих змін та доповнень,
яких зазнав чинний КК України внаслідок прийняття цих законів.
** До речі, КК РФ, який було прийнято ще в 1996 р. (тобто на 5 років раніше КК України), на той період на"
раховував лише 360 статей, а зараз у ньому міститься тільки 390 статей.
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ним чинності (статті 1941, 2091, 2321,
2583, 2584 КК України).
Прості арифметичні підрахунки
стосовно наведених цифр свідчать, що
з моменту набрання чинності КК Ук"
раїни 2001 р. зміни та доповнення
щорічно вносилися більше ніж у 26
його норм, тобто щомісяця у середньо"
му оновлюється майже 2–3 статті КК.
Тому виникає цілком закономірне за"
питання: про яку стабільність кримі"
нального законодавства може йти мо"
ва за такої стрімкості оновлення його
приписів? В умовах, коли не тільки
так звані пересічні громадяни, а й
фахівці"юристи далеко не завжди
спроможні не лише опанувати нові по"
ложення КК, але навіть устежити за
його змінами, навряд чи можна плану"
вати якісь перспективні, довгостро"
кові заходи, спрямовані на ефективну
протидію злочинності, і формувати на
цій основі стійку й головне безпомил"
кову слідчо"судову практику.
Потік законотворчих ініціатив не
слабшає й у теперішній час. Так, тіль"
ки на кафедру кримінального права
Національної юридичної академії Ук"
раїни імені Ярослава Мудрого за рік
надходять для обговорення 30–35 за"
конопроектів. Досить багато із них не
знаходять підтримки з боку фахівців,
причому пояснюється це не стільки
рівнем їх підготовки (який подекуди
доволі низький), скільки системною
неузгодженістю пропонованих новел
із чинними положеннями КК, не"
доліками в законодавчій техніці їх
конструювання. Наведемо лише один,
але, як видається, досить характерний
приклад.
Так, уже з моменту прийняття КК
України 5 квітня 2001 р. у ньому
існувала ст. 304, яка встановлює відпо"
відальність за втягнення неповно"
літніх (ч. 1), а за ч. 2 — і малолітніх не
тільки у злочинну діяльність, а й у за"
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няття жебрацтвом. Причому за вчи"
нення цього злочину з будь"якою
метою і навіть без застосування до
потерпілого насильства передбачено
дуже суворе покарання: за ч. 1 — поз"
бавлення волі на строк від трьох до
семи років, а за ч. 2 — від чотирьох до
десяти років. Незважаючи на це,
15 січня 2009 р. КК було доповнено
ст. 1501, яка встановлює відпові"
дальність не тільки за сам факт втяг"
нення, а й за використання малоліт"
ньої дитини для заняття жебрацтвом,
причому з метою отримання прибутку,
а за частинами 2 та 3 — ще й із застосу"
ванням насильства. Здавалося б, є всі
підстави вважати, що ст. 1501 КК є
спеціальною нормою щодо ст. 304 КК і
має на меті посилення охорони життя,
здоров’я та нормального розвитку не"
повнолітніх. Між тим санкції усіх час"
тин ст. 1501 КК повністю спростову"
ють це припущення, оскільки за більш
небезпечні діяння передбачається на"
багато менш суворий строк позбавлен"
ня волі, а саме до трьох років (ч. 1), за
ч. 2 — від трьох до восьми років, а за
ч. 3 максимум позбавлення волі
(10 років) дорівнює максимальній
межі цього виду покарання, встанов"
леній у ч. 2 ст. 304 КК. Таким чином,
при спробі встановити якесь співвід"
ношення між зазначеними нормами
практика стикається з тим, що диспо"
зиції цих статей багато в чому збіга"
ються, а санкції, навпаки, дуже різ"
няться, що, безумовно, невиправдано
ускладнює їх практичне застосування.
Привертає увагу й те, що поява
цілої низки законопроектів, на нашу
думку, диктується не стільки нагаль"
ною потребою приведення законодав"
ства про кримінальну відповідаль"
ність у відповідність до вимог швидко
змінюваних умов життєдіяльності су"
часного суспільства й держави, скіль"
ки бажанням відгукнутися, відреагу"
7
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вати на кожну більш"менш «голосну»
подію чи справу шляхом створення
нової норми КК.
Так, відома справа судді Зварича
відразу ж «породила» проект закону
про посилення кримінальної відпові"
дальності за хабарництво, яким пропо"
нувалося встановити абсолютно визна"
чені санкції у вигляді довічного позбав"
лення волі з обов’язковою конфіс"
кацією майна у випадках вчинення
слідчим, прокурором або суддею за ха"
бар злочинів, передбачених стаття"
ми 371, 372, 375 КК України. Декілька
«гучних» випадків щодо туристів, які,
перебуваючи за кордоном, потрапили в
скрутну ситуацію і не отримали належ"
ної допомоги з боку страхових ком"
паній, викликали до життя проект за"
кону, яким пропонувалося встановити
кримінальну відповідальність пред"
ставників цих компаній, які не надають
допомоги таким особам. Відмови у ви"
платі грошей громадянам, кошти яких
перебували на депозитних рахунках
банківських установ, які хоча і мали
місце, але були пов’язані насамперед з
економічною кризою, одразу ж призве"
ли до появи проекту закону щодо вста"
новлення кримінальної відповідаль"
ності за такі діяння. І таких прикладів
можна навести багато. Складається
враження, що переважну більшість тих
складних життєвих ситуацій, що вини"
кають насамперед у зв’язку з неста"
більною соціально"економічною обста"
новкою в країні, законодавець нама"
гається вирішити найпростішим і
водночас навряд чи найефективнішим
шляхом — за допомогою заходів кримі"
нально"правової репресії. Однак зовсім
нещодавно суспільство вже проходило
цим шляхом, який, як відомо, довів по"
вну свою неспроможність.
Не менш характерним прикладом
необґрунтованого відходу від принци"
пу стабільності кримінального закону
8

є, на нашу думку, і підхід законодавця
до вирішення питання щодо охорони
відносин власності. Як відомо, визнан"
ня злочином того чи іншого посягання
на відносини власності (наприклад
при викраденні чужого майна) багато
в чому залежить від розміру спричи"
неної винним майнової шкоди. За ос"
танні шість років спостерігаються
суттєво протилежні законодавчі рі"
шення щодо цього питання, і пояс"
нюється це тим, що визнання посяган"
ня на власність злочином чи адміні"
стративним проступком, а також їх
кваліфікація стали визначатися відпо"
відно до Закону України «Про податок
з доходів фізичних осіб» від 22 травня
2003 р. [9]. Є всі підстави вважати, що
таким чином була здійснена штучна
декриміналізація низки певних, однак
достатньо розповсюджених видів по"
сягань на власність (крадіжок, шах"
райств та деяких інших викрадень).
Це сталося внаслідок щорічного зрос"
тання неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян, покладеного зако"
нодавцем в основу розрахунку розміру
заподіяної майнової шкоди при
кваліфікації викрадань чужого майна.
Так, якщо у 2003 р. «межа кримі"
налізації» (розмір викраденого майна,
при встановленні якого діяння вва"
жається злочином) становила 51 грн,
то в 2006 р. така межа вже становила
525 грн, у 2007 р. — 600 грн, у 2008 р. —
772 грн 50 коп., а у 2009 р. вона досяг"
ла позначки 907 грн 50 коп. Тобто з
2003 р. по 2009 р. межа криміналізації
таких посягань збільшилася майже у
20 разів. Такий стан речей викликав
суттєве непорозуміння більшості по"
терпілих від посягань на їх власність
щодо політики держави у сфері захис"
ту власності, особливо в частині захи"
сту майнових інтересів пересічних
громадян. Вочевидь, що саме з цих
міркувань, а також внаслідок звернень
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громадськості та багатьох науковців,
Верховна Рада України 4 червня
2009 р. здійснила зворотній крок у бік
максимальної криміналізації викра"
день чужого майна шляхом зниження
«межі криміналізації» таких діянь з
3 до 0,2 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, тобто знизила його
майже у 15 разів [10]. Таке не до кінця
продумане, як нам здається, законо"
давче рішення призвело до іншої
крайності, бо на теперішній час, зокре"
ма у 2010 р., достатньо, наприклад,
протиправно заволодіти майном на су"
му 86 грн 90 коп. (для порівняння: це
вартість однієї курки або кілограму
ковбаси), щоб вчинене було визнано
злочином з відповідними наслідками.
Упевнені, що наведене рішення аж
ніяк не покращує захист відносин
власності і зокрема майнових прав лю"
дини. До цього необхідно додати, що
таке вирішення проблеми надало
відповідним нормам права ознак
корупційного ризику, оскільки на за"
конодавчому рівні створені умови для
можливих зловживань з боку окремих
несумлінних представників правоохо"
ронних та судових органів при засто"
суванні ними закону.
Слід зазначити, що вирішення пи"
тання про злочинність діяння і квалі"
фікацію посягань на власність на
підставі згаданого вище Закону Украї"
ни «Про податок з доходів фізичних
осіб» та положень інших законів, в
яких встановлюється розмір мінімаль"
ної заробітної плати, призвело також
до порушення одного з основополож"
них принципів кримінального права,
згідно з яким злочинність діяння, а та"
кож його караність та інші криміналь"
но"правові наслідки визначаються
тільки КК України (ч. 3 ст. 3 КК).

Наведене свідчить, що правотвор"
чій діяльності останніх років багато в
чому властивий безсистемний, а іноді
навіть хаотичний характер, а законо"
проекти, що виносяться на розгляд
парламенту, не завжди проходять
належну наукову експертизу. Все це,
безумовно, знижує ефективність запо"
біжної функції кримінального закону,
негативно позначається на правозас"
тосовній діяльності й призводить до
нігілістичного ставлення громадян до
вимог закону. Очевидно, настав час об"
говорити ідею про створення єдиного
у межах країни органу — Національної
ради щодо запобігання злочинів, до
складу якої могли б увійти представ"
ники науки, правоохоронних, судових
органів, громадських організацій,
фахівці в галузі профілактики злочин"
ності. Тим більше що створення таких
національних рад і прийняття відпо"
відних національних програм прямо
передбачено Рекомендацією № Rec
(2003) 21 Комітету міністрів Ради
Європи державам"членам «Про спів"
робітництво в галузі запобігання зло"
чинам» від 24 вересня 2003 р. (п. 10)*.
Однією з функцій цієї Національної
ради, як видається, могла б стати і на"
лежна експертна оцінка відповідних
законопроектів, спрямованих на про"
тидію злочинності.
Не оминула «мода» внесення змін
до Кримінального кодексу й інститут
множинності злочинів. На цьому пи"
танні, як видається, необхідно зупини"
тись більш докладно.
Зазначена проблема має два аспек"
ти. Перший із них стосується питань
кваліфікації за чинним законодавст"
вом про кримінальну відповідальність
повторності тотожних злочинів, за жо"
ден із яких особу ще не було засудже"

* Прийнята Комітетом міністрів Ради Європи на 853"му засіданні заступників міністрів //
http://zakon.rada.gov.ua/cgi"bin/laws/main.cgi?nreg=994_847

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

9

В. Тацій, В. Борисов, В. Тютюгін

но. Протягом багатьох років доміную"
чою як в теорії, так і на практиці була
позиція, згідно з якою декілька вчине"
них особою закінчених тотожних зло"
чинів за відсутності інших кваліфіку"
ючих ознак завжди кваліфікувалися
лише за однією статтею Особливої ча"
стини КК, а саме за тією її частиною,
яка встановлювала відповідальність за
повторне вчинення такого злочину.
Такої позиції дотримувався і Пленум
Верховного Суду України, коли, на"
приклад, стосовно хабарництва реко"
мендував судам кваліфікувати декіль"
ка вчинених особою тотожних зло"
чинів (одержання чи давання хабара)
лише за ознакою передбаченої в законі
повторності, без окремої кваліфікації
кожного конкретного злочину, що ста"
новить таку повторність [11, 13]. Тоб"
то Пленум керувався тим, що ознакою
передбаченої в законі повторності
охоплюються як перший, так і всі на"
ступні тотожні злочини, що виключає
їх кваліфікацію за сукупністю. Проте з
часом, наприклад, стосовно умисного
вбивства, зґвалтування, злочинів про"
ти власності Пленум Верховного Суду
України висловив зовсім іншу по"
зицію і пропонує судам у разі вчинен"
ня декількох тотожних злочинів пер"
ший із них за відсутності інших
кваліфікуючих ознак кваліфікувати за
частиною першою відповідної статті, а
інші як вчинені повторно — за іншими
частинами відповідних статей КК
України [12]. Тобто як і у випадках
повторності однорідних злочинів,
Пленум вважає, що кожний зі злочи"
нів, що утворюють повторність (неза"
лежно від того, чи складається вона з
тотожних або однорідних злочинів),
також повинен отримати самостійну
кваліфікацію і, отже, у таких випадках
має місце не тільки повторність, а й
сукупність злочинів з усіма наслідка"
ми, що звідси випливають. Саме ос"
10

танні рекомендації викликають най"
більші зауваження з боку фахівців [13,
117–121 та ін.]. Нарешті, нещодавно в
постанові «Про практику застосуван"
ня судами кримінального законодав"
ства про повторність, сукупність і
рецидив та їх правові наслідки» від
4 червня 2010 р. № 7 [19] Пленум Вер"
ховного Суду України вже висловив
рекомендацію, згідно з якою коли
особа вчинила декілька тотожних зло"
чинів, які утворюють повторність, але
перший з них не має кваліфікуючих
ознак, то він кваліфікується за части"
ною першою відповідної статті Особ"
ливої частини КК, а наступні злочини
за відсутності інших кваліфікуючих
ознак — за частиною другою цієї статті
за ознакою вчинення їх повторно
(п. 9). Таким чином, у всіх цих роз’яс"
неннях висловлені різні рекомендації
судам, причому всі вони аж ніяк не
враховують положення ч. 2 ст. 70 КК,
відповідно до яких незалежно від того,
за якою кількістю статей Особливої
частини КК кваліфікуються діяння
винного, остаточне покарання за них
все рівно визначається в межах, уста"
новлених санкцією статті (частини
статті), яка передбачає більш суворе
покарання (виняток становлять лише
випадки, коли хоча б один зі злочинів,
що входить до сукупності, є умисним
тяжким або особливо тяжким).
Другий аспект розглядуваної про"
блеми полягає у тому, що деякі
фахівці вбачають у конструкції скла"
дів злочину, в основу кваліфікуючих
ознак яких покладений факт поперед"
нього вчинення злочину тією самою
особою (тобто повторність чи реци"
див), порушення закріпленого у ст. 61
Конституції України і відтвореного у
ч. 3 ст. 2 КК України принципу «non
bis in idem», оскільки, на їх думку, таке
конструювання складів злочину фак"
тично призводить до повторного при"
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тягнення до кримінальної відпові"
дальності за вчинення одного й того
самого злочину. Зокрема, таке су"
дження викладене в проекті Консти"
туційного подання Верховного Суду
України щодо відповідності Консти"
туції України (конституційності) ок"
ремих положень Кодексу України про
адміністративні правопорушення від
7 грудня 1984 р. № 8073"Х, Криміна"
льного кодексу України від 5 квітня
2001 р. № 2341"ІІІ та Закону України
«Про боротьбу з корупцією» від
5 жовтня 1995 р. № 356/95"ВР щодо
неможливості бути двічі притягненим
до юридичної відповідальності одного
виду за одне і те саме правопорушен"
ня. Проте є прихильники й іншої по"
зиції, згідно з якою зазначений прин"
цип (неприпустимість подвійної від"
повідальності за одне й те саме діян"
ня) жодним чином не порушується ні
в тих випадках, коли повторність або
рецидив фігурують як кваліфікуючі
ознаки складу злочину (наприклад, у
ч. 2 статей 152, 185, 201, 368 КК то"
що), ні в тих, коли ці ж самі обставини
визнаються такими, що обтяжують
покарання (п. 1 ч. 1 ст. 67 КК), бо за"
кон тим самим лише враховує підви"
щену суспільну небезпечність особи
винного і надає їй значення або обста"
вини, що обтяжує кримінальну відпо"
відальність (кваліфікуючої ознаки),
або такої, що впливає на посилення
покарання. Саме такий висновок вип"
ливає з положень ч. 4 ст. 67 КК, де
сформульоване правило: «якщо будь"
яка з обставин, що обтяжує покаран"
ня, передбачена в статті Особливої ча"
стини цього Кодексу як ознака злочи"
ну, що впливає на його кваліфікацію,
суд не може ще раз враховувати її при
призначенні покарання як таку, що
його обтяжує». Таким чином, закон
забороняє можливість подвійного
врахування одних і тих самих обста"
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вин і тим самим виключає можливість
порушення принципу «non bis in
idem».
Крім того, скасування повторності,
не пов’язаної із засудженням, може
призвести до того, що особі, яка засу"
джується вперше за декілька тотож"
них злочинів, буде призначено таке
саме покарання, як і особі, що засу"
джується лише за один злочин. Тобто
інші злочини можуть залишитися без"
карними. У свою чергу, скасування
рецидиву і повторності, пов’язаної із
засудженням, як кваліфікуючих ознак
злочину або як обставин, що обтяжу"
ють покарання, поставить у нерівне
становище осіб, що вперше вчинили
злочин, і осіб, які вже були піддані по"
каранню, а це суперечить як принципу
індивідуалізації покарання, так і такій
його меті, як попередження нових зло"
чинів.
У межах цієї статті ми не ставили
завдання вирішити розглядувану про"
блему. Вважаємо, що вона не може бу"
ти правильно вирішена поспіхом, без
належного наукового аналізу, додатко"
вих і досить глибоких системних
досліджень та обговорень, вивчення
міжнародного досвіду стосовно не
тільки інституту множинності, а й
приписів закону, присвячених питан"
ням призначення покарання за су"
купністю злочинів та вироків.
В окремих випадках пропозиції
внесення змін до Кримінального
кодексу мають більш масштабний
характер і стосуються можливості ви"
окремлення з нього низки норм та
формування на їх підставі нового нор"
мативного акта. Зокрема йдеться про
розгляд можливості прийняття кодек
су про кримінальні проступки.
Проблемам реформування законо"
давства про кримінальну відповідаль"
ність щодо введення до КК України
інституту кримінального проступку
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або створення окремого закону про
кримінальні проступки присвячено
праці таких науковців, як В. Грищук,
Н. Гуторова, В. Куц, В. Навроцький,
М. Хавронюк, П. Фріс та ін.
Загалом, підтримуючи ідею введен"
ня інституту кримінального проступ"
ку, не можна не погодитися із суджен"
нями, що це можливо лише за умови
широкої і всебічної його наукової екс"
пертизи з урахуванням європейського
досвіду [16, 314].
По"перше, поява інституту кримі"
нального проступку ставить принци"
пове питання щодо поняття та визна"
чення його місця у системі законодав"
ства*. Зміст кримінальних проступків
повинні становити окремі діяння, що
за чинним КК належать до злочинів
невеликої тяжкості, які відповідно до
політики гуманізації кримінального
законодавства повинні бути визнані
такими, що не мають значного ступеня
суспільної небезпечності. До криміна"
льних проступків слід віднести також
певні види адміністративних правопо"
рушень, які вчиняються фізичними
особами.
По"друге, одразу ж виникає про"
блема криміналізації і декриміналі"
зації, особливо з урахуванням глибо"
кого і всебічного вивчення соціальної
зумовленості визнання відповідних
видів правопорушень кримінальними
проступками. Досить уважно слід ста"
витися до ідеї визнання деяких адмі"
ністративних правопорушень кримі"
нальними проступками, як і, навпаки,
можливої трансформації ряду зло"
чинів у проступки. Слід пам’ятати, що
включення певної групи адміністра"
тивних правопорушень до КК матиме

не лише формальний характер, а й
міститиме загрозу широкої фактичної
криміналізації тієї частини адміні"
стративних правопорушень, що вчи"
няються фізичними особами та мають
значні, за обсягом реального їх
скоєння, показники (наприклад, дріб"
на крадіжка, дрібне хуліганство). Ці
показники для певних адміністратив"
них правопорушень рахуються на
мілійони. Окрім того, при такому під"
ході щодо введення до КК інституту
кримінального проступку буде пору"
шено міжгалузевий принцип поділу
правопорушень на види, оскільки за
ступенем тяжкості кримінальні про"
ступки майже нічим не будуть відріз"
нятися від тих адміністративних
деліктів, відповідальність за які зали"
шиться в межах адміністративного
законодавства.
По"третє, хоча сьогодні більшість
науковців, які займаються розробкою
проблеми кримінальних проступків,
висловлюється за їх виокремлення в
рамках існуючого Кримінального ко"
дексу у вигляді книги Особливої час"
тини з одночасним закріпленням ос"
новних характеристик цієї групи діянь
у нормах Загальної частини КК Ук"
раїни, на нашу думку, все"таки існує
потреба у розробці та прийнятті окре"
мого комплексного Закону про кримі"
нальні проступки**. У цьому законо"
давчому акті вирішувалися б питання
організаційно"правового характеру, а
також матеріального і процесуального
права, зокрема встановлювалось б, що
справи про передбачені ним правопо"
рушення повинні розслідуватися пра"
воохоронними органами у режимі
спрощеної процедури, також закріп"

* Що стосується самого терміна «проступки», то його використання у поєднанні зі вказівкою на «криміналь"
ний» навряд чи є правильним, оскільки він вже давно і твердо закріпився для визначення адміністративних
деліктів. Тому використання одного й того самого терміна для визначення різних за своєю юридичною при"
родою діянь суперечить і юридичній техніці, і взагалі логіці [15,11].
** Такі делікти було б доречніше, у зв’язку з наведеними вище міркуваннями, називати антигромадськими
проступками.
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лювалося б право потерпілого на ос"
карження рішень цих органів.
На порядок денний і зокрема у
зв’язку з розробкою законодавства
щодо відповідальності за зазначені
проступки необхідно також поставити
питання щодо уведення до системи
суб’єктів судочинства мирових суддів,
які, зокрема, і займалися б розглядом
питань щодо відповідальності за діян"
ня, які будуть визнані проступками.
Серед основних тенденцій розвитку
вітчизняної правової системи є її
відкритість, використання прогресив"
них зарубіжних концепцій щодо ствер"
дження принципів верховенства права,
імплементація загальновизнаних між"
народних стандартів з прав людини і
громадянина, а також сприйняття базо"
вих принципів забезпечення міжнарод"
ного правопорядку. У зв’язку з цим
одним із ключових напрямів розвитку
науки кримінального права є розробка
теорії гармонізації національного
кримінального права із кримінальним
правом країн Європи та теорії імпле"
ментації норм про кримінальну відпо"
відальність, що містяться в чинних
міжнародних договорах, згоду на
обов’язковість яких надано Верховною
Радою України, у законодавство Украї"
ни про кримінальну відповідальність.
Особливе занепокоєння викликає ос"
танній напрям розвитку вітчизняної
науки, оскільки, на нашу думку, на"
уковці в галузі кримінального права не
створили ще належний та достатньо ав"
торитетний алгоритм імплементації,
яким би могли користуватися суб’єкти
законодавчої ініціативи та законода"
вець при вирішенні питання введення
положень міжнародних договорів до
національного законодавства. Наоч"
ним прикладом цього є прийняття
11 червня 2009 р. Верховною Радою
України трьох антикорупційних за"
конів: «Про засади запобігання та про"
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тидії корупції» (№ 1506"VI), «Про від"
повідальність юридичних осіб за вчи"
нення корупційних правопорушень»
(№ 1507"VI), «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України що"
до відповідальності за корупційні пра"
вопорушення» (№ 1508"VI) [16]. Цими
законами повинні бути імплементовані
в національне законодавство України
положення міжнародних угод, зокрема,
Конвенції Організації Об’єднаних
Націй проти корупції (2003 р.) та
Кримінальної конвенції про боротьбу з
корупцією (1999 р.), згоду на обов’яз"
ковість яких було надано Верховною
Радою України 18 жовтня 2006 р.
Здійснено це було настільки невдало,
що Верховна Рада вимушена була вже
двічі перенести термін введення їх в
дію. Навіть поверховий аналіз тих змін
та доповнень, які були внесенні, зокре"
ма, до КК України, свідчить, що при
застосуванні багатьох новел, що визна"
чені зазначеними законами, слідчо"су"
дова практика лише зіткнеться з низ"
кою труднощів та питань, одностайної і
чіткої відповіді на які у нових нормах,
на жаль, не міститься. Більше того, є всі
підстави вважати, що деякі з цих ново"
введень не узгоджені з іншими, вже
існуючими приписами КК щодо
відповідальності за злочини коруп"
ційної спрямованості, а окремі поло"
ження, якими доповнено КК, є не
тільки не зрозумілими, а іноді й відвер"
то помилковими, як з точки зору їх
змістовного викладання, так і з боку за"
конодавчо"технічного їх виконання
[17]. Достатньо навести приклад,
відповідно до якого зазначеними нове"
лами до КК кримінальна відпові"
дальність службових осіб — представ"
ників юридичних осіб приватного пра"
ва передбачена за незаконне отримання
тільки неправомірної вигоди (ст. 2354
КК), тоді як службові особи — пред"
ставники юридичних осіб публічного
13
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права відповідають окремо і за одер"
жання такої вигоди (ст. 3681 КК), і за
отримання хабара (ст. 368 КК), хоча ос"
танній є, як це випливає із закону,
різновидом неправомірної вигоди.
Прикро констатувати, але правова
ситуація, що виникла із прийняттям
антикорупційних законів, склалася,
незважаючи на те, що відповідні ко"
мітети Верховної Ради України, що го"
тували проекти цих законів, неоднора"
зово були попереджені науковцями
щодо необхідності сутнісної переробки
цих законопроектів, приведення їх у
відповідність до принципів побудови
законодавства про кримінальну відпо"
відальність [18, 58–63]. З упевненістю
можна констатувати, що розробника"
ми зазначених законопроектів була
майже повністю проігнорована націо"
нальна доктрина кримінального права.
Визначені проблеми є лише части"
ною сутнісного розголосу, що набуває
поширення у розвитку сучасного кри"
мінального права України. Вочевидь,
що фахівці з кримінального права по"
винні взяти на себе більш щільне на"
укове супроводження законодавчого і

правозастосовного процесів. Багато в
чому підвищення впливу науковців на
ці процеси можливе, як вже зазначало"
ся, за рахунок нормативного визначен"
ня місця наукової експертизи в процесі
законотворення. Однак найбільш ваго"
мий вплив на формування сучасного
кримінального права наука повинна
здійснювати за рахунок глибоких, ар"
гументованих наукових праць, резуль"
тати яких втілюються у монографіях,
наукових статтях, коментарях до зако"
нодавства, дисертаційних досліджен"
нях, виступах на конференціях, реко"
мендаціях тощо. Не менш впливову
роль у формуванні праворозуміння
кримінального права відіграють під"
ручники та наукові посібники. На
сьогодні назріла потреба у створенні
фундаментальних навчальних курсів
та інших наукових енциклопедичних
видань з сучасного кримінального пра"
ва України, розрахованих на форму"
вання професійної правосвідомості не
тільки студентів та науковців, а й ши"
рокого загалу правотворців та правоза"
стосовувачів.
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Тацій В. Я., Борисов В. І., Тютюгін В. І. Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінально
го права України
Анотація. У статті аналізуються основні проблеми, які виникають на сучасному етапі роз
витку кримінального права України, і насамперед — у сфері правотворчої діяльності. Звер
тається увага, що одним зі стрижневих питань на сьогодні залишаються проблеми якості та
стабільності закону про кримінальну відповідальність. Під цим кутом зору досліджуються питан
ня, пов’язані з правотворчою діяльністю у сфері кримінального законодавства як у цілому, так
і в таких його напрямах, які регулюють інститути множинності злочинів, охорони власності,
боротьби з корупційними правопорушеннями. Автори формулюють рекомендації, яких, на їх
думку, слід дотримуватися при вирішенні питань удосконалення кримінального законодавства
України.
Ключові слова: кримінальний закон, стабільність, повторність, власність, кримінальний про
ступок, корупційний злочин.
Таций В. Я., Борисов В. И., Тютюгин В. И. Актуальные проблемы современного развития уго
ловного права Украины
Аннотация. В статье анализируются основные проблемы, которые возникают на современ
ном этапе развития уголовного права Украины, и прежде всего — в сфере правотворческой
деятельности. Обращается внимание, что одним из стержневых вопросов на сегодняшний день
остаются проблемы качества и стабильности закона об уголовной ответственности. В связи с
этим исследуются вопросы, связанные с правотворческой деятельностью в сфере уголовного
законодательства как в целом, так и в таких его направлениях, которые регулируют институты
множественности преступлений, охраны права собственности, борьбы с коррупционными
правонарушениями. Авторы формулируют рекомендации, которыми, на их взгляд, следует
руководствоваться при решении вопросов совершенствования уголовного законодательства
Украины.
Ключевые слова: уголовный закон, стабильность, повторность, собственность, уголовный
проступок, коррупционное преступление.
Taciy V., Borisov V., Tyutyugin V. Topical problems of modern development of criminal law of
Ukraine
Annotation. Basic problems which arise up on the modern stage of development of criminal law
of Ukraine are analysed in the article, and foremost — in the field of lawcreation activity. Attention
applies, that one of the cored questions for today are problems of quality and stability of law on
criminal responsibility. Under this point of view probed questions, related to lawcreation activity in
the field of criminal statute both on the whole and in such its directions, which regulate the institutes
of multiplicity of crimes, guard of right of ownership, fighting against corruption offences. Authors
offer an opinion on these questions, formulate recommendations which, to them mind, follows at the
decision of questions of perfection of criminal statute of Ukraine.
Key words: criminal law, stability, repeatedness, property, criminal offence, corruption crime.
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К

римінальний кодекс України
2001 р., 10"річчя прийняття і на"
буття чинності якого ми відзна"
чатимемо у наступному році, став ви"
значальною віхою в розвитку націо"
нального законодавства. Загалом він
відобразив той теоретичний рівень,
якого досягла українська наука кримі"
нального права на початок ХХІ ст.
У нормах чинного КК України врахо"
вані положення Конституції України,
рішення Конституційного Суду Ук"
раїни та Європейського суду з прав
людини, багаторічна практика судово"
го застосування усталених криміналь"
но"правових норм, вітчизняні та
міжнародні політико"юридичні доку"
менти, а також і наукові доробки за"
рубіжних фахівців у галузі криміналь"
ного права. Все це зумовило те, що КК
України 2001 р. загалом відповідає ви"
могам соціальної зумовленості такого
рівня законодавчого акта, його зміст
відбиває суттєве реформування інсти"
тутів кримінального права. Висловле"
не повною мірою стосується і такого
інституту, як система покарань.
У Загальній частині КК України
2001 р. як самостійний виокремлено
розділ Х, який має назву «Покарання та

його види» і містить статті про поняття
і мету покарання (ст. 50), систему пока"
рань (ст. 51), їх класифікацію за особли"
востями порядку призначення (ст. 52),
про окремі види покарань (стат"
ті 50–64). Зокрема, у ст. 50 КК України
наводиться сформульоване вітчизня"
ними фахівцями в галузі кримінально"
го права [1, 62; 2, 28–37] загальне понят"
тя покарання як заходу державного
примусу, що застосовується від імені
держави за вироком суду до особи,
визнаної винною у вчиненні злочину,
і полягає у передбачених законом об"
меженнях прав і свобод засудженого.
Це визначення поняття покарання є
загальним і ним охоплюється будь"
який окремий вид покарання, що
включений до системи покарань.
Передбачені чинним КК України
окремі види покарань утворюють пев"
ну їх систему, яка закріплена у ст. 51
КК України у формі встановленого
законом про кримінальну відповідаль"
ність і обов’язкового для суду вичерп"
ного переліку видів покарань, розта"
шованих у певному порядку — відпо"
відно до ступеня їх суворості [3, 48].
Встановлюючи цей перелік, зако"
нодавець, по"перше, створює тим са"
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мим основу для побудови санкцій у
відповідних нормах Особливої части"
ни КК України, де передбачені окремі
види покарань і визначені межі їх при"
значення за певні злочини, і, по"друге,
надає можливість забезпечити при за"
стосуванні судами конкретних пока"
рань необхідну їх індивідуалізацію
відповідно до ступеня тяжкості вчине"
ного злочину, з урахуванням особи
винного та обставин, що пом’якшують
і обтяжують покарання. Таким чином,
система покарань є тією юридичною
базою, на якій ґрунтується діяльність
судів по застосуванню покарань.
Система покарань встановлюється
тільки законом про кримінальну
відповідальність (ст. 51 КК України).
Ця ознака системи підкреслює, що
домінуючий у сучасній кримінально"
правовій доктрині принцип, згідно з
яким «немає злочину без вказівки про
те в законі» (nullum crimen sine lege),
щодо покарання доповнюється вимо"
гою про те, що «немає і покарання без
вказівки про те в законі» (nulla poena
sine lege).
Система покарань за чинним КК
України є достатньо розгорнутою та
містить 12 видів покарань, зокрема:
штраф; позбавлення військового, спе"
ціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу; позбавлення
права обіймати певні посади або зай"
матися певною діяльністю; громадські
роботи; виправні роботи; службові об"
меження для військовослужбовців;
конфіскація майна; арешт; обмеження
волі; тримання в дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців; поз"
бавлення волі на певний строк; довіч"
не позбавлення волі*.
Характеризуючи систему покарань
за чинним КК України, слід, на нашу

думку, звернути увагу на такі її влас"
тивості.
Поперше, система покарань є до
статньо чисельною, оскільки скла"
дається, як вже зазначалося, з 12 видів
покарань. Така кількість видів пока"
рань у цілому є характерною для пост"
радянських і постсоціалістичних країн
Східної Європи. Наприклад, КК Ро"
сійської Федерації також містить
12 видів покарань, у КК Республіки
Білорусь система покарань складаєть"
ся із 13 їх видів, за КК Республіки
Болгарія — 11 видів покарань. У той
же час у багатьох західноєвропейських
країнах кількість видів покарань є
значно меншою: часто законодавець
обходиться 4–5 видами покарань.
Утім, стверджувати про те, що наш за"
конодавець знаходиться на хибному
шляху, навряд чи буде справедливим.
Обширність системи покарань за чин"
ним КК України досягнута, передусім,
за рахунок виокремлення як самостій"
них тих видів покарань, які в інозем"
них кодексах почасти об’єднані в один
вид [4; 5].
Цілком очевидно, що чинний КК
України, як і багато сучасних європей"
ських кримінальних кодексів, перед"
бачає у сутності три групи основних
видів покарань, які можуть бути засто"
совані до осіб, що вчинили злочини:
громадські роботи, штраф і позбавлен"
ня волі. До різновидів позбавлення
волі можна віднести: арешт, обмежен"
ня волі, тримання в дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців, поз"
бавлення волі на певний строк і
довічне позбавлення волі. При цьому
лише одне покарання — тримання в
дисциплінарному батальйоні військо"
вослужбовців — є спеціальним, а всі
інші види позбавлення волі — це за"

* Деякі фахівці навіть вважають, що до законодавчого переліку входять не 12, а 17 видів покарань, з огляду на
те, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового,
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу по суті є різними видами покарання [3, 49].
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гальні види покарань. Штраф як са"
мостійний вид покарання представле"
ний звичайним штрафом (тобто гро"
шовим стягненням, яке обчислюється
у встановлених законом неоподатко"
вуваних мінімумах доходів громадян і
накладається судом у випадках і
розмірах, встановлених в Особливій
частині КК України) і його спеціаль"
ними різновидами — виправними ро"
ботами і службовими обмеженнями
для військовослужбовців. Виправні
роботи в сучасних умовах, втративши
значну частину інших правообмежень,
що були властивими їм у радянський
період, також становлять собою, у сут"
ності, грошове стягнення, що обчис"
люється в установлених відсотках від
місячного заробітку засудженого і на"
кладається судом у випадках, передба"
чених КК України, і в часових межах,
встановлених у його Особливій час"
тині. Подібним чином характери"
зується і службове обмеження для
військовослужбовців — покарання,
яке за визнанням багатьох україн"
ських криміналістів є спеціальним
різновидом виправних робіт та засто"
совується до специфічної категорії
осіб — військовослужбовців, крім вій"
ськовослужбовців строкової служби
[6, 352; 7, 554].
Разом із тим, на виконання Консти"
туції України, міжнародно"правових
зобов’язань України, а також Рішення
Конституційного Суду України від
29 грудня 1999 р. у справі про смертну
кару [8], КК України остаточно відмо"
вився від смертної кари як виду пока"
рання. Україна долучилася до числа
тих держав світу, які повністю скасу"
вали цей вид покарання за будь"які
види злочинів, вчинені як у мирний,
так і у воєнний час.
Таким чином, у чинному КК Украї"
ни, як і в законодавстві про криміналь"
ну відповідальність більшості європей"
18

ських країн, система покарань містить
різні види штрафу, громадських робіт,
позбавлення волі, а також позбавлен"
ня військового чи спеціального зван"
ня, рангу, чину або кваліфікаційного
класу, позбавлення права обіймати
певні посади чи займатися певною
діяльністю та конфіскацію майна.
Подруге, система покарань у КК
України традиційно є закритою. За"
кріплений у ст. 51 КК України перелік
покарань є обов’язковим для суду.
Отже, суд, прерогативою якого є при"
значення покарання, «зв’язаний» сис"
темою покарань, не може відступити
від неї та не має права вийти за межі
законодавчого переліку видів пока"
рань. Ця ознака свідчить, що система
покарань є засобом, який забезпечує
необхідну однаковість і законність у
діяльності суду щодо застосування по"
карання. Крім того, наведений у ст. 51
КК України перелік покарань є ви"
черпним і не може бути довільно роз"
ширений за розсудом суду. Вичерпний
характер цього переліку означає, що з
точки зору закону система покарань є
на теперішній час цілком закінченою і
завершеною. Ця ознака підкреслює
соціальну зумовленість системи пока"
рань і свідчить про те, що лише зако"
нодавець, зважаючи на потреби реаль"
ного життя суспільства, має право зву"
зити чи розширити існуючий нині та
закріплений у законі перелік видів
покарань.
Однак таке розширення системи
покарань законодавець може здійсни"
ти виключно шляхом внесення змін до
ст. 51 КК України. При встановленні ж
санкцій у статтях Особливої частини
законодавець так само зв’язаний сис"
темою покарань і може передбачати в
них тільки такі види покарань, які
містяться у системі. У чинній редакції
КК України ця вимога загалом дотри"
мується.
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 2001 РОКУ

У літературі розгорнулася дискусія
лише стосовно того, чи не порушив за"
конодавець вимоги про закритість си"
стеми покарань, встановивши у
64 санкціях статей Особливої частини
КК України так звану спеціальну
конфіскацію. Одні науковці вважають,
що «спеціальній конфіскації» прита"
манні ознаки покарання і на цій основі
доходять висновку, що законодавець
тим самим передбачив у санкціях
такий вид покарання, який не встанов"
лений у системі покарань. Вихід з цьо"
го становища вони вбачають у не"
обхідності доповнення системи пока"
рань новим видом покарання —
«спеціальною конфіскацією» [9, 393].
На думку інших фахівців, «спеціальна
конфіскація» не наділена ознаками
покарання і має особливий статус [10,
291–292]. На нашу думку, саме остан"
ня позиція відповідає положенням
кримінального і кримінально"проце"
суального законодавства про статус
так званої спеціальної конфіскації [11,
208]. Тому навряд чи можна погодити"
ся із твердженнням, що, встановивши
її в санкціях цілої низки статей Особ"
ливої частини КК України, законода"
вець тим самим вийшов за межі систе"
ми покарань.
Разом із тим намагання порушити
систему покарань все"таки мало місце.
Мається на увазі проект закону Украї"
ни «Про внесення змін до Криміналь"
ного кодексу України (щодо злочинів,
пов’язаних з порушенням правил по"
водження з тваринами та добування
тварин)», яким передбачалося встано"
вити у санкції ч. 1 нової ст. 1281 КК Ук"
раїни за порушення правил поводжен"
ня з домашніми тваринами, що спри"
чинило легкі тілесні ушкодження, по"
карання у вигляді громадської догани
[12]. При цьому пропозиції про допов"
нення системи покарань цим видом
покарання в законопроекті не місти"
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лося. Цілком обґрунтовано такий
законопроект був відхилений законо"
давцем.
Потретє, система покарань за
чинним КК України побудована за
принципом від менш суворого покаран
ня до більш суворого. Отже, порівняль"
на суворість покарання є саме тим
критерієм, який покладений в основу
побудови законодавчого переліку по"
карань. Зокрема, найменш суворим
покаранням у чинній системі пока"
рань визнається штраф, а найбільш су"
ворим — довічне позбавлення волі. Та"
кий принцип розташування покарань
відображається і в альтернативних
санкціях норм Особливої частини КК
України. Сенс такої побудови санкцій
полягає в тому, що суд, відмовляючись
від призначення менш суворого пока"
рання, повинен навести мотиви, які
свідчили б про необхідність і до"
цільність призначення більш суворого
виду покарання. Враховуючи, що
санкції норм Особливої частини КК
України, як правило, передбачають в
альтернативі не два, а три, а то й біль"
ше видів покарань, стає очевидним,
що рішення про призначення най"
більш суворого з них виду покарання
вимагає пошуку досить зважених і
обґрунтованих для цього аргументів.
Особливе значення у цьому аспекті
має припис, що міститься у ч. 2 ст. 65
КК України, що була викладена у
2008 р. у новій редакції [13]. Відпо"
відно до цієї частини «більш суворий
вид покарання з числа передбачених
за вчинений злочин призначається ли"
ше у разі, якщо менш суворий вид по"
карання буде недостатній для виправ"
лення особи та попередження вчинен"
ня нею нових злочинів». Пленум Вер"
ховного Суду України у постанові
«Про практику призначення судами
кримінального покарання» від 24 жовт"
ня 2003 р. № 7 (зі змінами та доповнен"
19
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нями від 10 грудня 2004 р. № 18; 12
червня 2009 р. № 8; 6 листопада
2009 р. № 11) зазначив, що коли санк"
ція закону, за яким особу визнано вин"
ною, нарівні з позбавленням волі на
певний строк передбачає більш м’які
види покарання, при постановленні
вироку потрібно обговорювати питан"
ня про призначення покарання, не
пов’язаного з позбавленням волі.
У разі обрання покарання у вигляді
позбавлення волі це рішення повинно
бути вмотивовано у вироку [14]. Таке
роз’яснення цілком збігається з вимо"
гами ч. 2 ст. 334 КПК України.
Проте деякі українські вчені ви"
словлюють сумнів у тому, що законо"
давець правильно визначив порівняль"
ну суворість окремих видів покарань, у
зв’язку з чим висловлюють пропозиції
про зміну місця тих чи інших видів по"
карання у системі. Зокрема, В. Кози"
рєва вважає, що штраф є більш суво"
рим покаранням порівняно з виправ"
ними роботами [15, 7]. А на думку
В. Попраса штраф у чинному КК Ук"
раїни не зовсім обґрунтовано поміще"
ний на перше місце в системі покарань
як найбільш м’який його вид. У зв’язку
з цим автор пропонує перемістити
штраф з першої позиції на четверту —
після позбавлення військового, спе"
ціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу, позбавлення
права обіймати певні посади або зай"
матися певною діяльністю та гро"
мадських робіт [16, 38]. Видається, що
робити такі висновки наразі ще перед"
часно. Справа в тому, що розробники
проекту чинного КК України, розта"
шовуючи види покарань саме в тій
послідовності, як вони наведені нині у
ст. 51 КК, керувались багаторічним
досвідом практичного застосування

попередніх законів про кримінальну
відповідальність, глибоким аналізом
кримінологічних досліджень, резуль"
татами численних наукових праць як
власних, так й інших учених. Саме на
цій підставі після численних обгово"
рень, дискусій та критики* розташу"
вання окремих видів покарань у сис"
темі було здійснено в існуючому по"
рядку. Тому для зміни цього порядку в
тому чи іншому напрямі необхідно
спершу теоретичне розроблення про"
блем вироблення єдиного мірила кари,
що міститься в різних видах покарання
[17, 47–52]. Вочевидь, це є одним із
важливих завдань сучасної науки
кримінального права України.
Почетверте, окремі елементи сис
теми покарань не тільки співвідно
сяться за ступенем своєї суворості, а й
знаходяться між собою в інших зв’яз
ках та залежностях. За певними озна"
ками, безпосередньо закріпленими у
законі про кримінальну відпові"
дальність або такими, що випливають
з його змісту, покарання можуть бути
класифіковані за різними підставами.
Так, за порядком їх призначення
(способом застосування) закон (ст. 52
КК України) поділяє всі види пока"
рань на основні, додаткові й такі, що
можуть бути призначені як основні й
як додаткові. Основними є покарання,
передбачені у статтях 56, 57, 58, 60–64
КК України, які призначаються за ви"
роком суду тільки як самостійні захо"
ди впливу, ні за яких умов не можуть
приєднуватися на додаток до інших
видів покарання і сполучатися одне з
одним при засудженні особи за один
злочин. Додатковими є покарання,
передбачені у ст. 54 та у ст. 59 КК Ук"
раїни, які мають допоміжний харак"
тер, тому призначаються за вироком

* Зі змістом та результатами цих обговорень можна ознайомитися, вивчивши 28"томний архів робочих ма"
теріалів членів робочої групи Кабінету Міністрів України з підготовки проекту КК України, що зберігається
у фондах наукової бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
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суду лише шляхом їх приєднання на
додаток до основних покарань і само"
стійно (без сполучення з основним
покаранням) застосовані бути не мо"
жуть. У частині 3 ст. 52 КК України
виділяється також група покарань, які
умовно можуть бути названі «зміша"
ними», бо закон (статті 53 і 55 КК Ук"
раїни) надає суду право призначити їх
або як основні, або як додаткові. Закон
не встановлює якихось особливих
(спеціальних) правил їх застосування,
тому порядок їх призначення зале"
жить від того, як саме — як основне чи
додаткове покарання — вони застосо"
вуються судом за конкретний злочин.
Отже, сформульовані у законі норми,
які визначають порядок призначення
основних і додаткових покарань, ціл"
ком поширюються і на цю групу пока"
рань.
Стаття 52 КК України не тільки
поділяє всі види покарань на основні й
додаткові, а регламентує особливості
їх застосування. Так, відповідно до ч. 4
ст. 52 КК України за один злочин
може бути призначене тільки одне ос"
новне покарання, передбачене в санк"
ції статті Особливої частини КК
України, а до основного покарання мо"
же бути приєднане одне або кілька до"
даткових покарань у випадках і поряд"
ку, передбачених КК України. Таким
чином, із змісту ч. 4 ст. 52 КК України
випливає, що порядок призначення
(спосіб застосування) основних і до"
даткових покарань має свої особливо"
сті, тому при їх призначенні закон зо"
бов’язує суд керуватися не тільки
санкцією статті Особливої частини
КК України, де передбачені конкретні
види покарань (п. 1 ч. 1 ст. 65 КК), а й
враховувати приписи тих норм За"
гальної частини КК України, в яких
сформульовані підстави, порядок і
межі їх застосування (п. 2 ч. 1 ст. 65
КК).
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За суб’єктом, до якого застосову"
ються покарання, вони можуть бути
класифіковані як загальні та спеціаль"
ні. Загальні покарання можуть бути
призначені, як правило, будь"якій
особі, що вчинила злочин (наприклад
штраф, позбавлення волі). Спеціаль"
ними є покарання, які передбачені у
статтях 54, 55, 58, 62 КК України і при"
значаються лише певному (більш вузь"
кому) колу суб’єктів. Наприклад, три"
мання в дисциплінарному батальйоні
(ст. 62 КК) може бути призначено
тільки військовослужбовцям строко"
вої служби, які вчинили злочин, а поз"
бавити військового, спеціального зван"
ня, рангу чину або кваліфікаційного
класу можна лише таку особу, що вчи"
нила тяжкий або особливо тяжкий
злочин, яка з законних підстав має та"
ке звання, ранг, чин або клас.
За можливістю визначення строку
(терміну дії тих обмежень, що склада"
ють зміст покарання) покарання по"
діляються на строкові та безстрокові.
Строковими є покарання, які зазна"
чені у статтях 55–58, 60–63 КК Украї"
ни, щодо яких у законі встановлені
мінімальні та максимальні межі їх
призначення, а у вироку суду завжди
визначається конкретний строк (міра)
їх застосування до засудженого. Особ"
ливість їх полягає у тому, що вийти за
межі строків, які встановлені для цих
видів покарань у нормах Загальної ча"
стини КК України, суд ні за яких умов
права не має, за винятком випадків за"
стосування ч. 2 ст. 71 КК України що"
до максимального строку позбавлення
волі, призначеного за сукупністю ви"
років. Безстроковими є покарання,
межі дії яких у часі законом не вста"
новлюються і які передбачені у стат"
тях 53, 54, 59 та 64 КК України. Безу"
мовно, і ці види покарань мають певні
межі їх застосування (наприклад,
розмір штрафу у ч. 2 ст. 53 КК України
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встановлений у межах від 30 до 1 000
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян), проте особливість полягає
у тому, що ці межі не мають терміново"
го (строкового) вираження в законі.
Особливе місце серед цих покарань
займає довічне позбавлення волі, яке
хоча й триває в часі, проте ні в законі,
ні у вироку суду певний строк його за"
стосування до засудженого не вста"
новлюється. Застосування таких без"
строкових покарань, як штраф і кон"
фіскація майна, навпаки, вичер"
пується самим фактом виконанням
вироку, тому ці види покарань прий"
нято називати одноактними.
Можливі класифікації покарань і за
іншими ознаками, на підставі яких
можуть бути виділені, наприклад, по"
карання, пов’язані та не пов’язані з
позбавленням волі; застосовувані та
не застосовувані до неповнолітніх; від
відбування яких можливе або, навпа"
ки, неприпустиме звільнення з випро"
буванням, умовно"дострокове звіль"
нення чи заміна невідбутої їх частини
більш м’яким тощо. Слід враховувати,
що як наведені, так й інші можливі
класифікації покарань мають не тіль"
ки теоретичне, а й важливе практичне
значення, бо сприятимуть макси"
мальній індивідуалізації покарання,
правильному встановленню підстав,
порядку, меж застосування та вияв"
ленню тих особливостей призначення
окремих видів покарань, які має вра"
ховувати суд у кожному конкретному
випадку.
Поп’яте, крім загальної системи
покарань, чинний КК України встанов
лює також і спеціальну систему пока
рань для неповнолітніх осіб. На під"
ставі принципу гуманізації криміналь"
ної відповідальності осіб, які вчинили
злочини у віці до 18 років, ця система
покарань має певні відмінності порів"
няно із загальною.
22

Перш за все, в системі покарань для
неповнолітніх, яка передбачена у
ст. 98 КК України, скорочено кількість
видів покарань, які підлягають засто"
суванню до такої категорії осіб. Цих
покарань всього шість, на відміну від
12 видів покарань у загальній їх сис"
темі. Це, зокрема: штраф; позбавлення
права обіймати певні посади або зай"
матися певною діяльністю; громадські
роботи; виправні роботи; арешт; поз"
бавлення волі на певний строк. Якщо
оцінювати цю систему покарань у
цілому, то стає очевидним, що законо"
давець передбачив для неповнолітніх
більш м’які види покарань і не допус"
кає застосування до них таких суво"
рих видів покарань, як конфіскація
майна чи довічне позбавлення волі.
При цьому штраф для неповнолітніх є
«змішаним» покаранням, тобто може
бути призначений і як основний, і як
додатковий; позбавлення права обій"
мати певні посади чи займатися пев"
ною діяльністю — виключно додатко"
вим; решта покарань — основними.
Крім того, законодавець також сут"
тєво знизив розміри всіх (крім позбав"
лення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю) пока"
рань, що підлягають застосуванню до
неповнолітніх. Зокрема, штраф може
бути призначений їм у сумі, що не пе"
ревищує 500 неоподатковуваних міні"
мумів доходів громадян (тоді як для
повнолітніх — 1 000 неоподатковува"
них мінімумів або навіть і більше у ви"
падках, встановлених в Особливій
частині); громадські роботи — на
строк від 30 до 120 годин (тоді як для
дорослих — від 60 до 240 годин), поз"
бавлення волі — від 6 місяців і, за
загальним правилом, до 10 років (тоді
як для повнолітніх — від 1 до 15 років)
тощо. Більше того, позбавлення волі
не може бути призначено неповно"
літньому, який вперше вчинив злочин
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невеликої тяжкості (ч. 2 ст. 102 КК
України).
У літературі висловлюються про"
позиції про можливість розширення
системи покарань для неповнолітніх
за рахунок передбачення в ній таких
видів, які були б спеціальними саме
для цієї категорії злочинців, і не засто"
совувалися б до повнолітніх. Зокрема,
В. Бурдін пропонує встановити як такі
покарання покладення обов’язку усу"
нути заподіяну шкоду чи виконати на
користь потерпілого певні роботи з
метою компенсації заподіяної шкоди;
обов’язок відвідувати навчальну про"
граму; направлення до спеціального
виховного закладу закритого типу [18,
171–173]. На нашу думку, сама ідея
встановлення в законодавстві про
кримінальну відповідальність спе"
ціальних покарань для неповнолітніх
заслуговує на увагу. Однак це повинні
бути саме такі заходи впливу, яким бу"

ли б притаманні ознаки, що властиві
загальному поняттю покарання. Вище
вже зазначалося, що вимоги ч. 1 ст. 50
КК України є загальними і поширю"
ються на всі види покарань. Тому на"
вряд чи всі запропоновані В. Бурдіним
нові види покарань для неповнолітніх
відповідають таким ознакам. Ці захо"
ди впливу за своєю правовою приро"
дою, на нашу думку, знаходяться
ближче до примусових заходів вихов"
ного характеру, аніж до покарання.
Розгляд окремих актуальних пи"
тань системи покарань за чинним КК
України дає змогу дійти висновку, що
у цьому плані вітчизняне законодавст"
во про кримінальну відповідальність
відображає досягнення сучасної науки
кримінального права, ґрунтується на
Конституції України та загально"
визнаних принципах і нормах міжна"
родного права, стверджує принципи
гуманізму та законності.
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Сташис В. В. Актуальні питання системи покарань за Кримінальним кодексом України
2001 року
Анотація. У статті аналізуються ознаки та значення системи покарань, передбаченої ст. 52
КК України, підстави добору та зміст окремих видів покарань, як складових системи та перспек
тиви її вдосконалення. Досліджується досвід інших країн щодо побудови системи покарань,
визначені подібні та відмінні риси порівняно з національним законодавством про кримінальну
відповідальність. Надається характеристика особливостей системи покарань, що застосову
ються до неповнолітніх у разі вчинення ними злочину.
Ключові слова: покарання, система покарань, класифікація видів покарань, покарання
неповнолітніх.
Сташис В. В. Актуальные вопросы системы наказаний по Уголовному кодексу Украины
2001 года
Аннотация. В статье анализируются признаки и значение системы наказаний, предусмот
ренной ст. 52 КК Украины, основания отбора и содержание отдельных видов наказаний, как
составляющих системы и перспективы ее совершенствования. Исследуется опыт других стран
относительно построения системы наказаний, определены подобные и отличные черты в срав
нении с национальным законодательством об уголовной ответственности. Дается характерис
тика особенностей системы наказаний, которые применяются к несовершеннолетним в случае
совершения ими преступления.
Ключевые слова: наказание, система наказаний, классификация видов наказаний, наказа
ние несовершеннолетних.
Stashys V. Topical questions of the system of punishments after the Criminal code of Ukraine of
2001
Annotation. Signs and value of the system of punishments are analysed in the article, by the fore
seen Art. 52 Criminal Code of Ukraine, grounds of selection and maintenance of separate types of
punishments, as constituents of the system and prospect of its perfection. Experience of other coun
tries is probed in relation to the construction of the system of punishments, similar and excellent lines
are certain by comparison to a national legislation about criminal responsibility. Description of fea
tures of the system of punishments which are used to minor in the case of committing by them to the
crime is given.
Key words: punishment, system of punishments, classification of types of punishments, punish
ments minor.
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Б

езпека людини визнається в Ук"
раїні однією з найвищих соціаль"
них цінностей (ч. 1 ст. З Консти"
туції України). В основі громадської
безпеки — природне право людей на
життя та його захист, закріплене Кон"
ституцією України (ст. 27). Тому гро"
мадська безпека віднесена законодав"
цем до основоположних цінностей
(об’єктів), правове забезпечення охоро"
ни яких має своїм завданням Кримі"
нальний кодекс України (ст. 1), а в його
Особливій частині, у самостійному
розділі (р. IX), передбачена відпові"
дальність за посягання на цей об’єкт.
Проблеми безпеки завжди були і
залишаються актуальними для люди"
ни, суспільства, людства. Безпека є
найнеобхіднішою з потреб, її вироб"
лення (продукування) не може зупи"
нитися на жодну мить. Вона є одним із
головних показників життя. А тому
має бути забезпечена лише тією
мірою, якою це необхідно, оскільки
потреби людей задовольняються
гірше за умови як недостатності, так і
надмірної, надлишкової безпеки.
Річ у тім, що для безпеки людей не"
обхідне впровадження відповідних за"

ходів. Але останні пов’язані з певними
обмеженнями прав і свобод людини та
громадянина. З огляду на це форму"
вання безпечного суспільства, вста"
новлення правильного (оптимально"
го) балансу між безпекою та свободою,
а тим самим і визначення поняття зло"
чинів проти громадської безпеки є
однією з актуальних проблем демо"
кратичної, правової держави. Проте
досі правозастосовною практикою
більшість норм КК України про
кримінально"правову охорону гро"
мадської безпеки від суспільно небез"
печних посягань опрацьовано недо"
статньо, виникають труднощі щодо їх
кваліфікації, відмежовування від
інших злочинів.
Розробка численних і складних пи"
тань відповідальності за окремі злочи"
ни проти громадської безпеки не може
бути плідною, якщо не має у своїй ос"
нові загальнотеоретичного підґрунтя.
Лише визначення поняття цих пося"
гань дасть можливість виробити реко"
мендації щодо правильного й най"
більш ефективного застосування від"
повідних кримінально"правових норм
та їх удосконалення.

© В. Тихий, 2010
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Суспільна небезпечність злочинів
проти громадської безпеки полягає в
тому, що вони порушують нормальні
(безпечні) умови життя невизначено"
го кола людей, спокійне їх існування,
створюють загальну небезпеку — умо"
ви для вчинення особливо тяжких
злочинів, настання інших тяжких
наслідків. А нерідко і призводять до
них, створюючи неспокійну обстанов"
ку в суспільстві, викликаючи побою"
вання, острах за життя, дезорганізую"
чи діяльність людей, стосунки між ни"
ми, послаблюють соціальні зв’язки.
Громадська безпека як родовий
об’єкт злочинів — це система суспіль"
них відносин, які забезпечують захи"
щеність життєдіяльності, запобігають
загрозам природного існування лю"
дей, позбавлення їх життя та здоров’я.
Загальнонебезпечний характер
злочинів проти громадської безпеки
зумовлений як їх об’єктом, так і тим,
що їх предметом та/або засобом
(знаряддям) є зброя або інші за своєю
природою, самі по собі потенційно
смертоносні джерела, які використо"
вуються або можуть бути викорис"
тані як зброя, як засоби руйнування,
ураження. Це злочинні організації,
терористичні групи, інші стійкі зло"
чинні об’єднання та предмети, що
становлять підвищену небезпеку для
оточення. Так, стійкі злочинні об’єд"
нання за своєю природою застосову"
ють або можуть застосовувати погро"
зи чи насильство, завжди готові через
своїх учасників або інших озброєних
злочинців скористатися зброєю і, от"
же, залякують людей, викликають
почуття втрати безпеки, породжують
у людей тривогу за збереженість
життя.
Безпека виробництва і безпека руху
та експлуатації транспорту — це спе"
ціальні види громадської безпеки, і
тому злочини проти них передбачені в
26

окремих розділах Особливої частини
КК України — відповідно в Х та XI.
Застосування зброї масового зни"
щення, її розроблення, виробництво,
придбання, зберігання, збут, транспор"
тування є злочинами проти безпеки
людства (статті 439 і 440 КК України).
До предметів, що становлять підви"
щену небезпеку для оточення, нале"
жать: певні види зброї (статті 257, 258,
260, 262, 263, 264 КК України); радіо"
активні, хімічні, біологічні та вибухо"
небезпечні матеріали, речовини, пред"
мети (статті 257, 258, 259, 260, 261,
262, 265, 266, 267 КК України); бойові
припаси (статті 257, 258, 260, 261, 262,
263, 264 КК України); вибухові припа"
си (статті 257, 258, 259, 260, 262, 263,
267, 269 КК України); вибухові прист"
рої (статті 257, 258, 259, 260, 262 КК
України); ядерний вибуховий прист"
рій чи пристрій, що розсіює радіоак"
тивний матеріал або випромінює
радіацію (ст. 2651 КК України); легко"
займисті речовини (ч. 2 ст. 267, ст. 269
КК України); їдкі речовини (ч. 2
ст. 267 КК України); небезпечні відхо"
ди (ч. 2 ст. 268 КК України).
Природа зброї та інших предметів,
що становлять підвищену небезпеку
для оточення, полягає в тому, що вони
є джерелом підвищеної небезпеки для
життя і здоров’я людей, майна та дов"
кілля. Ця внутрішня, притаманна їм
здатність знищення, пошкодження на"
вколишнього середовища, тобто воло"
діння ефектом ураження, є їх об’єк"
тивною і головною ознакою. Тому
предмети злочинів проти громадської
безпеки мають бути придатними для
спричинення руйнувань, пошкоджен"
ня, знищення оточення, мати власти"
вості ураження людини, спричинення
їй смерті чи тілесних ушкоджень,
значної майнової шкоди. Якщо ці
предмети втратили ознаки придат"
ності, поводження з ними не може
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спричинити шкоду громадській без"
пеці.
Зброя та інші предмети, що станов"
лять підвищену небезпеку для оточен"
ня, призначені або можуть бути вико"
ристані як засіб ураження живої цілі,
знищення чи пошкодження оточуючо"
го середовища. Тобто можливе вико"
ристання їх як засобів вчинення
злочинів, безпосереднього спричинен"
ня шкоди.
У випадках, коли для вирішення
питання про те, чи є відповідні пред"
мети зброєю, радіоактивними, хіміч"
ними, біологічними, вибухонебезпеч"
ними матеріалами, речовинами,
предметами, бойовими припасами,
вибуховими пристроями, вибуховими,
їдкими або легкозаймистими речови"
нами, а також для з’ясування їх при"
датності до використання за цільовим
призначенням потрібні спеціальні
знання, слід призначити експертизу.
Для з’ясування лише придатності
предмета до використання за цільо"
вим призначенням достатньо участі
спеціаліста.
Щоб запобігти небезпеці спричи"
нення шкоди життю і здоров’ю людей
та іншим цінностям суспільства, не"
щасним випадкам і злочинам з вико"
ристанням зброї та інших предметів,
що становлять підвищену небезпеку
для оточення, і використовувати їх ли"
ше для суспільно корисної мети, існує
система норм (правил) поводження з
ними — порядок їх виготовлення,
придбання, ремонту, зберігання,
носіння, користування, обліку, переве"
зення, пересилання тощо. Ці правила
можуть бути як загальноприйнятими,
так і встановленими державою. Їх
змістом є вимоги, яким повинна від"
повідати поведінка людей з точки зору
захисту, забезпечення захищеності,
збереження життя і здоров’я людей,
майна та інших цінностей від небезпе"
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ки зазначених предметів, тобто з точ"
ки зору громадської безпеки. Тому ці
правила називаються правилами без"
пеки. Поводження зі зброєю та пред"
метами, що становлять підвищену
небезпеку для оточення, із суворим
дотриманням цих правил, відбиваю"
чись у конкретній поведінці людей —
учасників суспільних відносин, не
створює загрози заподіяння шкоди,
запобігає такій загрозі, забезпечує без"
пеку не тільки від необережних зло"
чинів і нещасних випадків, а й від
умисних посягань із застосуванням
цих предметів.
Об’єктивний бік злочинів проти
громадської безпеки полягає у су"
спільно небезпечному, протиправному
діянні (дії або бездіяльності), що по"
рушує безпеку (захищеність) природ"
ного існування невизначеного кола
людей, створює загальну (суспільну)
небезпеку (умови) їх загибелі чи на"
стання інших тяжких наслідків, або
заподіює такі наслідки.
Абсолютна більшість злочинів про"
ти громадської безпеки є злочинами з
формальним складом. Вони можуть
бути скоєні лише шляхом дії. Тільки
деякі злочини проти громадської без"
пеки мають матеріальний склад
(статті 264, 267 і 270 КК України) і мо"
жуть бути вчинені як шляхом дії, так і
бездіяльності. Ці злочини передбача"
ють два види наслідків: створення
небезпеки настання тяжких наслідків
(ч. 1 ст. 267 КК України) або фактичне
заподіяння істотної шкоди (тяжких
наслідків) (ст. 264 КК України) чи
шкоди здоров’ю людей або майнової
шкоди у великому розмірі (ч. 1 ст. 270
КК України). Але і при вчиненні цих
злочинів необхідним етапом або
наслідком є створення загальної небез"
пеки (умов) заподіяння тяжкої шкоди.
Загибель людей або інші тяжкі
наслідки є і кваліфікуючими або особ"
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ливо кваліфікуючими ознаками дея"
ких злочинів проти громадської безпе"
ки (частини 2 та 4 ст. 258, ч. 2 ст. 259,
ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 265, ч. 3 ст. 2651, ч. 2
ст. 267, ч. 4 ст. 2671, ч. 2 ст. 269, ч. 2
ст. 270 КК України).
Під загибеллю людей слід розуміти
настання смерті хоча б однієї особи.
Інші тяжкі наслідки — це заподіяння
тяжких тілесних ушкоджень хоча б
одній особі, середньої тяжкості — двом
і більше особам або майнової шкоди в
особливо великому розмірі будь"якій
юридичній чи фізичній особі тощо.
Там, де закон передбачає матеріаль"
ний склад злочину, зокрема наслідок у
вигляді створення небезпеки для жит"
тя чи здоров’я або настання інших
тяжких наслідків, обов’язковою озна"
кою об’єктивної сторони є причинний
зв’язок.
Заподіяння шкоди життю і здо"
ров’ю або майнової шкоди може бути і
способом вчинення злочинів проти
громадської безпеки (наприклад, ч. 1
ст. 258, статті 261, 262, 265 КК Украї"
ни). При цьому залежно від тяжкості
зазначеної шкоди вона або охоп"
люється статтями КК України про
відповідальність за злочини проти
громадської безпеки, або вимагає
кваліфікації за сукупністю відповід"
них злочинів. Але в усіх випадках тут
завжди наявне порушення громад"
ської безпеки та створена небезпека
настання тяжких наслідків.
Суб’єктивний бік злочинів проти
громадської безпеки з формальним
складом — прямий умисел, а злочинів
з матеріальним складом — необереж"
ність. У злочинах з матеріальним
складом можлива змішана форма ви"
ни, що передбачає умисел до діяння
(наприклад, порушення певних пра"
вил безпеки) і необережність до
наслідків (наприклад, до загибелі лю"
дей).
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Мотив та мета більшості злочинів
проти громадської безпеки не є їх
обов’язковими ознаками і можуть
бути різними.
Суб’єктом злочинів проти громад"
ської безпеки є, як правило, будь"яка
особа, котра досягла певного віку.
Кримінальна відповідальність за бан"
дитизм (ст. 257 КК України), терорис"
тичний акт (ст. 258 КК України) та за
викрадення (крадіжку, грабіж, розбій)
і вимагання вогнепальної зброї, бойо"
вих припасів, вибухових речовин чи
радіоактивних матеріалів (ст. 262 КК
України) настає з 14 років (ч. 2 ст. 22
КК України), а за інші злочини проти
громадської безпеки — з 16 років (ч. 1
ст. 22 КК України).
Таким чином, злочини проти гро"
мадської безпеки — це передбачені КК
України винні діяння (дії або без"
діяльність), вчинені суб’єктами злочи"
ну, що порушують безпеку (захище"
ність) природного існування невизна"
ченого кола людей і створюють загаль"
ну небезпеку (умови) їх загибелі чи
настання інших тяжких наслідків або
заподіюють такі наслідки.
На відміну від злочинів проти жит"
тя та здоров’я особи (розділ II Особ"
ливої частини КК України) злочини
проти громадської безпеки посягають
не на життя, здоров’я й особисту без"
пеку окремих людей, а на загальну
безпеку, безпеку невизначеного кола
людей і тому є загальнонебезпечними
діяннями. Також на відміну від зазна"
чених злочинів, що, як правило, перед"
бачають реальне заподіяння шкоди
життю, здоров’ю, для визначення пося"
гань закінченими злочинами проти
громадської безпеки необхідно і, як
правило, достатньо самого створення
загальної небезпеки (умов) заподіяння
тяжкої шкоди. У злочинах проти гро"
мадської безпеки реальне заподіяння
шкоди життю, здоров’ю, власності,
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО)ПРАВОВИХ НОРМ…

довкіллю тощо виступає як спосіб або
показник створення загальної небезпе"
ки, посягання на громадську безпеку.
Сформульоване поняття злочинів
проти громадської безпеки може бути
основою для подальшої розробки як
питань кримінальної відповідальності
за конкретні злочини проти громад"
ської безпеки, так і конструювання
нових кримінально"правових норм
охорони громадської безпеки.
Науково"технічний розвиток при"
зводить до виникнення нових джерел
енергії, матеріалів, що несуть нову,
раніше невідому небезпеку для ото"
чення. Зі збільшенням їх потужності
зростає ризик настання тяжких на"
слідків при порушенні вимог безпеки.
З огляду на це кримінальна відпо"
відальність за порушення вимог безпе"
ки повинна наставати не тільки за
заподіяння тяжкої шкоди, а й за ство"
рення небезпеки її заподіяння.
Поява нових загроз для безпеки
людей та переоцінка традиційних
(«старих») призводить до суттєвого
розширення обсягу поняття громад"
ської безпеки як об’єкта злочинів і від"
повідно до збільшення видів цих пося"
гань.
Забезпечення безпеки людей, у то"
му числі й за допомогою кримінально"
правових норм, це об’єктивний і безу"
пинний процес. Тому якщо у Кримі"
нальному кодексі 1960 р. у розділі
«Злочини проти громадської безпеки,
громадського порядку та народного
здоров’я» спочатку було лише 5 ста"
тей, які передбачали відповідальність
за злочини проти громадської безпеки,
і поступово їх кількість збільшилась
до 8 статей, то у КК України 2001 р. у
розділі IX Особливої частини «Злочи"
ни проти громадської безпеки» їх було
вдвічі більше, а зараз уже налічуємо
22 статті. Лише за останній час цей
розділ доповнено такими новелами:
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втягнення у вчинення терористичного
акту (ст. 2581 КК України), публічні
заклики до вчинення терористичного
акту (ст. 2582 КК України), створення
терористичної групи чи терористичної
організації (ст. 2583 КК України),
сприяння вчиненню терористичного
акту (ст. 2584 КК України), незаконне
виготовлення ядерного вибухового
пристрою чи пристрою, що розсіює
радіоактивний матеріал або випро"
мінює радіацію (ст. 2651 КК України),
порушення режиму радіаційної безпе"
ки (ст. 2671 КК України).
Як видно з викладеного, значну ува"
гу законодавець приділяє відповідаль"
ності за тероризм і нерозривно пов’яза"
ному з ним, як і з іншими насильниць"
кими злочинами, незаконному повод"
женню зі зброєю. Відповідно до Декла"
рації ООН про злочинність та
суспільну безпеку держави"члени цієї
організації повинні прагнути захищати
безпеку та добробут своїх громадян і
всіх інших, хто перебуває під юрис"
дикцією держави. Цей захист має бути
забезпечений шляхом прийняття
ефективних національних заходів бо"
ротьби з небезпечною транснаціональ"
ною, у тому числі організованою
злочинністю, незаконним обігом зброї,
терористичними злочинами тощо.
Дослідження кримінально"право"
вих норм щодо відповідальності за
злочини проти громадської безпеки
свідчить про необхідність: приведення
норм КК України у відповідність до
ратифікованої Україною Конвенції
Ради Європи про запобігання теро"
ризму; забезпечення імплементації у
національне законодавство інших кон"
венційних норм, міжнародних стан"
дартів щодо протидії злочинам проти
громадської безпеки; здійснення захо"
дів щодо усунення фінансово"еконо"
мічного підґрунтя існування злочин"
них об’єднань; уточнення співвідно"
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шення санкцій статей розділу IX
Особливої частини КК України «Зло"
чини проти громадської безпеки» із
санкціями статей інших розділів
Особливої частини вказаного Кодек"
су; уніфікування і визначення термі"
но"понятійного апарату законодавства
про протидію злочинам проти громад"
ської безпеки; розроблення і введення
у КК України нових заохочувальних
норм про звільнення від кримінальної
відповідальності при поновленні без"
пеки; приведення у відповідність норм
КК України до норм Кодексу про адмі"
ністративні правопорушення України;

більш широкого запровадження пре"
вентивних заходів запобігання теро"
ристичним актам; посилення контро"
лю за обігом зброї, бойових припасів,
вибухових речовин, радіоактивних ма"
теріалів тощо. Варто також розширити
обсяг поняття «предмет злочину», пе"
редбаченого ст. 262 КК України, шля"
хом зарахування до нього й інших
видів зброї, бойових речовин та час"
тин цих предметів, передбачити
кримінальну відповідальність за при"
ведення в непридатний стан об’єктів
життєзабезпечення населення (ката"
строфічний досвід м. Алчевська).

Тихий В. П. Актуальні питання застосування і вдосконалення кримінальноправових норм
про відповідальність за злочини проти громадської безпеки
Анотація. Сформульовано поняття злочинів проти громадської безпеки та внесено пропо
зиції щодо вдосконалення законодавства України з протидії злочинам проти громадської
безпеки як однієї з основоположних цінностей суспільства.
Ключові слова: безпека людини, громадська безпека, смертоносні джерела, стійкі злочинні
об’єднання, система норм, злочини з формальним складом, злочини з матеріальним складом.
Тихий В. П. Актуальные вопросы применения и совершенствования уголовноправовых
норм об ответственности за преступления против общественной безопасности
Аннотация. Сформулировано понятие преступлений против общественной безопасности и
внесены предложения по совершенствованию законодательства Украины по противодейст
вию преступлениям против общественной безопасности как одной из основополагающих
ценностей общества.
Ключевые слова: безопасность человека, общественная безопасность, смертоносные
источники, стойкие преступные объединения, система норм, преступления с формальным
составом, преступления с материальным составом.
Tykhyi V. Pressing questions of enforcement and improvement of criminal legal norms on liabili 
ty for crimes against public security
Annotation. The concept of crimes is formulated against public security and the proposals on
improvement of legislation of crimes against public security counteraction have been made.
Key words: security of man, public security, fatal sources, proof criminal associations, system of
norms, crimes with formal composition, crimes with material composition.
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О

чевидно, будь"якому суспіль"
ству властива боротьба між до"
бром і злом. Якщо у цій бороть"
бі добро перемагає зло — у суспільстві
відбувається прогрес, якщо ж перема"
гає зло — регрес. Найнебезпечнішою
формою соціального зла є злочин"
ність. Її небезпечність полягає у тому,
що злочинність руйнує соціальний по"
рядок, тобто порядок відносин між
людьми у суспільстві. Соціальний по"
рядок — це стан узгодженості суспіль"
ного життя людей з тими природними
законами, за якими суспільство має
існувати. Та сфера соціального поряд"
ку, яка є результатом правового регу"
лювання, називається правопорядком.
Саме завдяки соціальному порядку (і
правопорядку зокрема) люди перебу"
вають у безпеці. Без утвердження
соціального порядку безпека людини
у суспільстві є неможливою. Тому
суспільство приречене протидіяти
злочинності заради безпеки людини і
соціального прогресу.
Одним із засобів протидії злочин"
ності є кримінальна юстиція. Її можна
визначити як урегульовану законо"

давством діяльність уповноважених
суспільних інституцій (органів кримі"
нальної юстиції), яка полягає у забез"
печенні кримінальної відповідаль"
ності за вчинення злочину. Таким чи"
ном, кримінальна юстиція за своєю
структурою це: 1) діяльність; 2) зако"
нодавство, що регулює цю діяльність;
3) уповноважені суспільні інституції
(органи кримінальної юстиції), що
здійснюють цю діяльність.
Згідно з цією концепцією одним із
структурних елементів кримінальної
юстиції є законодавство, що регулює
діяльність уповноважених суспільних
інституцій (органів кримінальної юс"
тиції) щодо забезпечення криміналь"
ної відповідальності за вчинення зло"
чину. Це законодавство називається
законодавством про кримінальну від"
повідальність (кримінальне законо"
давство, кримінальний кодекс тощо).
Воно є законодавчою «іпостассю»
відповідної галузі права — криміналь"
ного права. А ту галузь юридичної
науки, яка досліджує феномени кримі"
нального права, можна називати кри"
мінальним правознавством.
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На нашу думку, є достатньо підстав
для припущення, що першою нормою
права, яку винайшло людство, була
норма, що охороняла безпеку людини,
тобто саме норма кримінального пра"
ва. І ймовірніше ця зародкова норма
була такою, що охоплювала собою усі
посягання на безпеку людини. Інакше
кажучи, вона була недиференційова"
ною, на кшталт: «не завдавай будь"якої
шкоди іншому, бо будеш покараний!».
Сьогодні ця фундаментальна норма
права, яка стоїть на сторожі безпеки
людини, знаходиться у диференційо"
ваному вигляді в усіх нормах криміна"
льного кодексу. Звідси випливає, на
нашу думку, роль самих кримінальних
кодексів для нормального існування
суспільства.
Слід звернути увагу на те, що видат"
ний юрист Ш. Монтеск’є (1689–1755)
вважав свободу і безпеку громадян за"
лежними від кримінальних законів, і
тому ці закони є таким предметом,
яким рід людський має цікавитися
більш за все на світі [1].
Очевидно, кримінальне право слід
визнати фундаментальною галуззю
права, бо воно є засобом забезпечення
найвищого соціального блага — безпе"
ки людини і, зокрема, безпечного її
життя.
Той, хто має безпеку — має можли"
вість мати усе інше, а той, хто не має
безпеки, втрачає можливість мати
будь"що. Наприклад, хіба можуть діяти
цивільно"правові договори там, де па"
нує свобода для кримінальних способів
надбання майна? Будь"які правові
договори втрачають свою роль, якщо
поширення набуває злочинне свавілля.
Невипадково, наприклад, у поясню"
вальному меморандумі до Криміналь"
ного кодексу Іспанії його було названо
«Негативною Конституцією».
Тому таким важливим є розвиток
кримінального правознавства, що
32

сприяє вдосконаленню кримінального
права як неодмінного засобу охорони
безпеки людей у суспільстві.
Водночас є підстави вважати, що
сучасне вітчизняне кримінальне пра"
вознавство гостро потребує нового
методологічного інструментарію, за
допомогою якого можна було б більш
ефективно відповідати на нові викли"
ки часу, котрі постають перед цією
наукою.
З огляду на викладене, криміналь"
не правознавство має своїм призна"
ченням створювати теоретичну осно"
ву для забезпечення соціального
порядку (і правопорядку), що є осно"
вою безпеки людей, засобами криміна"
льного права. Існує, на нашу думку, та"
ка закономірність: чим досконалішим
є кримінальне право, тим прогре"
сивнішим є соціальний порядок (зок"
рема правопорядок) у суспільстві і
тим безпечнішим є життя людей у
суспільстві.
Сучасний стан соціального порядку
(зокрема правопорядку) в Україні має
ознаки, що свідчать про наявність кри"
зи соціального порядку, включаючи
правопорядок. Очевидно, однією з при"
чин цієї кризи є недосконалість кримі"
нального правознавства в Україні.
На нашу думку, основним не"
доліком сучасного кримінального пра"
вознавства в Україні є ураження його
«хворобою», яку можна визначити як
позитивізм. Симптомами позитивізму
є, зокрема: 1) ілюзорне уявлення про
те, що першоджерелом кримінального
права є не закони соціальної природи,
а воля людей (законодавця), сформу"
льована у вигляді кримінального зако"
нодавства; 2) як наслідок — свавільне
використання законодавства, зокрема
поширення зловживань законодавст"
вом як при його творенні, так і при
його застосуванні; 3) відсутність кри"
теріїв для криміналізації діянь і для
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забезпечення справедливості при
визначенні міри кримінальної відпові"
дальності за злочинні діяння.
Видається, що подолати викликану
позитивізмом кризу кримінального
правознавства можна лише за допомо"
гою вирішення світоглядних питань,
які мають стати основою для нової,
прогресивної доктрини кримінально"
го правознавства. Так, зокрема, у свій
час середньовічний позитивізм кримі"
нального права був подоланий Ч. Бек"
каріа, який запропонував прогресивну
доктрину кримінального правознавст"
ва, засновану на ідеї природного пра"
ва. На нашу думку, сучасний розвиток
кримінального правознавства має
відбуватися на основі розвитку ідеї
природного права у контексті нату"
ралістичного світогляду.
Саме тому на науково"практичній
конференції «Правова система Украї"
ни: теорія і практика», яка відбулася
7–8 жовтня 1993 р. у м. Києві, нами
було запропоновано розвивати право"
знавство на основі принципу соціаль"
ного натуралізму [2], який є розвит"
ком ідеї природного права в сучасних
умовах.
Принцип соціального натуралізму
випливає з світоглядної ідеї природної
цілісності світу [3], згідно з якою усе
суще на світі має існувати за законами,
даними Матір’ю"Природою. Отже, за
законами природи мають існувати не
лише фізичні та біологічні явища, а й
соціальні явища, які є проявами волі
та свідомості людей. Якщо керуватися
ідеєю природної цілісності світу, то ос"
новне питання світогляду має форму"
люватися таким чином: «Яка роль волі
та свідомості людей у світі, що існує за
законами природи?». А вирішуватися
воно на основі тієї ж ідеї природної
цілісності світу має так: роль волі та
свідомості людей у суспільному житті
полягає у тому, щоб пізнавати закони
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природи і діяти у злагоді з ними! Що
ж це за закони природи?
Згідно з ідеєю природної цілісності
світу Природа — це сутність, що поро"
джує усе суще і дає йому закони. З ідеї
природної цілісності світу випливає,
що нічого на світі не може існувати по"
за законами природи. Ця ідея може бу"
ти відображена також у вигляді такого
постулату: «Мати"Природа — Найви"
щий Законодавець для усього сущого
на усі часи!». Усе суще ділиться на три
види: фізична природа, біологічна при"
рода, соціальна природа. Звідси основ"
не питання соціології — чи є соціальне
природним? — має вирішуватися так:
соціальне є так само природним, як
фізичне чи біологічне! Очевидно, роз"
виток фізичної природи породжує ви"
никнення біологічної природи, а роз"
виток біологічної природи породжує
виникнення соціальної природи, і між
ними існує генетичний зв’язок. На
цьому положенні засновується так зва"
на теорія трьох природ.
Якщо існують три різні природи,
то мають, відповідно, існувати і три
різні види законів природи: закони
фізичної природи, закони біологічної
природи і закони соціальної природи.
Це означає, що фізичні явища мають
існувати за законами фізичної приро"
ди, біологічні явища — за законами
біологічної природи, а соціальні яви"
ща — за законами соціальної природи.
Такий підхід є, на нашу думку, продук"
тивним для розвитку натуралістично"
го світогляду. Зокрема, на ньому за"
сновується теорія соціального натура"
лізму, суть якої полягає у визнанні
того, що: 1) соціальне життя людей
має узгоджуватися із законами приро"
ди; 2) ці закони не є законами фізичної
чи біологічної природи, вони є закона"
ми соціальної природи.
Отже, сутність теорії соціального
натуралізму полягає у визнанні існу"
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вання, поряд з фізичною і біологічною
природами, також соціальної природи,
що існує за своїми, притаманними для
неї (відмінними від фізичних і біоло"
гічних!) законами — законами со"
ціальної природи [3; 4]. Ця теорія є
проявом натуралістичного світогляду,
заснованого на ідеї природної ціліс"
ності світу.
Саме у світлі теорії соціального на"
туралізму, що є проявом натуралістич"
ного світогляду, і має, на нашу думку,
вирішуватися сьогодні основне питан"
ня кримінального правознавства, яке
можна сформулювати так: «Що є
кримінальне право і як у кримінально"
му правознавстві слід визначати
поняття злочину і відповідальності за
нього (покарання)?». Згідно з теорією
соціального натуралізму це питання
має вирішуватися так: кримінальне
право — це закріплені у формі законо"
давства закони соціальної природи,
порушення яких визнається злочи"
ном, що тягне кримінальну відпові"
дальність (покарання). Це положення
є основою соціально"натуралістичної
доктрини кримінального правознавст"
ва. Керуючись ним, і слід вирішувати
усі інші проблеми кримінального пра"
вознавства.
Засноване на цій доктрині криміна"
льне правознавство стає справжньою
наукою, яка так само відкриває закони
природи, як і фізичні та біологічні на"
уки. Функція справжнього криміналь"
ного правознавства полягає у тому,
щоб відкривати закони соціальної
природи для відображення їх у кримі"
нальному законодавстві, а також для
формування кримінально"правової
культури громадян, законодавців і
фахівців"юристів. Якщо кримінальне
правознавство не виконує функцію
відкриття законів соціальної природи,
то воно не є справжньою наукою. Таке
кримінальне правознавство лише про"
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дукує псевдонаукові правові ілюзії, а
також спотворює правову культуру
людей, зокрема кримінально"правову
культуру. Приймаючи видимість за
дійсність, воно таким чином уражаєть"
ся позитивізмом.
Сутність правового позитивізму
полягає в ігноруванні законів соціаль"
ної природи і розробці законодавства
та його застосуванні, виходячи з
правових ілюзій, тобто зі сприйняття
видимості за дійсність. Це призводить
до ураження позитивізмом і криміна"
льної юстиції, що проявляється у ви"
гляді зловживання законодавством,
корупції, судових помилок тощо. Та"
ким чином, правовий, і зокрема кримі"
нально"правовий, позитивізм є чинни"
ком, що спричиняє кризу соціального
порядку (у тому числі правопорядку).
На нашу думку, подолати цей пози"
тивізм можна лише за допомогою
соціально"натуралістичної доктрини
кримінального правознавства.
Кримінальний кодекс, створений
відповідно до соціально"натуралістич"
ної доктрини, має бути зводом відкри"
тих кримінальним правознавством за"
конів соціальної природи, викладених
у формі кримінального законодавства.
Чим краще цей кодекс відображає
закони соціальної природи, тим він є
досконалішим. Лише той вчинок, що
порушує відкриті кримінальним пра"
вознавством закони соціальної приро"
ди, має визнаватися законодавцем
злочином у кримінальному кодексі.
А той, хто застосовує норми криміна"
льного законодавства, має розглядати
як злочин лише те діяння, яке є пору"
шенням законів соціальної природи,
закріплених у формі кримінального
законодавства. Для цього треба знати
не лише текст кримінально"правової
норми, а й той закон соціальної приро"
ди, який передається через текст цієї
норми. Інакше і створення тексту
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кримінально"правової норми законо"
давцем, і застосування цього тексту у
кримінальній юстиції буде проявом
кримінально"правового позитивізму,
який відкриває шлях зловживанням
законодавством (в тому числі у формі
корупції) і судовим помилкам.
У світлі соціально"натуралістичної
доктрини мають розглядатися, зокре"
ма, такі фундаментальні поняття
кримінального правознавства, як зло"
чин і кримінальна відповідальність
(покарання).
Злочин, відповідно до соціально"
натуралістичної доктрини криміналь"
ного правознавства, — це винне діян"
ня, що порушує закони соціальної
природи, закріплені у формі чинного
кримінального законодавства.
На основі цієї соціально"нату"
ралістичної концепції злочину слід
розробляти і концепцію складу злочи"
ну. Склад злочину, таким чином, — це
система визначених у кримінальному
кодексі ознак, наявність яких у діянні
особи дає підстави кваліфікувати його
як таке, що порушує закони соціальної
природи, тобто як злочин.
Відповідно до соціально"натуралі"
стичної концепції злочину мають роз"
глядатися усі елементи складу злочи"
ну (ознаки злочину): об’єктивна сто"
рона, суб’єктивна сторона, об’єкт,
суб’єкт.
Об’єктивна сторона складу злочину
і суб’єктивна сторона складу злочи"
ну — це дві складові одного феномену,
який називається вчинення злочину.
Саме єдність цих двох сторін і утворює
вчинення злочину. Вчинення злочи"
ну — це прояв волі та свідомості особи
у вигляді умисного чи необережного
діяння (дії чи бездіяльності). Саме
вчинення особою злочину і є підста"
вою її кримінальної відповідальності.
Об’єктивна сторона складу злочи"
ну — це складова вчинення злочину
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(тобто прояву волі та свідомості осо"
би), що характеризується як дія чи
бездіяльність.
Суб’єктивна сторона складу злочи"
ну — це складова вчинення злочину
(тобто прояву волі та свідомості осо"
би), що характеризується як умисел
чи необережність.
Прояв волі та свідомості особи у
вигляді вчинення злочину, що скла"
дається з об’єктивної та суб’єктивної
сторони, — це вина особи у злочині.
Якщо згідно з соціально"натураліс"
тичною концепцією злочин є пору"
шенням законів соціальної природи,
відображених у вигляді кримінально"
го законодавства, то воля і свідомість,
що проявились у вигляді цього пору"
шення, мають перебувати у якомусь
особливому стані. Лише будучи у цьо"
му стані, воля і свідомість проявля"
ються у вигляді вчинення злочину.
Що ж це за стан? Для того, щоб пору"
шувати закони соціальної природи,
відображені у формі кримінального
законодавства, воля має перебувати у
стані сваволі, а свідомість — у стані
ілюзій, утворюючи так званий ком"
плекс сваволі й ілюзій [5]. Вчинення
злочину і є проявом цього комплексу.
Отже, вина особи у злочині — це вчи"
нення нею злочину, тобто прояв ком"
плексу сваволі й ілюзій у вигляді по"
рушення законів соціальної природи,
відображених у формі кримінального
законодавства.
З огляду на це поняття вини,
закріплене у ст. 23 КК України, визна"
чення вини, відповідно до якого «ви"
ною є психічне ставлення особи до
вчинюваної дії чи бездіяльності, пе"
редбаченої цим Кодексом, та її наслід"
ків, виражене у формі умислу або не"
обережності», слід визнати непра"
вильним. Це законодавче визначення
є суперечливим саме у собі, бо «вчи"
нення дії чи бездіяльності» вже
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містить прояв умислу чи необереж"
ності, і тому вина не може визначатися
як «психічне ставлення» до «вчинюва"
ної дії чи бездіяльності… та її наслід"
ків», а це вже ставлення до своєї вини,
а не вина. У такому разі «психічне
ставлення» — це вже не вина, а, напри"
клад, каяття.
Вина особи у злочині, якщо її ро"
зуміти як вчинення особою злочину, є
суб’єктивно"об’єктивний феномен,
тобто єдність суб’єктивного й об’єк"
тивного. Таке розуміння вини веде до
нового розуміння причинно"наслідко"
вого зв’язку у складі злочину.
Розуміння цього зв’язку як зв’язку
між дією чи бездіяльністю і їх наслід"
ками є неправильним. Кримінально"
правове значення має не зв’язок між
фізичним рухом чи відсутністю руху
тіла злочинця, а зв’язок між вчинен"
ням діяння та його наслідками, тобто
саме між винним діянням та його
наслідками. Наслідки, спричинені не"
винним діянням, не мають криміналь"
но"правового значення. У цьому ви"
падку має місце не злочин, а фізичний
чи біологічний процес, навіть якщо дія
чи бездіяльність однієї особи спричи"
нила настання смерті іншої особи.
З цього випливає, що у криміналь"
ному правознавстві має розвиватися
концепція так званої винної причин"
ності, згідно з якою причинно"наслід"
ковий зв’язок у складах злочинів слід
розуміти не як зв’язок між дією чи
бездіяльністю особи і наслідками, що
настали, а як зв’язок між діянням, у
якому проявилася воля і свідомість
особи, тобто винним діянням, і його
наслідками. Злочинний наслідок
спричиняється не просто дією чи без"
діяльністю, а проявом волі та свідо"
мості особи у вигляді діяння (дії чи
бездіяльності). Отже, причиною, що
породжує злочинні наслідки у складі
злочину, згідно з концепцією «винної
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причинності», має визнаватися винне
діяння як суб’єктивно"об’єктивний
чинник.
Об’єкт злочину — це те, на що пося"
гає особа, порушуючи закони соціаль"
ної природи, відображені у криміналь"
ному законодавстві, тобто вчиняючи
злочин. Якщо внаслідок дотримання
законів соціальної природи, відобра"
жених у кримінальному законо"
давстві, утворюється, як було зазначе"
но, соціальний порядок (у тому числі
правопорядок), то порушення цих за"
конів є, навпаки, посяганням на вказа"
ний порядок, тобто діянням, що руй"
нує (нищить) його. Таким чином, зло"
чин, посягаючи на порядок відносин
між людьми, який є засобом безпеки
людей у суспільстві, є посяганням на
безпеку людей. Отже, об’єкт будь"яко"
го злочину можна визначити як поря"
док відносин між людьми, завдяки
якому у суспільстві забезпечується
безпека. Цей порядок існує завжди з
приводу певних предметів. Предметом
злочину може бути будь"який (ма"
теріальний чи нематеріальний) фак"
тор, з приводу якого у суспільстві
існує певний порядок відносин між
людьми.
Суб’єкт злочину — це особа, що
здатна проявляти свою волю і сві"
домість у вигляді вчинення певного
злочину. Ця здатність є у тієї особи,
воля якої перебуває у стані сваволі, а
свідомість — у стані ілюзій, утворюю"
чи комплекс сваволі й ілюзій. Злочин"
цем є суб’єкт злочину, який проявив
свій комплекс сваволі й ілюзій у ви"
гляді вчинення злочину.
Так слід, на нашу думку, визначати
склад злочину і його елементи у світлі
соціально"натуралістичної доктрини
кримінального правознавства.
У світлі соціально"натуралістичної
доктрини у кримінальному правознав"
стві має розвиватися і концепція кримі"
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нальної відповідальності. Згідно з цією
доктриною кримінальна відповідаль"
ність — це передбачена кримінальним
законодавством, що відображає закони
соціальної природи, реакція суспільства
у відповідь на вчинення злочину.
Яке значення має таке розуміння
кримінальної відповідальності?
Підставою кримінальної відпові"
дальності є вчинення особою злочину,
тобто вина особи. Проте реалізація
кримінальної відповідальності не мо"
же відбуватися без участі волі та
свідомості людей, так би мовити, само"
чинно (автоматично), а лише після
певної правової процедури встанов"
лення людьми цієї підстави. Ця про"
цедура називається притягненням
особи до кримінальної відповідаль"
ності. І лише з моменту набрання за"
конної сили обвинувальним вироком
здійснюваного людьми суду розпочи"
нається реалізація кримінальної від"
повідальності.
Кримінальна відповідальність реа"
лізується не стихійно, а через так зва"
ну кримінальну юстицію, тобто через
урегульовану законодавством діяль"
ність державних органів, уповноваже"
них забезпечувати реакцію суспіль"
ства на вчинення злочинів у вигляді
кримінальної відповідальності.
Забезпечення кримінальної відпо"
відальності кримінальною юстицією
здійснюється через виконання таких
функцій кримінальної юстиції: 1) уре"
гульована законодавством діяльність
уповноважених органів щодо визнан"
ня особи винною у вчиненні злочину;
2) урегульована законодавством
діяльність уповноважених органів
щодо призначення відповідного пока"
рання за злочин; 3) урегульована за"
конодавством діяльність уповноваже"
них органів щодо виконання покаран"
ня чи звільнення від нього; 4) урегу"
льована законодавством діяльність
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щодо підтримання стану судимості
особи.
Ці чотири функції кримінальної
юстиції випливають із самої суті
кримінальної відповідальності, яка
полягає у реалізації таких складових:
1) визнання особи винною у встанов"
леному законом порядку; 2) призна"
чення покарання за злочин відповідно
до чинного законодавства; 3) вико"
нання покарання або звільнення осо"
би від призначеного покарання відпо"
відно до чинного законодавства;
4) підтримання особливого правового
стану особи — стану судимості, що є
наслідком реалізації трьох попередніх
складових кримінальної відповідаль"
ності цієї особи. Реалізацією усіх за"
значених чотирьох складових сама
кримінальна відповідальність особи за
вчинений злочин вичерпується.
Таким чином, слід зазначити, що
концепція кримінальної юстиції ви"
пливає із концепції кримінальної від"
повідальності. У цьому, зокрема, поля"
гає евристичне значення останньої.
Керуючись соціально"натураліс"
тичною доктриною, кримінальна від"
повідальність є природною реакцією
суспільства на вчинення злочину, тоб"
то реакцією, встановленою законом
соціальної природи. Отже, суспільство
не може звільняти винну особу, тобто
особу, що вчинила злочин, від криміна"
льної відповідальності, бо цим воно
порушувало б закон соціальної приро"
ди. Цей закон накладає на суспільство
«природний обов’язок» реагувати на
вчинення злочину у вигляді забезпе"
чення кримінальної відповідальності
за кожен вчинений злочин.
Відповідно до концепції криміналь"
ної відповідальності, заснованої на
соціально"натуралістичній доктрині,
слід визнати протиприродним інсти"
тут звільнення від кримінальної відпо"
відальності, що має місце у чинному
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КК України. Ніхто, навіть держава, не
може звільняти винну у вчиненні зло"
чину особу від кримінальної відпові"
дальності. Інша справа, що існує при"
родне право помилування винної осо"
би. Інститут помилування є однією з
форм реалізації кримінальної відпо"
відальності, але він не є звільненням
від кримінальної відповідальності.
Своєрідним різновидом помилування
може вважатися інститут звільнення
від покарання. Отже, на нашу думку,
слід скасувати інститут звільнення від
кримінальної відповідальності у КК
України, розвинувши відповідним чи"
ном інститут звільнення від покарання.
Таким чином, згідно з соціально"
натуралістичною доктриною суспіль"
ство має притримуватися закону
соціальної природи, який полягає у
невідворотності кримінальної відпо"
відальності (на відміну від покарання,
від якого винна особа може бути
звільнена у процесі реалізації кримі"
нальної відповідальності в передбаче"
них законодавством випадках).
На основі соціально"натуралістич"
ної доктрини має вирішуватися і про"
блема справедливості кримінальної
відповідальності. Згідно з соціально"
натуралістичною доктриною «джере"
лом» справедливості є закони соціаль"
ної природи: що відповідає цим зако"
нам, те і є справедливим. Справед"
ливість у кримінальному правознав"
стві полягає у тому, що кримінальна
відповідальність (суспільна реакція на
злочинне діяння) має бути адекват"
ною соціальній «ціні» злочину. Со"
ціальна «ціна» злочину визначається
природним чином кон’юнктурою на
моральному «ринку діянь» у суспіль"
стві. Отже, моральний «ринок діянь» і
є тим соціальним природним чинни"
ком, що визначає соціальну «ціну»
злочину. Іншого критерію для спра"
ведливості кримінальної відповідаль"
ності не існує. Законодавець і суд
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мають досліджувати цей моральний
«ринок діянь», що існує за законами
соціальної природи, для того, щоб
визначити соціальну «ціну» злочину і
забезпечити адекватну їй, тобто спра"
ведливу, кримінальну відповідаль"
ність (суспільну реакцію на злочин).
Таким чином має бути подолане пози"
тивістське розуміння справедливості у
кримінальному правознавстві.
Соціально"натуралістична доктри"
на дає змогу також звільнитися від по"
зитивізму у порівняльних досліджен"
нях, що здійснюються у кримінально"
му правознавстві. Відповідно до неї
критерієм для порівняння правових
феноменів різних країн чи різних
часів має бути міра узгодженості цих
феноменів із законами соціальної при"
роди. Прогресивнішим є той з порів"
нюваних правових феноменів, який
більшою мірою узгоджений із закона"
ми соціальної природи.
Сьогодні нагальною є також про"
блема глобалізації кримінального пра"
ва. Її вирішення теж може бути здій"
снене у кримінальному правознавстві
на основі соціально"натуралістичної
доктрини. Згідно з нею глобалізація
кримінального права відбувається
шляхом наближення кримінального
права різних країн до «спільного зна"
менника», яким є закони соціальної
природи, зокрема закони так званого
природного права.
Чи не основною причиною кризи
правопорядку в Україні є ураженість
позитивізмом правової культури як
громадян, так і державних службовців,
у тому числі у сфері кримінальної юс"
тиції. Для подолання цієї соціальної
хвороби слід, зокрема, реформувати
правове просвітництво й юридичну
освіту на основі соціально"натураліс"
тичної правової ідеології, відповідно
до якої «Мати"Природа — Найвищий
Законодавець для усього сущого на усі
часи!»
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С

тверджують, що час, коли
кримінальне право розглядало"
ся виключно як національне
утворення, вже певним чином зали"
шився позаду. Із розвитком процесів
глобалізації виникає наднаціональне
кримінальне право та кримінально"
процесуальні відносини, які поширю"
ються на злочини проти миру та
безпеки людства, транснаціональну
організовану злочинність у формах
незаконного обігу людських ресурсів,
капіталів, зброї та наркотиків, пред"
метів культурної спадщини, а також на
системну корупцію та комп’ютерну
злочинність.
Виключно з розвитком цих новіт"
ніх форм злочинності у доктрині по"
в’язують існування Міжнародних
кримінальних трибуналів sui generis
(Руанда, Югославія), формування
Міжнародного кримінального суду,
формування пріоритетної моделі коо"
перації у кримінальних справах у
країнах ЄС (європейські ордери на
арешт, гармонізація відповідальності
за конвенціональні злочини тощо).
Проте у рішенні цих питань з часом
виникло більше питань, ніж адекват"
них рішень.
З одного боку, Європейська спіль"
нота прийняла чисельну кількість ре"

комендацій, спрямованих на кримі"
налізацію злочинів (відмивання кош"
тів, шахрайство, обіг наркотиків, осіб,
зброї, корупція, расизм, забруднення
моря тощо); існують численні прикла"
ди кооперації у кримінальних аспек"
тах, більше того — деякі питання, що
стосуються превенції організованої
злочинності та протидії тероризму,
знаходять своє вирішення у колектив"
них рішеннях Комітету міністрів Ради
Європи.
Проте питання гармонізації націо"
нальних правових систем та апрокси"
мації міжнародних нормативних актів
вирішуються недостатньо ефективно
чи не вирішуються взагалі.
Навіть і остаточне завершення про"
цесу приєднання до європейської сис"
теми протидії злочинності, підписан"
ня, ратифікація, визнання міжнарод"
них договорів не виправдує новацій.
Справа у тому, що згідно з остан"
німи тенденціями європейські держа"
ви прагнуть досягнути тільки базового
рівня гармонізації у частині криміна"
лізації транскордонних злочинів та у
частині підтримки взаємного визнан"
ня судових рішень.
Так, функціонування Єдиної Євро"
пейської суддівської площини, яка
згідно зі Стокгольмською програмою
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дій у сфері юстиції та у внутрішніх
справах (2009) повинна бути створена
через п’ять років, стикається із вели"
кими труднощами, оскільки тільки
зараз майже через 10 років спроб та
помилок порушується питання щодо
апроксимації кримінального законо"
давства країн"учасниць у частині
визначення диспозицій та санкцій та"
ких злочинів, як крадіжка, міжнародні
нелегальні перевезення (торгівля
людьми, нелегальна імміграція, сексу"
альна експлуатація), тероризм, відми"
вання коштів, шахрайство із інтелек"
туальними ресурсами, кіберзлочин"
ність, злочини проти довкілля, злочи"
ни, які пропагують ідеї расизму та
ксенофобії*. Саме ці склади є основою
послідовних зустрічей з метою адап"
тації національних систем, узгодже"
ності санкцій тощо. З огляду на підви"
щену чутливість кримінального права
щодо іноземного втручання у сферу
національної компетенції, проблема
має бути вирішеною ще не скоро.
Тобто мова йде про те, що послідовне
декларування створення наднаціональ"
ного чи супранаціонального криміналь"
ного права є скоріше політичним ін"
струментом, ніж практично"предмет"
ним засобом протидії злочинності.
І справа не у відсутності можливос"
тей, а у суперечливості національних
доктрин, які поруч із лімітованим сту"
пенем довіри громадян до примусової
сили з боку міжнародної спільноти
роблять неможливими адекватні сис"
темні узгодження у сфері криміналь"
ного законодавства.
У цьому сенсі вкрай важливим має
бути питання визначення адекватного
розуміння кримінально"правової за"
борони як необхідного для політично"
го істеблішменту інструмента забезпе"
чення суспільної та національної без"
пеки, гаранта суспільного спокою,

підкріпленого примусовою силою дер"
жави, регулятора антисоціальної ак"
тивності громадян у конкретних про"
сторово"часових та історичних межах.
Саме обмеженість кримінальної
заборони просторовими межами не
надає можливості забезпечення ефек"
тивності процесу апроксимації та
гармонізації національного криміна"
льного законодавства та утворення
ефективного штучного супранаціо"
нального кримінального права.
З нашої точки зору, ліміт кари
пов’язано саме станом розвитку полі"
тичної та правової ідеології у державі,
ступенем дозволу застосування кари
як з боку держави, так і мовчазним
дозволом суспільства на застосування
примусу щодо окремих його членів.
Причому кримінально"правовий при"
мус (покарання та інші заходи кримі"
нально"правового впливу) та криміна"
льно"правовий компроміс, знаходя"
чись у формальній суперечності,
забезпечують ефективне обмеження
каральної влади держави.
Що ж стосується наднаціональних
структур, то можливе та ефективне
вирішення питань кооперації у кримі"
нальних справах все ж таки не надає
стимулу для формулювання єдиної
каральної політики — мова у цьому
випадку йде про невідворотність ін"
дивідуальної відповідальності, а не
про єдність кари та переслідування.
Іншими словами, пересічний гро"
мадянин Бельгії не проти, щоб існува"
ла єдина система боротьби з еконо"
мічними злочинами, але проти того,
щоб за дорученням податківця у
Польщі його затримували у Бельгії за
закупівлю та вивезення дешевих
тютюнових виробів протягом його
турпоїздки у Польщі.
Що вже казати про уніфікацію
спортивного чи торговельного, медич"

* http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/fsj_criminal_intro_en.htm
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ного міжнародного законодавства, що
впливає на розуміння кримінально"
правових конструктів.
Ми загнали себе у глухий кут, коли,
ідучи шляхом від позитивізму дог"
матів до природно"правової емпірики
відчувань, залишили старі схеми як
фікції при певних суперечностях
кримінальної політики. До того ж
існують обмеження дії механізму
кримінально"правового регулювання,
існування яких суттєво впливає на
визначення розвитку супранаціональ"
ного та національного кримінального
права.
«Нестача можливостей». Ідея до"
сить проста: неможливість класични"
ми методами кримінально"правового
примусу забезпечити стримування
злочинності як соціального інституту
вимушує до пошуків нових засобів
впливу. Суспільна підтримка нека"
рального правосуддя з боку пере"
січних громадян достатньо велика у
тих країнах, де почуття остраху перед
злочинністю досягло апогею. Саме
там через суспільні організації та інші
форми масового самоврядування ве"
деться робота з нейтралізації криміно"
генних чинників типовими засобами
виховного та компенсаційного харак"
теру. І тут виникає ще одна проблема.
Саме неспроможність криміналь"
ного закону бути ефективним закладе"
на соціально.
Віра в ефективність кримінально"
правової заборони — наче віра у доб"
рого царя. Життя ж надає інший
досвід. Безліч заборон розраховано на
населення у цілому, але більшість зло"
чинів скоюють кримінально активні
10 %. Прошарок, що залишився, — не
реагує на заборони, оскільки не бачить
у такій поведінці певного сенсу, та й не
розуміє характерних рис самих забо"
рон. Суперечність між каральною
сутністю кримінальної політики та
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ступенем її узгодженості із суспіль"
ною думкою та суспільною свідомістю
є очевидною.
До того ж орієнтація кримінально"
го законодавства на передбачені кон"
ституцією об’єкти та пріоритети захи"
сту не збігається із поширеністю пору"
шень кримінально"правових заборон у
суспільстві, що надає можливості
впливу на кримінальну політику (че"
рез замовлення у законотворчому про"
цесі криміналізації/декриміналізації),
на процесуальні функції тощо.
Звідси народ як замовник стабіль"
ної влади у зневірі до держави локаль"
но формує самостійні механізми реа"
гування на злочинність (від індивіду"
альної помсти та самосудів до громад"
ського осуду та процедур реституції).
Державна інтервенція у сфері застосу"
вання кримінальної кари змінюється
суспільною. І ми нині якраз стоїмо на
порозі останньої.
Коли держава не спроможна реагу"
вати на перманентні порушення зако"
ну — працює не закон, а компенсаційні
механізми. Отже, при стабільному
зростанні злочинності сучасне кримі"
нальне право вимушене бути у по"
стійному пошуку заходів реагування:
здебільшого це пов’язано із диспози"
тивністю відносин (зростання ролі по"
терпілого, компенсація та реституція)
та пошуком альтернативних заходів
реагування на кримінальні конфлікти.
До речі, формування юстиції причет"
них — це не тільки ресторативна юс"
тиція, а й самосуди, чи легітимізована
помста з боку суспільних об’єднань
(товариські суди минулого). Суд на"
роду простіший, ніж суд держави. Але
саме існування таких прошарків при"
зводить до іншої не менш важливої
риси неефективності заборон «нестачі
розуміння».
Лінгвістична забрудненість про"
фесійної мови юристів відома всім.
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Але нам необхідно для себе відповісти
на запитання: задля кого ж написаний
сам кодекс? Для громадян чи для про"
фесіоналів? Наприклад, ст. 2392 КК
України «Незаконне заволодіння зем"
лями водного фонду в особливо вели"
ких розмірах» у редакції Закону
України від 5 листопада 2009 р.
№ 1708"IV насичена термінологією,
якою пересічний громадянин фізично
не може володіти. І це правило не є ви"
нятком.
Професіональна
спрямованість
кваліфікаційних особливостей право"
застосування не може кореспондувати
із інтеріоризацією норм населенням.
І у цьому сенсі мова про правовий
нігілізм населення лише підтверджує
небажання розуміння конструкцій, які
суперечать настановам чи орієнтаціям
особи чи певної соціальної групи.
«Нестача толерантності». Оста"
точність заходів кримінально"правово"
го впливу, їхня адитивність, зорієнто"
ваність на правозастосовців та їх
правосвідомість, а не на пересічних
громадян, поруч з іншими системними
недоліками публічно"правового регу"
лювання, призвели до формування
значної кількості суперечливих явищ
та процесів, які у сумі дають мож"
ливість говорити про припинення роз"
витку кримінально"правової доктри"
ни, знаходження кримінального зако"
нодавства та правозастосування у
стані системної кризи. Кримінальне
право сьогодення лише в пошуку докт"
рини, яка б поєднувала покарання,
інші заходи відповідальності та заохо"
чувальні норми в єдину систему. Ми
або б’ємо, або жаліємо. Фатальна під"
тримка стабільності індетерміністської
моделі, яка «штовхається» з усіх боків,
оскільки природний детермінізм осо"
бистої поведінки суперечить біхевіо"
ристським нормативним встановлен"
ням визначення винності особи через
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суб’єктивне інкримінування, — типова
помилка теоретиків. Саме факти
об’єктивного інкримінування у скла"
дах злочинів із подвійною формою ви"
ни у деяких бланкетних нормах
свідчать про поширення думки про ка"
узальність людської поведінки.
Але іншої моделі немає, бо, звісно,
важко говорити про об’єктивне став"
лення у вину, про застосування кон"
цепції «небезпечного стану». Але мож"
ливо і, на жаль, необхідно.
Суд визнає особу винною у скоєнні
злочину та визначає адекватне пока"
рання. Але суд чи у деяких випадках
адміністративний орган (адміністра"
тивний нагляд, видворення за межі
держави, наприклад) може уже дійти
висновку про шкідливість (кримі"
нальність) самої людини (криміналь"
не минуле), її стану (біологічні озна"
ки), статусу (правові характеристики)
із застосуванням певних примусових
заходів, що, власне, збігаються із захо"
дами безпеки та соціального захисту,
які визнаються такими в інших юрис"
дикціях Європи. Тут відпрацьовують
спеціальні механізми кримінально"
правового впливу (заходи безпеки,
компенсації, соціального захисту). До
речі, застосування саме цієї моделі
(«правило трьох помилок») у США
призвело до послідовного 15"річного
зниження рівня умисних вбивств у
країні!
Наприкінці ідея свободи волі осо"
бистості не корелює із неусвідом"
леним психічним станом, елементів
якого за умов тотальної кризи вста"
новлюється усе більше у суспільстві та
індивідуальній поведінці особистості
(навколосонні стани, фізіологічні ва"
ди, енергетичні вади організму тощо).
Призови до використання жорст"
ких видів покарання (хімічна каст"
рація, стерилізація) до певних кате"
горій злочинців (сексуальні збоченці,
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педофіли) саме пов’язані із розумін"
ням небезпеки рецидиву з боку кримі"
нальних особистостей із своєрідними
стереотипами та паттернами.
Звідси проблема порушення прав
людини у кримінально"правовій догмі
змінюється на проблему адекватності
захисту цих прав виключно тра"
диційними засобами кримінально"
правового реагування.
В ідеалі ми зіштовхуємося із трьо"
ма базовими елементами, які сучасна
кримінально"правова доктрина вико"
ристовує, але не завжди описує
(злочин, злочинність, кримінальність,
позитивна поведінка), та реакцією на
них (покарання, заходи кримінально"
правового реагування, нагороди).
Завдання саме і полягає у адекват"
ному формулюванні кримінально"
правових заборон та інших відпо"
відних державних реакцій на криміна"
льну активність суб’єктів за допомо"
гою кримінально"правових інститутів.
Звідси нагороди будуть державною
реакцією на активну поведінку з
профілактики чи усунення злочинів.
Заходи соціального захисту є дер"
жавною реакцією на зловживання вла"
дою та суспільно небезпечні діяння,
що не можуть бути визнані злочинами
згідно з пануючою правовою доктри"
ною.
Заходи безпеки, інші кримінально"
правові заходи — вид державного реа"
гування на менш небезпечні, ніж
злочини, девіації (кримінальні про"
ступки) чи на кримінальний статус
особистості з профілактичними, нека"
ральними цілями.
Покарання — міра державного реа"
гування на злочин.
Достатньо чітка система, але, на
жаль, у ній не визначено головне.
Як на рівні доктрини відрізняти по"
карання та заходи захисту, які базові
критерії повинні бути виокремлені як
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системоутворюючі при характерис"
тиці, наприклад, небезпечного стану
особистості?
Досвід Республіки Сан Маріно, у
Кримінальному кодексі якої небезпеч"
ний стан особистості пов’язується із
професійною кримінальною діяль"
ністю, організованою злочинною
діяльністю, торгівлею людьми, вима"
ганням, заняттям проституцією, неод"
норазовим скоєнням навмисних
злочинів, скоєнням злочинів у стані
неосудності або обмеженої осудності
чи у стані алкогольного та наркотич"
ного сп’яніння, — достатньо типовий
(оскільки, як і у законодавстві Англії
чи Німеччини, саме суспільно небез"
печна активність суб’єкта є основою).
Це є цікавим, але не сприйнятим
вітчизняною доктриною.
Жоден з кодексів країн СНД не
містить узгоджених та системних
правил призначення заходів безпеки,
заходів компенсації та реституції, по"
дяк, нагород тощо.
Жодна кримінально"правова докт"
рина на пострадянському просторі ні"
чого не каже про кримінальність
суб’єкта. Жодна кримінально"правова
доктрина країн СНД не визначає по"
терпілого як центральну фігуру у
кримінально"правових відносинах.
Отже, системна криза криміналь"
ного права на рівні доктрини пов’яза"
на із остаточною невизначеністю
відповіді на запитання: що, як та яким
чином ми захищаємо? Поширена
серед українських криміналістів кон"
цепція маленького, але жорсткого ко"
дексу дуже цікава за умов існування
законів sui generis. Чи повної зміни
формату кримінально"правових від"
носин. У дійсності, як правило, кожен
представник законодавчої гілки влади
хоче внести зміни до КК України, ке"
руючись виключно бажанням посили"
ти відповідальність.
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Але як та яким чином це бажання
буде реалізоване? Чи не потрапимо ми
у ситуацію, за якої війна влади із наро"
дом матиме форму зловживань пра"
вом на формування заборон? Хто, як і
коли повинен контролювати законо"
давця? Ідеї А. Закалюка про форму"
вання законодавчої бази профілакти"
ки злочинів та кримінологічної екс"
пертизи законопроектів, на жаль, за"
лишаються нереалізованими.
На мою думку, кримінологічна екс"
пертиза необхідна у будь"якому випад"
ку внесення змін саме до КК України з
тим, щоб на основі експерименту, опи"
тувань чи інших засобів виміру з’ясу"
вати, як і яким чином розуміння май"
бутньої заборони сприятиме її вико"
нанню, як громадяни сприяють харак"
теристикам ступеня примусу у самій
нормі.
«Субстанційна віртуальність кри
мінальноправової заборони». Кри"
мінальні практики згідно з даними
кримінологів є частиною криміналь"
ного чи псевдокримінального засобу
життя. Зловживання правом на ризик
існує як елемент розвитку більшості
шахрайських практик (реалізація за"
собів для схуднення, для боротьби із
алопецією, телемаркетинг, мережевий
маркетинг, не будучи злочинами, є
формою кримінальних практик),
непізнаних та нереалізованих у фор"
мальних заборонах. До речі, саме не"
можливість процесуального встанов"
лення істини у справі є результатом
існування прогалин у жорстко сфор"
мульованій диспозиції кримінально"
правової норми, яка не спроможна
пояснити адресату, як і яким чином
повинна бути покарана винна особа.
«Конфліктність заборон». Кримі"
нально"правова заборона має бути
узгодженою із внутрішнім та міжна"
родним законодавством. Це в ідеалі.
На справі ж ми кожен день вирішуємо,
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як і яким чином нам вийти із супереч"
ностей неадекватного розуміння тієї
чи іншої норми. Невідворотність пока"
рання, рівність та диференціація від"
повідальності, психологічна теорія ви"
ни, суб’єктивне ставлення у вину ста"
ли ідеологічними фікціями догматів
минулого, які продовжують поширю"
ватися і далі. Насправді усе складніше.
Маніхейство комуністичної ідео"
логії формулювало жорстке ставлення
до аксіом та принципів, які за уважно"
го розгляду існували не в дилемі «чор"
не"біле», а у взаємодії, коли, напри"
клад, принцип винного ставлення у
вину реалізується саме оцінкою вин"
ності особи органами досудового
слідства та судом у формулі визнання
вини як складової частини суб’єктив"
ної сторони складу злочину (змішана
теорія вини — при догматі психоло"
гічної).
Таких прикладів неспрацьовування
догматів класичної кримінально"пра"
вової доктрини безліч.
Звісно, ця тенденція має місце.
Більше того, ми впевнені, що існуван"
ня системної кризи кримінально"пра"
вового регулювання, за якої суворість
законів компенсується необов’яз"
ковістю їх виконання, пов’язана із
загальними за рівнем обов’язковості
суперечностями, серед яких виокрем"
люємо:
• розмиття предмета криміналь"
но"правового регулювання;
• приватизаційні процеси у
кримінальному праві;
• його віртуальність у динаміч"
них відносинах із населенням;
• існування декількох моделей
кримінально"правового реагування на
різних рівнях соціальної взаємодії.
Отже, саме відпрацьовування тео"
ретичної моделі механізму криміналь"
но"правового впливу в змозі надати
імпульс догматичним дослідженням
45

В. Туляков

форм та структури кримінального ко"
дексу майбутнього.
Не менш цікавим є питання дже"
рельної бази, оскільки є нагальна
необхідність формування бази законів
sui generis поруч із кримінальним ко"
дексом (закон про злочини проти
миру та безпеки людства, закон про
кримінальну відповідальність непов"
нолітніх, закон про кримінальну від"
повідальність посадових осіб, закон
про кримінальну відповідальність
військовослужбовців).
В іншому випадку ми постійно
будемо зіштовховуватися із ситуа"
цією, за якої, наприклад, заходи
соціального захисту, що застосовують"
ся до малолітніх, використовувати"
муться незаконно, оскільки останні не
є суб’єктами злочину, але повинні
бути покараними.
Можливо, доктринально структура
майбутнього КК України може бути
вираженою так:
Книга перша — Загальна частина:
• Вчення про кримінальний закон.

• Вчення про злочин.
• Вчення про покарання.
• Вчення про призначення пока"
рання.
Книга друга — Злочини:
• Злочини проти особи.
• Злочини проти юридичних
осіб та суспільства.
• Злочини проти держави.
Книга третя — Проступки:
• Проти приватних інтересів.
• Проти інформаційної, особис"
тої, економічної та екологічної безпеки.
Така структура — це лише перший
погляд на майбутнє, але ситуація із
використанням кримінально"правової
заборони повинна змінитися. І ці
зміни можливі при послідовному фор"
муванні кримінального законодавства
нового типу, нової доктрини як на
національному, так і на наднаціональ"
ному рівні.
Кримінальне право сучасності зна"
ходиться у кризі. Але бачення цього
вже надає нам можливість вирішення
ситуації.
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С

удова і слідча практика нерідко
стикаються із складнощами
кваліфікації злочинів при за"
стосуванні законів про кримінальну
відповідальність з бланкетною диспо"
зицією. Зумовлено це, зокрема, недо"
статньою розробленістю цієї пробле"
матики: не з’ясовані достатньою мірою
сутність, зміст і форма кримінально"
правових норм з бланкетними диспо"
зиціями, їх взаємозв’язок із складом
злочину, не сформульовані правила
кваліфікації злочинів, які враховували
б особливості бланкетних диспозицій
кримінально"правових норм і відпо"
відних складів злочинів. Вирішенню
окресленої проблеми і присвячена ця
стаття.
Кваліфікація злочинів є одним із
найважливіших етапів застосування

норм кримінального права. Правильна
кваліфікація забезпечує реалізацію
принципу законності у кримінально"
му судочинстві та призначення спра"
ведливого покарання (чи звільнення
від кримінальної відповідальності або
від покарання). У свою чергу, помилки
у кваліфікації призводять до помилок
у призначенні покарання чи вирі"
шенні інших питань щодо криміналь"
ної відповідальності й завжди означа"
ють порушення конституційних засад
законності у судочинстві (ст. 129 Кон"
ституції України). Легального (норма"
тивно"правового) визначення поняття
«кваліфікація злочинів» КК України
не містить. Науковці визначають його
по"різному: як встановлення тотожно"
сті ознак вчиненого суспільно небез"
печного діяння і ознак кримінально"
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правової норми, що передбачає відпо"
відальність за це діяння [1, 10–31]; або
як кримінально"правову оцінку вчи"
неного суспільно небезпечного діяння
[2, 8–12]; чи як встановлення і юри"
дичне закріплення точної відповід"
ності ознак учиненого діяння і ознак
складу злочину, передбаченого кримі"
нально"правовою нормою [3, 4–10; 4,
7–19; 5, 7–18; 6, 13–24 ]. Кожне з наве"
дених визначень відображає більшою
чи меншою мірою сутність кваліфіка"
ції як специфічного логіко"юридично"
го пізнавального процесу, об’єктами
якого є суспільно небезпечне діяння і
склад злочину, якому це діяння повин"
но відповідати. Але останнє з них є
більш повним і точним, відповідає за"
конодавчому трактуванню підстави
кримінальної відповідальності (ч. 2
ст. 2 КК України), тому надалі будемо
спиратися саме на це визначення.
Отже, за змістом кваліфікація зло"
чинів завжди передбачає необхідність
встановлення і доказування кримі"
нально"процесуальними і криміналіс"
тичними засобами двох обставин:
1) факту вчинення особою (суб’єктом
злочину) суспільно небезпечного
діяння, тобто конкретного акту по"
ведінки у формі дії чи бездіяльності;
2) точної відповідності ознак цього
діяння ознакам складу злочину, перед"
баченого КК України. Аналіз учинено"
го суспільно небезпечного діяння не
потребує спеціальних пізнавальних
процедур, хоча, по суті, є досить склад"
ним видом інтелектуальної діяльності.
Встановлення ж складу злочину у
вчиненому суспільно небезпечному
діянні завжди потребує розгляду його
поняття і ознак (оскільки визначення
такого поняття КК України, на жаль,
не містить), а також виявлення спів"
відношення складу з кримінально"
правовою нормою, в якій він знахо"
дить законодавче закріплення.
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Відомо, склад злочину — це юри"
дична конструкція [7, 131–133], що є
системою об’єктивних і суб’єктивних
ознак, які в сукупності характеризу"
ють суспільно небезпечне діяння як
злочин [8, 6–31]. Ці ознаки відобража"
ють індивідуальні риси й особливості,
притаманні злочину, якими він відріз"
няється від інших злочинів та діянь,
що не є злочинними, і свідчать про
його соціальні якості, і насамперед —
суспільну небезпечність [6, 12–18].
Зазначена система ознак повинна
відповідати таким вимогам, як ви"
черпність, необхідність і достатність.
Вичерпність ознак складу злочину
слід розуміти як усебічну, повну, в усіх
необхідних деталях (вичерпно) в уза"
гальненому вигляді характеристику в
законі суспільно небезпечного діяння
як злочину. Необхідність (обов’яз"
ковість) означає, що відсутність хоча б
однієї з цих обов’язкових ознак
виключає можливість визнання наяв"
ності складу злочину. Достатність
вказує на те, що встановлення обов’яз"
кових, вказаних у законі ознак не по"
требує встановлення інших (додатко"
вих) ознак для визначення висновку
щодо наявності вчиненого суспільно
небезпечного діяння як злочину і кон"
статації наявності складу злочину,
тобто підстави кримінальної відпові"
дальності та кваліфікації злочину [3,
4–10].
Нормативне визначення кожного
складу злочину знаходить свій вияв і
текстуальне закріплення його ознак у
кримінально"правовій нормі, у першу
чергу в диспозиції відповідної статті
Особливої частини КК України [9,
226–235]. Але цим визначення ознак
складу злочину (його елементів), як і
самої кримінально"правової норми, не
вичерпується. Окремі з них (типові,
притаманні всім злочинам) законода"
вець виносить за рамки статей Особ"
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ливої частини КК України. Вони зна"
ходять вияв і закріплення в окремих
статтях Загальної частини КК Украї"
ни: у ст. 1 (об’єкт злочину); у ст. 11
(суспільно небезпечне, протиправне
діяння); статтях 18–22 (ознаки суб’єк"
ту злочину); статтях 23–25 (поняття,
ознаки і види вини). Крім того, тут
визначаються і деякі специфічні фор"
ми прояву злочинів, що утворюють
спеціальні види складів злочинів: не"
закінчений злочин (статті 13–16) і
співучасть у злочині (статті 26–31).
Отже, кримінально"правова норма —
це складне, комплексне нормативно"
правове утворення, яке знаходить своє
законодавче закріплення в певній
статті Особливої частини КК, а також
у відповідних статтях Загальної части"
ни КК. Логіко"гносеологічною модел"
лю, яка лягає в основу конструювання
цієї норми, є склад злочину. Ця норма
належить до типу норм, що в теорії
права отримали назву «логічні норми»
[10, 35, 39–41, 56–63]. Саме таке ком"
плексне трактування кримінально"
правової норми здатне у повному
обсязі (вичерпно), структурно (логіч"
но"послідовно) і текстуально (у сло"
весній формі) відображати склад кон"
кретного злочину і всі його обов’яз"
кові ознаки. У такому розумінні склад
злочину виступає юридичною (норма"
тивно"правовою) підставою кваліфі"
кації вчинюваного суб’єктом злочину
суспільно небезпечного діяння.
Кваліфікація злочинів, з точки зору
її логіко"гносеологічної характеристи"
ки, є (у спрощеному трактуванні)
отриманням вивідного знання за пра"
вилами категоричного силогізму, в
якому зміст більшого засновку (суд"
ження) утворює склад злочину (його
ознаки й елементи), визначений у
кримінально"правовій нормі; меншо"
го — ознаки вчиненого суспільно не"
безпечного діяння, висновок — су"
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дження щодо відповідності ознак вчи"
неного суспільно небезпечного діяння
ознакам складу злочину, вказаного у
певній статті КК України [1, 8–19].
Однак кваліфікація суспільно небез"
печних діянь при бланкетній диспо"
зиції закону про кримінальну відпо"
відальність має певні особливості, що
зумовлено, головним чином, особли"
востями кримінально"правових норм
із вказаними диспозиціями (у чинно"
му КК їх більше половини, причому
спостерігається тенденція до значного
збільшення).
Бланкетна диспозиція (від фр.
blanc — білий, чистий лист з частково
виконаним текстом, а в іншій частині
підлягає додатковому заповненню) —
це така частина кримінально"правової
норми, зміст якої визначається не
тільки законом про кримінальну
відповідальність, а й нормами інших
законів (не кримінально"правових) чи
певними підзаконними нормативно"
правовими актами: інструкціями, ста"
тутами, стандартами тощо. Така трак"
товка є найбільш загальноприйнятою,
але, на нашу думку, недостатньою. Для
встановлення сутності бланкетної
диспозиції закону про кримінальну
відповідальність, її істотних ознак, що
їй притаманні та якими вона відріз"
няється від описових та відсилочних
диспозицій, вважаємо за необхідне ви"
окремити й розглянути найбільш
суттєві її риси (надалі — аспекти), до
яких ми відносимо: а) техніко"юри"
дичні; б) лінгвістичні; в) нормативні.
Такий підхід, на нашу думку, дасть
змогу дослідити сутність і особливості
банкетних диспозицій і відповідних
кримінально"правових норм у цілому
[14, 27–31].
Технікоюридичний аспект бланкет"
них диспозицій вказує на ті специ"
фічні прийоми нормотворчої техніки,
використовуючи які законодавець
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формулює у законі про кримінальну
відповідальність конкретні заборони
чи приписи таким чином, що вони на"
бувають бланкетного характеру.
У зв’язку з цим пропонуємо виокре"
мити два види «бланкетності диспо"
зиції»: пряму (явну) і непряму (неяв"
ну). При прямій (явній) бланкетності
в диспозиції безпосередньо вказується
на порушення тих чи інших норм, що
передбачені в нормативно"правових
актах інших галузей права чи законо"
давства. До них можна віднести: «по"
рушення правил безпеки дорожнього
руху особами, які керують транспорт"
ними засобами» (ст. 286); «порушення
встановлених правил охорони надр»
(ст. 240); «порушення статутних пра"
вил несення бойового чергування»
(ст. 420) тощо. І хоча в цих диспо"
зиціях містяться поняття загального
характеру, наприклад, «правила», «за"
конодавство», мова завжди йде про
конкретні норми відповідних норма"
тивно"правових актів (інших галузей
права чи законодавства), порушення
яких визнається за наявності всіх
інших необхідних умов як злочин [13,
67–75].
При непрямій (неявній) бланкет
ності в диспозиціях статей закону про
кримінальну відповідальність прямої
вказівки на порушення певних право"
вих норм, які б містилися в норматив"
но"правових актах іншої галузі права
чи законодавства, немає [11, 7–15; 12,
5–11]. Проте в цих диспозиціях вказу"
ються такі ознаки злочину, які визна"
чаються не тільки в диспозиції кримі"
нального закону, а й у нормах інших
нормативно"правових актів. Незважа"
ючи на те, що посилання в цих диспо"
зиціях на певні норми інших галузей
права чи законодавства, що порушу"
ються при вчиненні відповідних
суспільно небезпечних діянь, відсутнє,
сумнівів у належності цих диспозицій
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до класу бланкетних не виникає,
оскільки зміст кримінально"правової
норми і певні ознаки складу злочину
визначаються, крім норм криміналь"
ного права, також із застосуванням
норм інших (не кримінально"право"
вих) нормативно"правових актів.
Лінгвістичний аспект бланкетних
диспозицій надає можливість з’ясува"
ти, за допомогою яких саме мовних і
лексичних форм і засобів формулю"
ються в них заборони та/або приписи.
Здебільшого тут має місце застосуван"
ня таких словосполучень, як «пору"
шення правил», «порушення законо"
давства», «порушення порядку»,
«порушення прав» тощо. Поряд із цим
досить поширеною формою закріп"
лення бланкетності кримінально"пра"
вової норми в диспозиції є застосуван"
ня таких термінів (слів і словосполу"
чень), як «незаконність діяння»,
«неналежне виконання», «перешко"
джання законній діяльності», «недо"
тримання обов’язкових умов». Аналіз
цих термінів і встановлення їх змісту в
контексті сформульованої в законі
диспозиції дає підстави дійти виснов"
ку, що в таких випадках йдеться також
про бланкетну диспозицію.
Нормативний аспект бланкетної
диспозиції дає змогу розкрити її сут"
ність і вирішити питання щодо змісту
цієї норми закону про кримінальну
відповідальність, а також визначити
джерела цієї норми. Тут зазначимо, що
при формулюванні бланкетної диспо"
зиції зміст кримінально"правової нор"
ми визначається як законом про
кримінальну відповідальність, так і
нормами інших галузей права чи зако"
нодавства. Але останні не заміщують
норму кримінального права, не замі"
нюють її, а виконують відповідно неї,
на нашу думку, лише конкретизуючу і
субсидіарну функції. Конкретизуюча
функція цих норм виявляється, голо"
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вним чином, у тому, що вони деталізу"
ють положення кримінального закону,
перетворюють його заборони і припи"
си загального характеру на більш кон"
кретні за рахунок більш детальної рег"
ламентації тих чи інших ознак злочи"
ну в нормах інших галузей права чи
законодавства (позитивне право).
Субсидіарність цих норм при блан"
кетній диспозиції полягає в тому, що
норма кримінального закону не «зни"
щується», не змінюється за своєю сут"
тю нормами інших галузей права. Ос"
танні лише доповнюють норму закону
про кримінальну відповідальність, яка
завжди існує як самостійна, власна,
первісна. Це зумовлено тим, що у
бланкетній диспозиції обов’язковою і
постійною завжди є «кримінально
правова компонента» — вказана у са"
мому законі кримінально"правова
ознака. Це, насамперед, особливості
предмета злочину, суспільно небезпеч"
ного діяння (дії чи бездіяльності),
певні суспільно небезпечні наслідки
чи відповідні спосіб, місце, час, обста"
новка, засоби вчинення злочину, інші
криміноутворюючі фактори, притаманні
кримінальному праву [5, 221–228]. Са"
ме вони визначають сутність кримі"
нально"правової норми і відповідного
правопорушення. Застосовуючи у
бланкетній диспозиції норми інших
галузей права, законодавець викорис"
товує їх лише як допоміжний (хоча й
обов’язковий для застосування) нор"
мативно"правовий матеріал для вирі"
шення завдань кримінально"правово"
го регулювання.
Викладене дає підстави дійти таких
висновків:
1. При бланкетній диспозиції за"
кону про кримінальну відповідаль"
ність кримінально"правова норма
включає до свого змісту норми (чи їх
елементи) інших галузей права або за"
конодавства і, зберігаючи при цьому
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власну кримінально"правову сутність,
набуває ускладненого характеру, у
зв’язку з чим може бути визначена як
«комплексна кримінально"правова
норма».
2. «Бланкетні кримінально"пра"
вові норми», використовуючи норми
інших галузей права (законодавства),
«асимілюють» їх, підпорядковують
собі як допоміжні та «власні елемен"
ти» для виконання завдань криміналь"
ного права. При цьому вказані «допо"
міжні» норми виконують конкретизу"
ючу і субсидіарну функції.
3. Бланкетні кримінально"право"
ві норми відображають підвищений
ступінь суспільної небезпечності
діянь порівняно з правопорушеннями,
які визначаються у нормах інших
галузей права і входять до змісту блан"
кетної диспозиції, у зв’язку з чим зако"
нодавець передбачає за порушення
цих норм кримінальне покарання.
4. Бланкетні кримінально"пра"
вові норми надають можливість досяг"
ти повноти і чіткості правового регу"
лювання в ситуаціях, коли одні й ті
самі суспільні відносини регламенту"
ються не тільки кримінальним пра"
вом, а й нормами інших галузей права
(чи законодавства).
5. Бланкетні диспозиції надають
кримінальному закону більшого ди"
намізму, гнучкості та стислості, одно"
часно забезпечують його відносну
стабільність. При цьому закон із блан"
кетною диспозицією обумовлює і
певні специфічні властивості складу
злочину, що викликає деякі складнощі
при застосуванні цього закону, містить
можливість прийняття вільних рішень
і навіть помилок у правозастосуванні,
у зв’язку з чим виникає потреба в роз"
робці спеціальних правил кваліфікації
відповідних злочинів.
Особливості бланкетних диспо"
зицій кримінально"правової норми
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не можуть не надавати специфічних
рис складом злочинів, які закріплю"
ються в цих нормах. Такі склади зло"
чинів умовно можна визначити як
«бланкетні», оскільки для виявлення
змісту окремих їх ознак потрібно звер"
нутися не тільки до норм криміналь"
ного права, а й додатково до аналізу
норм інших галузей права (чи законо"
давства), що випливають із змісту
бланкетних диспозицій. Найчастіше
це ті, що характеризують такі ознаки
складу злочину: предмет злочину
(вогнепальна зброя, радіоактивні ма"
теріали, наркотичні засоби, психо"
тропні речовини, прекурсори, держав"
на таємниця, документи на переказ,
платіжні картки, земельна ділянка);
спеціальні ознаки дії чи бездіяльності
з урахуванням їх особливого змісту і
характеру (полювання, зайняття риб"
ним, звіриним або іншим водним добу"
ваючим промислом, вибухові роботи,
незаконні дії, порушення правил);
місце вчинення злочину (економічна
зона України, континентальний шельф,
державний кордон України, митний
кордон України); обстановка вчинення
злочину (бойова обстановка); суспіль"
но небезпечні наслідки (епідемії, епізо"
отії, тяжкість тілесних ушкоджень,
майнова шкода); ознаки спеціального
суб’єкта злочину (військовослужбо"
вець, суддя, свідок) та ін.
Безумовно, зазначена бланкетність
складу злочину при відповідній кримі"
нально"правовій нормі надає йому спе"
цифічні властивості, що потребує
опрацювання спеціальних правил
(крім раніше розглянутих «загальних
правил»), кваліфікації відповідних зло"
чинів. Вони у своїй основі та в узагаль"
неному вигляді зводяться до такого:
1. Встановлюючи у вчиненому
суспільно небезпечному діянні наяв"
ність складу злочину при бланкетній
кримінально"правовій нормі та з’ясо"
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вуючи зміст його ознак (чи елементів),
слід звернутися до аналізу не тільки
закону про кримінальну відповідаль"
ність, а й до норм інших галузей права
(законодавства), що випливають із
змісту бланкетної диспозиції.
2. Для правильної кваліфікації
злочинів при бланкетній диспозиції
закону про кримінальну відповідаль"
ність треба: а) встановити юридичну
силу нормативно"правових актів, у
яких містяться норми, що становлять
зміст цих диспозицій: їх дію у про"
сторі, часі, й за колом осіб упевнитися,
що вони не змінені й не скасовані;
б) якщо йдеться про нормативно"пра"
вові акти, які містять технічні та інші
подібні норми (нормативно"правові
акти про охорону праці, правила без"
пеки під час виконання робіт з підви"
щеною небезпекою, вимоги пожежної
безпеки, правила поводження з вибу"
ховими, легкозаймистими та їдкими
речовинами або радіоактивними ма"
теріалами тощо), слід залучити фа"
хівців для надання висновків чи про"
ведення судових експертиз.
3. Встановлюючи зміст ознак
складу злочину при бланкетній диспо"
зиції, які визначаються нормами
інших галузей права (чи законодав"
ства), наприклад, предмет злочину
(земельні ділянки земель в охоронних
зонах, зони санітарної охорони, нарко"
тичні засоби, психотропні речовини,
прекурсори, засоби доступу до банків"
ських рахунків), суспільно небезпеч"
них наслідків (розміру майнової шко"
ди, тяжкості тілесних ушкоджень) та
інших ознак (чи елементів), слід
обов’язково керуватися відповідними
нормативно"правовими актами (пози"
тивне право) і, безперечно, посилати"
ся на них, вказуючи їх в актах застосу"
вання права.
4. У випадках, коли злочинність і
караність діяння пов’язуються з пору"
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шенням певних норм права, що утво"
рюють бланкетну диспозицію, треба
обов’язково встановити, яка саме нор"
ма (стаття, її частина, пункт) відпо"
відного нормативно"правового акта
була порушена вчиненим діянням.
Цим керується і Пленум Верховного
Суду України, який у п. 2 постанови
«Про судову практику у справах про
злочини та інші правопорушення про"
ти довкілля» від 10 грудня 2004 р.
№ 17 вказав: «Оскільки більшість
статей, якими передбачено відпові"
дальність за злочини й адміністра"
тивні правопорушення проти довкіл"
ля, є бланкетними, судам слід ретель"
но з’ясувати, яким саме законодавст"
вом регулюються правовідносини,
пов’язані з використанням та охоро"
ною відповідного природного ресурсу
(землі, надр, вод, атмосферного повіт"
ря, рослинного і тваринного світу то"
що)» [16, 2–3]. В узагальненні «Прак"
тика розгляду судами кримінальних
справ про злочини, пов’язані з пору"
шеннями вимог законодавства про
охорону праці», проведеної Верхов"
ним Судом України, наголошується,
що при застосуванні ст. 271 або ст. 272
КК України «необхідно встановити не
лише те, які саме законодавчі та інші
нормативно"правові акти порушено, а
й визначити вимоги яких статей,
пунктів, параграфів не дотримано об"
винуваченим, а також розкрити сут"
ність допущених порушень» [17,
23–24].
5. Кваліфікуючи злочини з мате"
ріальним складом при бланкетній
кримінально"правовій нормі, треба
обов’язково встановити, що саме цим
конкретним діянням особи (дією чи
бездіяльністю) було порушено норми
закону чи підзаконного нормативно"
правового акта, який входить до
змісту бланкетної диспозиції, і це по"
рушення стало причиною настання
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суспільно небезпечних наслідків. Тоб"
то необхідно встановити, що вони пе"
ребувають між собою у причинному
зв’язку. З цього приводу Пленум Вер"
ховного Суду України у п. 3 постанови
«Про практику застосування судами
України законодавства про деякі зло"
чини проти безпеки дорожнього руху
та експлуатації транспорту, а також
про адміністративні правопорушення
на транспорті» від 25 грудня 2005 р.
№ 14 вказав: «При розгляді справ про
злочини, відповідальність за які вста"
новлено статтями 286–288 КК, слід
мати на увазі, що диспозиції сформу"
льованих у них норм — бланкетні. У
зв’язку з цим суди повинні ретельно
з’ясувати і зазначити у вироках, у чо"
му саме полягали названі у переліче"
них статтях порушення; норми яких
правил, інструкцій, інших норматив"
них актів не додержано; чи є причин"
ний зв’язок між учиненими порушен"
нями та передбаченими законом
суспільно небезпечними наслідками»
[18, 6–7].
6. Бланкетність є характеристикою
не тільки об’єктивних, а й суб’єктив"
них ознак складу злочину. Тому, вста"
новлюючи зміст вини, треба довести,
що особа, порушуючи норми відпо"
відних нормативно"правових актів,
що входять до змісту бланкетної дис"
позиції, хоча б у загальних (родових)
рисах усвідомлювала чи могла усві"
домлювати, що вона вчинює проти"
правні, заборонені правом дії. Якщо
особа не усвідомлювала і не могла
усвідомлювати цю заборону, то кримі"
нальна відповідальність, на нашу
думку, повинна виключатись за
відсутністю вини.
Викладені в цій статті положення
щодо особливостей кримінально"пра"
вових норм з бланкетною диспози"
цією, а також відповідних складів зло"
чинів і вироблені на цій підставі
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спеціальні (на додаток до загальних)
правила кваліфікації злочинів сприя"
тимуть, як видається, правильному за"
стосуванню закону про кримінальну

відповідальність і, як результат, здій"
сненню конституційного принципу за"
конності у кримінальному судочин"
стві.
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К

онфіскація майна належить до
одного з найбільш проблема"
тичних видів покарань, перед"
бачених чинним кримінальним зако"
нодавством України. У науці криміна"
льного права спірними є питання
щодо допустимості загальної конфіс"
кації майна, правової природи та меж
спеціальної конфіскації майна, поряд"
ку призначення конфіскації за вчи"
нення окремих злочинів. Чинне зако"
нодавство в цих питаннях є досить
суперечливим через невідповідність
окремих санкцій статей Особливої
частини КК України передбаченим
Загальною частиною обмеженням
щодо кола злочинів, за які можливо
призначати конфіскацію майна, неви"
значеність правової природи і меж
спеціальної конфіскації, супереч"

ливість між положеннями криміналь"
ного і кримінально"процесуального, а
в окремих випадках — і цивільного за"
конодавства щодо вирішення питань
про речові докази. Ці фактори призво"
дять до того, що на практиці виника"
ють значні складнощі при застосу"
ванні кримінально"правових норм, що
передбачають конфіскацію майна.
У вітчизняній науці кримінального
права питання конфіскації майна
досліджувались багатьма науковцями,
зокрема М. Бажановим, Ю. Бауліним,
П. Горохом, Т. Денисовою, В. Козире"
вою, А. Музикою, Ю. Пономаренко,
М. І. Пановим, М. М. Пановим, Г. Соб"
ко, В. Тютюгіним, Ю. Філеєм, М. Хав"
ронюком та ін. Але значна кількість
проблем лишається спірними або не"
достатньо вирішеними.

© Н. Гуторова, О. Шаповалова, 2010
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Метою цією статті є вирішення
проблем конституційної допустимості
та доцільності існування загальної
конфіскації майна як виду покарання,
визначення правової природи, поряд"
ку та меж застосування спеціальної
конфіскації майна, внесення пропо"
зицій щодо вдосконалення її правово"
го регулювання на підставі принципів
національного законодавства та між"
народно"правових зобов’язань Украї"
ни, усунення суперечностей між поло"
женнями різних галузей законодав"
ства щодо долі речових доказів.
Згідно з ч. 1 ст. 59 КК України пока"
рання у вигляді конфіскації майна по"
лягає в примусовому безоплатному
вилученні у власність держави всього
або частини майна, яке є власністю за"
судженого. Частина 2 ст. 59 КК Украї"
ни встановлює обмеження щодо вико"
ристання цього виду покарання —
конфіскація майна встановлюється за
тяжкі та особливо тяжкі корисливі
злочини і може бути призначена лише
у випадках, спеціально передбачених в
Особливій частині цього Кодексу.
У вітчизняній науці кримінального
права неодноразово висловлювалась
думка про необхідність виключення
конфіскації майна з системи покарань,
оскільки у сучасному демократичному
суспільстві вона взагалі не має права
на існування. Так, відомий україн"
ський учений, один із розробників КК
України М. Бажанов наводив на ко"
ристь цієї позиції такі аргументи: 1) це
покарання властиве лише феодально"
му праву і праву тоталітарних держав;
цивілізоване ж кримінальне право та"
кого виду покарання не знає; 2) кон"
фіскація майна має чисто фіскальний
характер; 3) воно безпідставно вражає
право приватної власності та суттєво
зачіпає майнові та й особисті права
членів сім’ї засудженого, які безвинно
страждають у такому випадку [1, 175].
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З такою позицією згодні й інші на"
уковці [2; 3, 99–101; 4, 7].
На користь відмови від загальної
конфіскації майна свідчать також
сучасний стан та тенденції розвитку
кримінального законодавства зару"
біжних країн. Дослідники зазначають,
що кримінальному праву переважної
більшості держав світу загальна кон"
фіскація майна не відома, а в багатьох
державах вона навіть прямо забороне"
на Конституцією. Цей вид покарання,
який досить широко використовував"
ся в Радянському Союзі, зараз на його
теренах лишився, окрім України, ли"
ше у кримінальних кодексах Білорусі,
Казахстану, Латвії та Таджикистану.
Щодо останньої держави, то в ній по"
вна конфіскація майна заборонена ч. 4
ст. 20 Конституції, тоді як загальна
конфіскація у кримінальному законо"
давстві зберігається. У цілому просте"
жується стала тенденція щодо відмо"
ви від цього виду покарання. Так, в
Азербайджані та Грузії загальна
конфіскація майна Конституційним
судом визнана такою, що суперечить
Конституції; у 2001 р. від цього пока"
рання відмовились Киргизія та Узбе"
кистан, а у 2003 р. — Росія [5, 317,
318].
Зауважимо, що деякі російські на"
уковці, не погоджуючись з рішенням
про скасування конфіскації майна,
вважають його «закликом» до більш
нахабного, відвертого розкрадання
державного і громадського майна [6,
242; 7]. Але ці категоричні вислови
припадають переважно на період з
2003 по 2007 р., тобто на час, коли за"
гальна конфіскація майна як вид пока"
рання в Кримінальному кодексі Росій"
ської Федерації була скасована, а
конфіскація певного майна (так звана
спеціальна конфіскація) як інший
захід кримінально"правового впливу
ще не була введена.
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Погоджуючись з аргументами на
користь неприпустимості існування
загальної конфіскації майна в демо"
кратичній правовій державі з ринково
орієнтованою економікою та беручи
до уваги досвід держав колишнього
СРСР, в яких цей вид покарання
визнаний неконституційним, спро"
буємо проаналізувати його з точки зо"
ру відповідності Конституції України.
Загальна конфіскація майна (як
повна, так і часткова) — це вид майно"
вого покарання, каральний вплив яко"
го ніякою мірою не залежить від
характеру та ступеня суспільної небез"
печності вчиненого злочину, а визна"
чається лише вартістю майна, що на"
лежить засудженому на праві приват"
ної власності. З одного боку, очевидно,
що чим більше майна має засуджений,
тим більше сума матеріальних збитків,
які будуть йому заподіяні в результаті
виконання цього покарання. При цьо"
му загальна конфіскація, на відміну
від спеціальної, застосовується лише
щодо майна, здобутого законним шля"
хом. З другого боку, каральний вплив
конфіскації повністю нівелюється для
засуджених, які не мають майна, що
підлягає конфіскації, у тому числі й
через небажання протягом тривалого
часу працювати, зловживання спирт"
ними напоями чи наркотичними засо"
бами тощо.
Отже, кримінальне покарання у
вигляді загальної конфіскації майна,
на нашу думку, не відповідає встанов"
леному у ст. 24 Конституції України
принципу рівності всіх громадян пе"
ред законом. Ця конституційна норма
прямо забороняє будь"які привілеї чи
обмеження за ознаками майнового
стану. Оскільки ж, як було показано
раніше, загальна конфіскація майна є
покаранням, ступінь карального впли"
ву якого визначається виключно май"
новим станом засудженого, то його
58

використання у КК України можна
вважати порушенням конституційно"
го права людини на рівність перед
законом.
На нашу думку, не є безперечною
відповідність загальної конфіскації
майна конституційному принципу ви"
ни. Як цілком слушно зазначає М. Ха"
вронюк, цей вид покарання у будь"
який момент може бути визнаний
неконституційним через те, що прин"
цип вини, визначений у ст. 62 Консти"
туції України, вимагає призначати
справедливе і домірне покарання, а це
означає, що для будь"якого покарання
законодавець повинен визначити
межі. Конфіскація усього майна таких
меж не знає [8, 409].
В аспекті розглядуваної проблеми
також слід звернути увагу на відповід"
ність цього виду покарання положен"
ням ч. 4 ст. 13 Конституції, згідно з
якою усі суб’єкти права власності
рівні перед законом. Закріплюючи ви"
лучення у власність держави всього
або частини майна засудженого, прид"
баного ним на законних підставах,
кримінальне законодавство забезпе"
чує примусовий перерозподіл влас"
ності між суб’єктами. При цьому для
держави як суб’єкта права власності
створюються привілеї, оскільки неза"
лежно від характеру вчиненого злочи"
ну, наявності або відсутності заподіян"
ня шкоди інтересам держави майно за"
судженого переходить із приватної
власності у власність державну.
Підсумовуючи викладене, слід за"
значити, що загальна конфіскація май"
на не відповідає принципу консти"
туційно"правової адекватності, оскіль"
ки певною мірою суперечить вимогам
статей 24, 62 та 13 Конституції України.
При цьому ефективність загальної
конфіскації майна дещо перебільшена,
оскільки чинне законодавство дає ба"
гато можливостей уникнути цього ви"
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ду покарання, а за умови її виключен"
ня не менш дієвим заходом, зокрема,
щодо осіб, які мають злочинні прибут"
ки, виступатиме спеціальна конфіска"
ція майна. Переваги останньої (за умо"
ви використання кращих світових до"
сягнень при її правовій регламентації)
вбачаються, насамперед, у тому, що во"
на дозволяє вилучити в дохід держави
не лише майно, яке належить винному
на праві власності на момент набрання
чинності вироком суду, а й майно та
прибутки від нього, що були відчужені
іншим фізичним або юридичним осо"
бам, а в разі неможливості такого ви"
лучення — стягнути у дохід держави їх
вартість. Зазначимо, що вилучення у
винної особи майна, вартість якого
відповідає вартості витраченого або
відчуженого майна, здобутого злочин"
ним шляхом, а також засобів вчинення
злочинів, є обов’язком України у спра"
вах про корупційні злочини відповід"
но до Кримінальної конвенції Ради
Європи про боротьбу з корупцією від
27 січня 1999 р., ратифікованої Украї"
ною Законом від 18 жовтня 2006 р., що
набере чинності з часу набрання чин"
ності законом України про внесення
змін до деяких законодавчих актів що"
до відповідальності за корупційні пра"
вопорушення. Цей нормативний акт,
що має набрати чинності з 1 січня
2011 р., суттєво підсилюючи відпові"
дальність за корупційні правопорушен"
ня, тим не менш, не передбачає можли"
вості стягнення з особи вартості майна,
що має бути предметом такої кон"
фіскації, за умови, що воно витрачено
чи відчужено. Це ще раз підтверджує,
що загальна конфіскація майна, на
відміну від спеціальної, не є найбільш
дієвим заходом протидії корисливим
тяжким та особливо тяжким злочинам.
Питання щодо правової природи
спеціальної конфіскації майна є спір"
ним. Чинний КК України передбачає
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конфіскацію майна, здобутого злочин"
ним шляхом, знарядь, засобів та окре"
мих предметів злочину лише в окре"
мих статтях Особливої частини КК
України, при цьому цей захід передба"
чений у санкціях статей після слів «ка"
рається». У Загальній частині КК Ук"
раїни регламентована лише загальна
конфіскація майна; щодо спеціальної,
то у встановленому ст. 51 КК України
вичерпному переліку видів покарань
вона не передбачена. У вітчизняній
науці кримінального права думки що"
до спеціальної конфіскації поділи"
лись: одні науковці вважають її видом
покарання з усіма притаманними ос"
танньому ознаками [9, 141–145; 4, 9,
10], інші — категорично це заперечу"
ють, посилаючись на відсутність у
винної особи права власності на май"
но, що конфіскується, і вважають її за"
ходом кримінально"процесуального
характеру [10, 95, 96; 11, 108, 109; 12,
13, 14, 290–292].
Неоднозначно вирішує це питання
і судова практика. Так, наприклад,
Орджонікідзевський районний суд
м. Маріуполя Донецької обл. вироком
від 25 березня 2008 р. засудив В. за
злочини, передбачені ч. 1 ст. 201, ч. 1
ст. 212 та ч. 1 ст. 358 КК України. Про"
те автомобіль, який виступав предме"
том контрабанди, не було конфіскова"
но, а повернуто його власнику Г. з
посиланням на те, що він є добро"
совісним набувачем і за таких умов
цивільне законодавство не передбачає
можливості витребувати у нього цей
автомобіль. У касаційному поданні
прокурор поставив питання про скасу"
вання вироку й направлення справи
на новий судовий розгляд, посилаю"
чись на те, що суд при призначенні по
карання В. (тут і надалі курсив наш. —
Н. Г. та О. Ш.) за ч. 1 ст. 201 КК Украї"
ни неправильно застосував криміна"
льний закон і безпідставно не застосу"
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вав конфіскацію предмета контрабан"
ди. Колегія суддів Судової палати у
кримінальних справах Верховного Су"
ду України, задовольняючи подання
прокурора, зазначила таке. Санкцією
ч. 1 ст. 201 КК України передбачене
покарання у вигляді позбавлення волі
на строк від трьох до семи років з
конфіскацією предметів контрабанди.
У той же час далі суд зазначає, що
санкцією ч. 1 ст. 201 КК України перед
бачено спеціальну конфіскацію предме
та контрабанди, яка не є видом пока
рання, й полягає в примусовому безо"
платному вилученні у власність дер"
жави предмета злочину. При цьому, як
було зазначено, закон не пов’язує
конфіскацію предмета контрабанди з
належністю його особі, яка вчинила
злочин. Тому та обставина, що власни"
ком автомобіля, який є предметом
злочину, є не засуджений, а інша осо"
ба, навіть і добросовісний набувач, не
перешкоджає конфіскації предмета
контрабанди у дохід держави [13].
Як бачимо, суперечливість кримі"
нального законодавства в цій частині
породжує його вельми суперечливе
судове тлумачення, вживання термі"
нів, які виключають один одне, що не
відповідає повною мірою як криміна"
льному законодавству, так і положен"
ням теорії права. Щодо останніх, то
аксіоматичним є те, що санкція право"
вої норми (від лат. sanctio — найсу"
воріша постанова) передбачає заходи
державного впливу, що застосовують"
ся лише до порушника цієї норми,
яким ні в якому разі не може бути
визнаний добросовісний набувач.
Інший приклад із судової практики
наглядно показує, як невдале викла"
дення кримінально"правової норми
може призвести до його помилкового
тлумачення при правозастосуванні.
Вироком Феодосійського міського су"
ду АР Крим від 22 січня 2010 р. А. за"
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суджений за злочини, передбачені ч. 3
ст. 358; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 27,
ч. 2 ст. 366; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 1
ст. 209 КК України. Суд за ч. 1 ст. 209
КК України засудив А. із застосуван"
ням ст. 69 КК України до трьох років
позбавлення волі, без конфіскації
грошових коштів або іншого майна,
отриманого злочинним шляхом. Мо"
тивуючи таке рішення, суд зазначив,
що наявність у справі декількох обста"
вин, які пом’якшують покарання та
істотно знижують ступінь суспільної
небезпечності вчинених злочинів, та
дані про особу засудженого дають
можливість застосувати ст. 69 КК Ук"
раїни і не призначати додаткові пока"
рання, передбачені санкціями статей
366, ч. 2, 364, ч. 2 КК України, а також
спеціальну конфіскацію, передбачену
ст. 209 ч. 1 КК України, звільнивши
особу від конфіскації коштів або май"
на, одержаних злочинним шляхом
[14]. Отже, висновок суду, який роз"
глядав справу, був однозначний:
оскільки спеціальна конфіскація май"
на зазначена законодавцем у санкції
статті поруч з основними та додатко"
вими видами покарання, це є не що
інше, як покарання за злочин. Викла"
дене є ще одним свідченням необ"
хідності термінового вдосконалення
чинного законодавства.
Вивчення переліку предметів, що
підлягають вилученню в порядку
спеціальної конфіскації, показує, що
однозначний висновок щодо її право"
вої природи зробити неможливо. Як"
що йдеться про майно, здобуте зло"
чинним шляхом, доходи від цього
майна, а також предмети, вилучені з
вільного цивільного обігу і які перебу"
вають у особи незаконно (вогнепальна
зброя, наркотичні засоби тощо), то
дійсно винна особа на ці предмети
права власності не має, їх вилучення
не обмежує її законних прав та інте"
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ресів, а тому не може визнаватися по"
каранням. Щодо спеціальної конфіс"
кації предметів злочину (наприклад
предметів контрабанди за ст. 201 КК
України), обладнання для виготовлен"
ня певних предметів (наприклад за
ст. 2031 і ст. 204 КК України), валют"
них коштів, що знаходяться на неза"
конно відкритих або використовува"
них рахунках (за ст. 208 КК України),
та інших предметів, придбаних вин"
ною особою правомірно, їх вилучення
позбавляє цю особу права власності на
ці предмети, тобто воно має риси пока"
рання.
Спеціальну конфіскацію майна не
можна вважати суто кримінально"
процесуальним заходом, який не
потребує кримінально"правової регла"
ментації. Конституція України у ст. 41
закріпила непорушність права приват"
ної власності, встановивши, що ніхто
не може бути протиправно його поз"
бавлений. Керуючись цим, вилучення
в дохід держави майна, яке належить
особі на праві приватної власності, має
ґрунтуватися на нормах матеріального
права і аж ніяк не може здійснюватися
на підставі кримінально"процесуаль"
них норм. Такий висновок випливає
як із положень теорії права, так і зі
ст. 1 КПК України, яка жорстко обме"
жує призначення КПК України визна"
ченням порядку провадження у
кримінальних справах.
Існуюча нині у чинному законо"
давстві спроба регламентації спеціаль"
ної конфіскації майна за допомогою
переважно кримінально"процесуаль"
них норм, і лише в окремих випад"
ках — положень, що розташовані в
санкціях статей Особливої частини КК
України, призводить до суттєвих супе"
речностей і прогалин, що негативно
відбивається на судовій практиці.
Так, наприклад, при вирішенні пи"
тань щодо долі предметів контрабанди
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суди керуються положеннями, закріп"
леними в санкціях ч. 1 та 2 ст. 201 КК
України, згідно з якою ці предмети
конфіскуються. Але згідно з п. 5 ч. 1
ст. 81 КПК України гроші, цінності та
інші речі, які були об’єктом злочинних
дій, повертаються законним володіль"
цям, і лише у випадках, коли їх не
встановлено — передаються у влас"
ність держави. Якщо визнати виключ"
но процесуальний характер спеціаль"
ної конфіскації, то ст. 81 КПК України
вважатиметься спеціальною нормою,
яка має застосовуватися при вирішен"
ні долі всіх визначених у цій нормі
предметів, у тому числі й предметів
контрабанди. Недолугість такого вис"
новку очевидна.
Недостатність правової регламен"
тації спеціальної конфіскації майна
нормами кримінального права поро"
джує й інші проблемні питання, які по"
стають перед судовою практикою.
Невирішеною залишається доля май"
на, яке підпадає під спеціальну конфіс"
кацію, але не належить винному вза"
галі або відчужено ним після вчинення
злочину. Прикладом того є вже розгля"
дуване рішення у справі В., засуджено"
го Орджонікідзевським районним су"
дом м. Маріуполя Донецької обл. 25
березня 2008 р. за злочини, передба"
чені ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 358
КК України. Як вбачається, колегія
суддів Верховного Суду хоча і робила
спробу подолати очевидну прогалину
в правовому регулюванні спеціальної
конфіскації майна, але зайняла досить
спірну позицію. Обґрунтовуючи рі"
шення про вилучення автомобіля, що
був предметом контрабанди, у добро"
совісного набувача, суд визнав безпід"
ставним посилання у вироку на норми
ЦК України, оскільки цей закон не
поширюється на правовідносини, які
регулювалось кримінальним законо"
давством [13]. З таким висновком по"
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годитись важко, оскільки криміналь"
ним законодавством регулюються ли"
ше відносини, що виникають на
підставі юридичного факту між учас"
никами таких відносин. У цьому ви"
падку юридичним фактом слугував
факт вчинення злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 201 КК України, а учасниками
правовідносин виступали особа, яка
цей злочин вчинила (тобто В.), і дер"
жава. Добросовісний набувач авто"
мобіля Г. учасником цих правовідно"
син не виступає, а тому регулювання
права його власності на це майно нор"
мами кримінального права, а тим
більш — застосування до нього санкції
ст. 201 КК України, є порушенням кон"
ституційних норм щодо недоторкан"
ності приватної власності. У дійсності
відносини власності Г. на придбаний
ним автомобіль є суто цивільно"право"
вими. Згідно зі ст. 354 ЦК України до
особи може бути застосовано позбав"
лення права власності на майно за
рішенням суду як санкція за вчинення
правопорушення (конфіскація) у ви"
падках, встановлених законом. Як вже
зазначалось, Г. правопорушення, за яке
призначається така санкція, не вчиню"
вав, а тому позбавити його права влас"
ності на автомобіль на цій підставі не
можна. Стаття 388 ЦК України надає
право витребувати майно у добро"
совісного набувача лише власнику
цього майна і за наявності умов, перед"
бачених у ч. 1 цієї статті. Держава, у
власність якої пропонувалось вилучи"
ти автомобіль, на момент постановлен"
ня рішення не була власником цього
майна, а тому прав на його витребуван"
ня від добросовісного набувача не ма"
ла. Тобто неврегульованість цих пи"
тань спеціальної конфіскації майна
призвела до створення прогалини у
правовому регулюванні, а наведена
спроба її усунення в судовому рішенні
не виглядає переконливою.
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Іншою проблемою є невирішеність
питання щодо майна учасників госпо"
дарських товариств. Будь"яких спе"
ціальних приписів з цього приводу
чинне законодавство не містить. На
жаль, і Пленум Верховного Суду
України жодних рекомендацій щодо
порядку конфіскацій майна осіб, які є
учасниками господарських товариств,
поки що не дає.
Зазначимо, що Пленум Верховного
Суду Республіки Білорусь у п. 8 По"
станови «Про практику призначення
судами конфіскації майна у криміна"
льних справах» від 23 вересня 1999 р.
№ 8 роз’яснює з цього приводу, що
конфіскація майна звертається, зокре"
ма, на цінні папери і відсотки за них.
При конфіскації майна учасників по"
вного, командитного, простого това"
риств, товариств з обмеженою і додат"
ковою відповідальністю, виробничих і
споживчих кооперативів, відкритих і
закритих акціонерних товариств їх
доля визначається відповідно до ци"
вільного законодавства. Не підляга"
ють конфіскації кошти, передані у
власність громадських і релігійних
організацій, благодійних та інших
фондів [15].
Аналіз законодавства, яке регулює
питання власності господарських
товариств, показує, що в Україні кон"
фіскація майна учасників господар"
ських товариств у такий спосіб немож"
лива. Власником майна господарських
товариств згідно зі ст. 12 Закону «Про
господарські товариства» від 19 верес"
ня 1991 р. є господарське товариство.
Тобто учасник товариства не є власни"
ком майна, переданого ним як вклад
до статутного фонду (складеного капі"
талу), а також таких, що відповідають
його внеску, частини продукції, вироб"
леної товариством у результаті госпо"
дарської діяльності, одержаних дохо"
дів та іншого майна, набутого на
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підставах, не заборонених законом.
З цього випливає, що зазначені об’єк"
ти не можуть бути конфісковані у
власність держави, оскільки вони не
належать винній особі на праві влас"
ності. Щодо акцій, то згідно зі ст. 6 За"
кону «Про цінні папери та фондовий
ринок» вони є іменними цінними па"
перами, які посвідчують майнові пра"
ва його власника (акціонера) щодо
акціонерного товариства, а також не"
майнові права, передбачені законодав"
чими актами, що регулюють питання
створення, діяльності та припинення
акціонерних товариств. Тобто при
конфіскації майна осіб, які є учасника"
ми господарських товариств, у влас"
ність держави можуть бути передані
лише акції.
Таке становище суттєво знижує
ефективність конфіскації, оскільки ли"
шає за її межами значну частку майна,
яке винна особа в подальшому матиме
можливість виділити та (або) викорис"
тати для одержання прибутків, а також
створює додаткову можливість уник"
нути цього виду покарання. Вирішен"
ня проблеми в межах спеціальної
конфіскації майна, на нашу думку, по"
лягає у встановленні у КК України
обов’язку особи, яка передала іншим
особам майно, що підлягає конфіс"
кації, відшкодувати його вартість. За
таких умов у разі несплати цих коштів
добровільно і відсутності іншого май"
на, на яке може бути накладене стяг"
нення, чинне господарське і цивільне
законодавство допускає звернення
стягнення на частину майна товарист"
ва, пропорційну частці учасника това"
риства у статутному капіталі.
Відтак, проведене дослідження по"
казує, що законодавче визначення пра"
вової природи спеціальної конфіскації
майна та її правова регламентація на"
лежать до проблем, що потребують не"
гайного вирішення. Досвід зарубіжних
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країн та дослідження вітчизняних уче"
них у цій сфері [8] показують, що
найбільш доцільним є доповнення КК
України спеціальним розділом, який
би об’єднував заходи кримінально"
правового характеру, що не є криміна"
льним покаранням (заходи безпеки), з
включенням до цього розділу поло"
жень, які регламентують конфіскацію
майна. Реалізація такого рішення мо"
же бути здійснена за прикладом Росій"
ської Федерації, Австрії, Німеччини,
Литви, Іспанії, Молдови тощо [5, 320].
При цьому, використовуючи за"
рубіжний досвід у цій сфері (напри"
клад ст. 106 Кримінального кодексу
Республіки Молдова, статті 1041, 1042,
1043 Кримінального кодексу Росій"
ської Федерації), необхідно передба"
чити у нормах КК України про
спеціальну конфіскацію майна такі по"
ложення:
• спеціальній конфіскації підля"
гає майно, що використовувалось при
вчиненні злочину, або одержане вна"
слідок його вчинення, а також доходи
від останнього;
• у випадках, якщо таке майно
вже не існує, було передано добросо"
вісному набувачу або не знайдене, з
винної особи стягується його вартість;
• якщо майно, здобуте злочин"
ним шляхом, або доходи від такого
майна приєднані до майна, придбано"
го законним шляхом, конфіскації
підлягає частина майна або його вар"
тість, яка відповідає вартості приєдна"
ного майна або доходів від нього;
• майно, що підлягає спеціальній
конфіскації, яке належить або переда"
не іншим особам, підлягає конфіскації
за умови, що особа, яка є власником
цього майна, знала або повинна була
знати про те, що воно одержане зло"
чинним шляхом, є предметом злочину
або використовувалось при вчиненні
злочину;
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• майно, здобуте злочинним
шляхом, конфіскується в дохід держа"
ви лише у випадках, якщо воно не
підлягає поверненню законному влас"
нику. Із вартості інших предметів, що
підлягають спеціальній конфіскації,
відшкодовується шкода потерпілому
за умови відсутності у винного іншого
майна, на яке може бути звернуто
стягнення;
• спеціальна конфіскація може
застосовуватися й у випадках, коли
винній особі кримінальне покарання
не призначається або вона звіль"
няється від його відбування (напри"
клад на підставі ст. 75 КК України при
звільненні від відбування криміналь"
ного покарання з випробуванням).
Враховуючи, що кримінальне зако"
нодавство не регулює відносини, що
виникають з приводу власності з
фізичними та юридичними особами,
яким майно, що підлягало конфіскації,
було передане винною особою або
майно яких вона використовувала,
відповідні положення мають бути од"
ночасно внесені до нормативних актів,
які регулюють цивільні та госпо"
дарські правовідносини.
Таким чином, викладене дає підста"
ви для таких висновків:
1. Загальна конфіскація майна як
вид кримінального покарання має бу"

ти скасована через її невідповідність
Конституції України.
2. Конфіскація майна, здобутого
злочинним шляхом, доходів від такого
майна, предметів злочину та знарядь і
засобів його вчинення (спеціальна
конфіскація) є ефективним заходом
протидії злочинам, особливо корисли"
вим тяжким та особливо тяжким.
3. За правовою природою спеціаль"
на конфіскація майна належить до за"
ходів, які мають регулюватися норма"
ми матеріального права, а норми про"
цесуального права повинні встанов"
лювати лише порядок їх здійснення.
4. Враховуючи досвід зарубіжних
країн і дослідження вітчизняних на"
уковців, вважаємо найбільш доціль"
ним віднесення спеціальної конфіс"
кації майна до інших заходів криміна"
льно"правового характеру (заходів
безпеки), що мають бути докладно
врегульовані нормами Загальної час"
тини КК України.
5. Беручи до уваги, що при здій"
сненні спеціальної конфіскації мо"
жуть поставати питання про вилучен"
ня майна у фізичних або юридичних
осіб, які не є учасниками криміналь"
но"правових відносин, відповідні по"
ложення слід передбачити нормами
цивільного та господарського права.
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Гуторова Н. О., Шаповалова О. А. Конфіскація майна за кримінальним правом України:
проблеми та перспективи
Анотація. У статті на підставі аналізу чинного законодавства та практики його застосуван
ня обґрунтовується необхідність виключення загальної конфіскації майна з числа видів криміна
льного покарання. Доведено, що спеціальна конфіскація майна, за умови її належної правової
регламентації, є ефективним засобом протидії корисливим тяжким і особливо тяжким злочинам,
запропоновано шляхи вдосконалення в цій частині кримінального законодавства.
Ключові слова: конфіскація майна, спеціальна конфіскація майна, кримінальне покарання,
заходи безпеки.
Гуторова Н. А., Шаповалова О. А. Конфискация имущества по уголовному праву Украины:
проблемы и перспективы
Аннотация. В статье на основании анализа действующего законодательства и практики
его применения обоснована необходимость исключения общей конфискации имущества из
числа видов уголовного наказания. Доказано, что специальная конфискация имущества, при
условии ее надлежащей правовой регламентации, является эффективной мерой противодейст
вия корыстным тяжким и особо тяжким преступлениям, предложены пути совершенствования в
этой части уголовного законодательства.
Ключевые слова: конфискация имущества, специальная конфискация имущества, уголов
ное наказание, меры безопасности.
Hutorova N., Shapovalova O. Confiscation of property under the criminal law of Ukraine: prob
lems and perspectives
Annotation. The paper grounds the need to exclude the general confiscation of property from
the number of criminal sanctions on the basis of analysis of the existing legislation and its practical
application. It is proved that the special confiscation of property is an effective countermeasure
against acquisitive crimes and grave mercenary crimes, the ways to improve this part of the criminal
legislation are proposed.
Key words: confiscation of property, the special confiscation of property, criminal sanctions,
security measures.
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П

ротягом останнього десятиріч"
чя дії чинного КК України спос"
терігається активізація дослі"
джень у галузі кримінально"правової
науки [2]. Однак більшість із них при"
свячена окремим проблемам Особли"
вої частини кримінального права і ли"
ше незначна кількість наукових
публікацій за цей період містить уза"
гальнене висвітлення сучасних кримі"
нально"правових проблем [3, 3–32,
68–80].
Визначення деяких основних су"
часних завдань Загальної частини
кримінально"правової науки України
становить мету цієї статті.
Зокрема, бажаним видається такий
спектр наукових досліджень.
1. Дослідження пам’яток і шкіл
кримінального права, що діяли на тере
нах України, окремі положення яких
можуть бути використані в сучасний
період при втіленні принципу наступ
ництва в українському кримінальному
праві.
Вивчення історії того чи іншого
суспільного явища, в тому числі й
правового, безперечно, важливе. М. Ка"
рамзін писав, що правителі, законо"
давці діють за вказівками історії й див"

ляться на її листи як мореплавці на
креслення морів [1, 31].
На теренах України діяли: Руська
Правда (у трьох редакціях); литовські
статути (І — 1529 р., II — 1566 р., III —
1588 р.); судні грамоти (Двінська,
Псковська); законодавство козацько"
гетьманської доби — грамоти, універ"
сали.
Діяло на теренах України і кримі"
нальне законодавство Австро"Угор"
щини, Польщі. Також діяло кримі"
нальне законодавство Росії, в тому
числі Звід законів Російської імперії,
том 15 якого містив Уложення про по"
карання кримінальні та виправні.
Відомий історії права і проект під
назвою «Права, за якими судиться ма"
лоросійський народ» (1807 р.).
Безумовно, вивчення цих джерел
має пізнавальну цінність. Наприклад,
позитивна тенденція створення ста"
тутного права. Звертає на себе увагу
патріотизм казацької вольниці, за пра"
вом якої найтяжчим злочином визна"
валася зрада тощо.
Але вибір етапів розвитку суспіль"
ства як предмета дослідження та його
обсяг залежать від об’єкта, характеру і
мети такого дослідження.
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З точки зору виявлення сучасних
актуальних кримінально"правових
проблем першочерговим є аналіз тих
правових джерел, у яких вже існувала
розгалужена система норм, що регла"
ментували сферу суспільного життя,
тобто кодифікованих нормативно"
правових актів.
Важко перебільшити цінність на"
укової спадщини українських учених
[4]. Особливо значним є внесок пред"
ставників київської школи кримі"
нального права. Це праці видатних
правознавців юридичного факультету
Київського університету XIX ст. К. Не"
воліна, М. Владимирського"Буданова,
М. Іванишева, А. Кистяківського,
К. Мітюкова. Вони започаткували до"
слідження кримінального права у
філософсько"історичному аспекті, об"
ґрунтовували і втілювали в українську
кримінально"правову науку ідеї, про"
гресивні не тільки для того часу, а й
наступних поколінь. Плідною була
праця українських вчених і в радянські
часи.
Істотний внесок у вирішення теоре"
тичних проблем кримінального права
щодо поняття кримінальної відпо"
відальності, визначення складу злочи"
ну та застосування кримінального за"
кону зробив Я. Брайнін. Визначне
місце у плеяді вчених"криміналістів
посідає С. Тихенко, наукові праці яко"
го є вагомим внеском у вирішення як
теоретичних питань у галузі кримі"
нального права, виправно"трудового
права, кримінології, так і найважли"
віших практичних питань криміна"
лістики.
Низку фундаментальних праць за"
лишив у спадок колишній завідувач
кафедри кримінального права та кри"
мінології (а певний час і декан юри"
дичного
факультету),
професор
П. Матишевський. Серед них серія мо"
нографій, інших видань, присвячених
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проблемі протидії злочинам проти
власності. До цього числа можна від"
нести і колективні монографії, напри"
клад «Правовые меры борьбы против
пьянства, алкоголизма и наркомании»
(1980 р.), авторами якої були П. Мати"
шевський, І. Туркевич та ін.
Вагомим внеском у розвиток науки
кримінального права України є праці
вчених харківської наукової школи.
Серед багатьох наукових досліджень
особливе місце посідають праці
М. Гродзинського, В. Трахтерова,
М. Бажанова. Так, М. Гродзинський і
В. Трахтеров брали участь у створенні
Коментаря Кримінального кодексу ра"
дянських республік. В основу цього
Коментаря було покладено україн"
ський Кримінальний кодекс 1922 р.
Кожному, хто знайомився з пробле"
мами кримінального права, відоме ім’я
М. Бажанова. Працюючи в галузі двох
суміжних наук — кримінального права
і кримінального процесу, — він збага"
тив правову науку монографією «На"
значение наказаний по советскому
уголовному праву», видав курс лекцій
«Уголовное право Украины. Общая
часть», зробив дослідження на тему
«Множественность преступлений по
уголовному праву Украины», дослідив
їх соціальну і юридичну природу та
види.
Важливі положення кримінального
права України досліджував також
представник науково"педагогічних ус"
танов системи МВС України П. Ми"
хайленко.
2. Дослідження особливостей кримі
нального законодавства та правової
доктрини пострадянських держав,
окремі положення яких можуть дати
підставу для пропозицій щодо їх вико
ристання в українському кримінально
му праві.
Кримінальне законодавство країн
СРСР має багато спільного. Це пояс"
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нюється тим, що воно було прийняте
за одним макетом, а саме Основами
кримінального законодавства СРСР
та союзних республік 1958 р. А біль"
шість цих країн дотримувались прин"
ципу наступності. Крім того, в мину"
лому десятки років було активне на"
укове спілкування, в одному руслі
спрямовувалась і судова практика,
оскільки суди орієнтувались на поста"
нови Пленуму Верховного Суду
СРСР. Схожою була й соціально"полі"
тична та економічна ситуація, за якої
приймалося нове законодавство.
Тому більшість із них, з одного бо"
ку, зберігали положення попереднього
законодавства й одночасно вносили
новели з урахуванням змінених су"
спільних відносин.
Є своєрідними кримінальні кодекси
Латвійської та Литовської Республік.
Кримінальні кодекси цих держав
поділяють діяння на злочини та про"
ступки (позиція, відома деяким захід"
но"європейским країнам (Франції та
ін.). Крім того, за литовським кодексом
передбачена відповідальність не тіль"
ки фізичних, а й юридичних осіб.
Запозичення таких положень у КК Ук"
раїни може бути на сьогодні предме"
том дискусії, у процесі якого науковці
можуть орієнтуватись не тільки на
норми цих кодексів, а й на практику їх
застосування, оскільки зазначені нор"
ми вже певною мірою апробовані.
У решті кодексів відмінності зво"
дяться лише до різної регламентації
окремих положень, але не настільки
вагомих.
Зокрема, кримінальні кодекси Ро"
сійської Федерації та Республіки Та"
джикистан, на відміну від КК України,
зазначають принципи кримінального
права. Містять також норму про
складну вину. За Кримінальним ко"
дексом Грузії своєрідно визначається
зміст інтелектуального моменту вини,
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зокрема йдеться не лише про усвідом"
лення суспільної небезпечності діян"
ня, а й усвідомлення протиправності
поведінки суб’єкта злочину.
По"різному вирішуються в кримі"
нальних кодексах цих країн і питання
системи Особливої частини кримі"
нального кодексу. Є відмінності по"
зицій стосовно описання ознак кон"
кретного складу злочину.
Унікальними є і норми кримі"
нальних кодексів деяких країн, які
враховують національні особливості.
Не всі ці особливості можна без
сумніву запозичити до кримінального
права України, але всі вони заслугову"
ють на увагу і можуть бути предметом
дискусії.
3. Дослідження кримінального зако
нодавства держав Європи та правової
доктрини інших країн в аспекті порів
няльного права.
Як відомо, більшість держав Євро"
пи, в тому числі Україна, мають
кримінальний кодекс континенталь"
ного типу. Представниками загального
права є Англія, в Америці — США.
Належність кримінального кодексу
певної країни до тієї чи іншої правової
сім’ї зумовлює аспект і предмет по"
рівняння та обсяг проблем. У цьому
плані значною має бути питома вага
дослідження кодифікованого законо"
давства зарубіжних країн, найбільш
наближеного до українського кримі"
нального права.
При ознайомленні з законодав"
ством цих країн цікавим є те, що воно
втілювало певною мірою різні кримі"
нально"правові теорії, що зумовлюва"
ло їх своєрідність. Так, Кримінальний
кодекс Німеччини — положення кла"
сичної школи та теорії фінальної дії.
Кримінальний кодекс Італії — класич"
ної та соціологічної шкіл, Кримі"
нальний кодекс Франції — класичної
та нового соціального захисту.
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Хоча це і спірно, але в Україні дехто
з юристів ставить питання про карди"
нальні реформи кримінального кодек"
су, зокрема поділ кримінальних кара"
них діянь на злочини і проступки. То"
му має наукове значення дослідження
законодавства тих країн, де такий
поділ існує (кримінальні кодекси
Франції, ФРН, Швейцарії тощо). До"
сить цікавим у цьому плані є і кримі"
нальне законодавство США, в якому
закріплено таку класифікацію досить
оригінально (поділ на фелонії та
місдімінори, класи тощо).
При цьому нас особливо цікавить
ефективність законодавства цих країн,
оцінки зарубіжних науковців, досвід
практики його застосування тощо.
З цих же міркувань науковий інтерес
становить вивчення кримінального
права тих країн, кримінальні кодекси
яких встановлюють відповідальність
юридичних осіб (Франція, ФРН,
Швеція, Бельгія, Польща та ін.).
По"різному порівняно з кримі"
нальним правом України зарубіжною
наукою вирішується питання про
кримінальну відповідальність як таку
та її підстави. Далеко не всі науковці
оперують поняттям «склад злочину».
Водночас правова доктрина орієн"
тується у вирішенні цих питань на не"
обхідність встановлення як об’єктив"
них, так і суб’єктивних елементів, що
зближує наші позиції. Але досліджен"
ня особливостей вирішення зарубіж"
ною наукою цих питань (стосовно зна"
чення наслідків, вини та її форм тощо)
є, безумовно, корисним.
Своєрідно вирішуються зарубіж"
ним законодавством та наукою питан"
ня щодо окремих категорій, пов’яза"
них з інститутом злочину (стадії,
співучасть, множинність, обставини,
що виключають злочинність діяння
тощо), дискусійних у нашій науці. То"
му і ці питання мають бути предметом
порівняльних досліджень.
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Таким предметом є і низка питань,
що стосуються інституту покарання:
його системи, видів, принципів при"
значення тощо, а також звільнення від
покарання.
У цьому плані зарубіжне законо"
давство містить чимало оригінальних
положень: невизначені вироки, про"
бація тощо. Стосовно цих положень є
достатня інформація у вітчизняній
літературі, особливо у працях М. Хав"
ронюка та ін. [5].
Такі дослідження, безумовно, по"
трібні й корисні, але пропозиції цього
спрямування мають бути зваженими,
обґрунтованими, слід категорично не
допускати механічного запозичення
положень зарубіжного права, оскільки
це зумовлює некоректність пропо"
зицій.
4. Дослідження міжнародноправо
вих договорів, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України,
з метою імплементації норм цих актів
у кримінальне законодавство України.
У частині 1 ст. 9 Конституції Украї"
ни проголошено, що чинні міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, є
частиною національного законодав"
ства України.
Частина 2 процитованої статті за"
значає, що укладання міжнародних
договорів, які суперечать Конституції
України, можливе лише після внесен"
ня відповідних змін до Конституції
України. Ця теза частково дає відпо"
відь на дискусійне в останні роки се"
ред юристів питання щодо так званого
примату міжнародного права порівня"
но з національним. З тексту ч. 2 ст. 9
однозначно випливає, що основним
законом нашої держави є Конституція
України.
Але це не знімає питання щодо
співвідношення та пріоритетності
чинного законодавства України порів"
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няно з міжнародно"правовими ак"
тами.
Згідно з ч. 2 ст. 8 Конституції
України закони та інші нормативно"
правові акти приймаються на основі
Конституції України і повинні відпо"
відати їй. Отже, вимога несуперечли"
вості Конституції стосується як
національного законодавства, так і
міжнародних договорів, згода на які
надана Верховною Радою України.
Звідси випливає, що у випадках
колізії міжнародно"правових актів і
норм національного законодавства
перевагу мають ті з них, які не супе"
речать Конституції України. Однак,
вирішуючи питання застосування
кримінально"правових норм з точки
зору його співвідношення з міжнарод"
ним правом, необхідно звернути увагу
ще на один важливий аспект. Норми
міжнародного права не містять караль"
них санкцій. Тому притягнення до
кримінальної відповідальності за кон"
кретні діяння, навіть суспільно небез"
печні, безпосередньо на підставі між"
народно"правових норм неможливе.
Проте така можливість не виклю"
чається щодо сфери суспільних відно"
син, що регулюються Загальною ча"
стиною кримінального права. Саме у
таких випадках міжнародні договори
можуть бути частиною національного
кримінального законодавства України.
При цьому потрібна наявність за"
значених умов загального характеру:
а) Верховна Рада України дала
згоду на їх обов’язковість;
б) ці відносини не враховані
кримінальним правом України;
в) ці відносини регулюються на"
шим законодавством, але останнє су"
перечить Конституції України.
У сфері відносин, що регулюються
Особливою частиною кримінального
права, для функціонування міжнарод"
но"правових норм зазначених умов
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загального характеру недостатньо.
Вони обов’язково повинні бути імп"
лементовані в кримінальному зако"
нодавстві України.
Крім того, міжнародно"правові
норми, що стосуються питань бороть"
би з тими чи іншими небезпечними
діяннями, як правило, є нормами дис"
позитивними. Часто вони мають реко"
мендаційний характер, особливо якщо
йдеться про юридичну відповідаль"
ність. У деяких міжнародних конвен"
ціях цілком правильно наголошуєть"
ся, що держави"учасниці можуть вирі"
шувати ці питання з урахуванням
національного законодавства.
Перелічені положення — це об’єк"
тивні фактори, що зумовлюють своє"
рідну «стратегію» законодавчого про"
цесу в галузі кримінального права з
метою його гармонізації з міжнарод"
но"правовими актами.
Поряд із цим процес законотвор"
чості має спрямовуватись і з урахуван"
ням певних суб’єктивних моментів,
конкретної обстановки, яка скла"
дається в країні у певні періоди її дер"
жавного та суспільного життя, кримі"
ногенної ситуації тощо. Ці фактори
визначають тактику управління зако"
нотворчим процесом.
Таким чином, проблема гармоніза"
ції кримінального права з міжнарод"
но"правовими актами повинна вирі"
шуватися з урахуванням усього ком"
плексу зазначених положень.
Серед конвенцій, які визначають
найбільш актуальні на сьогодні проб"
леми протидії злочинності, звертає на
себе увагу Рамкова Конвенція ООН
проти організованої злочинності
(21 липня 1997 р.). У ній розкриваєть"
ся поняття «організована злочин"
ність», а також акцентується увага на
шляхах її проникнення у легальну
економіку, що є орієнтиром для визна"
чення найнебезпечніших діянь, для
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протидії яким потрібні міжнародні зу"
силля.
Крім того, до небезпечних діянь
міжнародного масштабу належить і
легалізація коштів, одержаних зло"
чинним шляхом. З цього приводу не"
обхідно брати до уваги Конвецію Ради
Європи про відмивання, пошук, арешт
та конфіскацію доходів, одержаних
злочинним шляхом від 8 листопада
1990 р., Директиву Ради Європи про
запобігання використанню фінансової
системи для відмивання грошей від
10 червня 1991 р.
Актуальною проблемою є також
протидія захопленню заручників
(Міжнародна конвенція про боротьбу
із захопленням заручників від 17 груд"
ня 1979 р.).
Найнебезпечнішими є також зло"
чини, передбачені розділом 20 КК
України.
У зв’язку з модернізацією антико"
рупційного законодавства вельми ак"
туальними є Конвенція ООН проти
корупції, підписана від імені України
11 грудня 2003 р. та ратифікована За"
коном від 18 жовтня 2006 р., а також
Кримінальна конвенція про боротьбу
з корупцією, підписана від імені
України 27 січня 1999 р. та ратифіко"
вана Законом від 16 жовтня 2006 р.
Важливим є використання сучас"
них методів наукових досліджень та
дотримання етичних вимог при їх
здійсненні.
Метод дослідження — це той ін"
струмент, який використовується у
процесі наукового дослідження. Тому
є неприпустимим поширений серед
деяких молодих науковців підхід
«підтягування» методів до виконаної
роботи.
Треба брати до уваги, що застосу"
вання сучасного кримінального кодек"
су потребує і нових методологічних
підходів. Особливо якщо значною час"
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тиною предмета дослідження є поло"
ження кримінально"правової науки за
тривалий час. Тому не можна не врахо"
вувати, що на окремих етапах суспіль"
ного розвитку науковці не завжди бу"
ли вільними від перебільшеного впли"
ву домінуючих ідеологічних поглядів,
особливо в період дії кримінальних
кодексів 1922 р., 1927 р. та 1960 р. Між
тим демократичний шлях розвитку
українського суспільства дає змогу і
водночас вимагає від науки дослі"
джень, заснованих на неупереджених
методиках.
Звичайно, при цьому не можна
повністю відкидати напрацювання на"
уковців того періоду. Навпаки, необ"
хідно, застосовуючи принцип наступ"
ництва, який втілено у чинному
Кримінальному кодексі, використати
їхні досягнення і синтезувати у су"
часній доктрині кримінального права.
Історія юридичної науки, про"
фесійна діяльність її творців — юрис"
тів попередніх поколінь — дає взірець
дотримання науковцями етичних ви"
мог під час наукових дискусій, поваги
до думки опонента, неухильне дотри"
мання положень авторського права.
На жаль, на сьогодні в цьому плані
ситуація погіршилась. Дослідивши
цей аспект питання, В. Навроцький
небезпідставно звернув увагу на по"
ширені останнім часом порушення
етичних вимог з боку науковців, особ"
ливо початківців [6].
Все більш поширеним стає у
кримінально"правовій науці плагіат.
Дехто обрав методом «наукового»
дослідження скачування тексту чужих
праць з Інтернету.
Почастішали випадки виконання
дисертацій «на замовлення». Поши"
рюється і таке явище, як «добровіль"
но"примусове» співавторство. Є при"
клади недостатньої принциповості та
наполегливості науковців або їх па"
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сивності задля запобігання прийняття
помилкових положень у кримінальне
законодавство.
Констатується також неадекватне
реагування на критику і навпаки —
грубо неетичне і необґрунтоване кри"
тиканство.
Мають місце також прояви кон’юн"
ктурності, «реверансів» у бік впливо"
вих юристів тощо. На жаль, це просте"
жується в дисертаціях деяких молодих
науковців, що не тільки не прикрашає
такі «наукові праці», а й віддаляє від
оптимального вирішення проблеми.
Спостерігається і псевдоновизна
досліджень. При цьому іноді автор
береться за складну проблему, не оп"

рацювавши її ґрунтовно, висловлює
скороспілі пропозиції за принципом
«а цього ще не казали».
Взагалі в обмежених за обсягом на"
укових працях, предметом досліджен"
ня яких є, наприклад, окремий склад
злочину, неможливо вирішити фунда"
ментальні кримінально"правові проб"
леми. Тим паче новачкам у науці.
На перший погляд, моральні аспек"
ти наукової діяльності стосуються
тільки її форми, проте викладене вище
свідчить, що недотримання етичних
вимог впливає і на якість наукового
дослідження. Тому ці недоліки необ"
хідно виправляти — це в інтересах як
науки, так і держави.
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П

арадоксальним є той факт, що,
незважаючи на видатну роль
української науки у розробці
теорій кримінально"правової політи"
ки*, праці М. Чубинського у цій га"
лузі, поза сумнівом, класичні та не
втратили свого значення і дотепер [1,
2], розробка її проблем стосовно су"
часного етапу розвитку нашої держави
не може бути визнана достатньою.
Особливо вражаючим і небезпеч"
ними для розвитку кримінального за"
конодавства є той факт, що, по"перше,
на 20"му році існування незалежної
Української держави не розроблено і
не затверджено на державному рівні
ні концепції політики у сфері бороть"
би зі злочинністю, ні концепції кримі"
нально"правової політики**, і, по"дру"
ге, існує чітко позначена «нестиковка»
між рівнями кримінально"правової
політики [3, 15–16].

Щодо першої проблеми, то необ"
хідно зазначити, що на сьогодні ми
маємо лише два документи, які можна
віднести до концептуальних з позицій
кримінально"правової політики. Ма"
ються на увазі Концепція реформу"
вання кримінальної юстиції України,
яка була схвалена рішенням Ради
національної безпеки і оборони Украї"
ни від 15 лютого 2008 р. та введена в
дію Указом Президента України від
8 квітня 2008 р. № 311/2008 [4], та
Указ Президента України «Про Кон"
цепцію реформування Державної кри"
мінально"виконавчої служби Украї"
ни» від 25 квітня 2008 р. [5]. Звичайно,
що вони не охоплюють усього ком"
плексу проблем і не можуть у повному
обсязі замінити повноцінну концеп"
цію кримінально"правової політики.
Наявні «нестиковки» між рівнями
кримінально"правової політики у від"

* Зазначимо, що сам термін «кримінальна політика» не може бути визнаний вдалим. Його буквальне тлума"
чення дає підстави розуміти під нею політику, яка спрямована на розвиток злочинності, що, звичайно, у ко"
рені не відповідає змісту, який вкладається в цей термін. По суті, мова йде про антикримінальну, антизлочин"
ну політику, яка у подальшому, крім випадків, пов’язаних із розглядом позицій учених, що, розглядаючи ті чи
інші питання, застосовували термін «кримінальна політика», визначатиметься як політика у сфері боротьби
зі злочинністю. Вона містить кримінально"правову, кримінально"процесуальну, кримінально"виконавчу та
кримінологічну (профілактичну) політику.
** Слід акцентувати і той негативний факт, що в нашій країні, на відміну від ряду інших країн пострадянсь"
кого простору, відсутня і загальна концепція правової політики як така.
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сутності концепції видаються особли"
во негативним явищем. Що мається на
увазі? Національна кримінально"пра"
вова доктрина багата на розробки
практично усього спектра проблем
кримінально"правової науки (доктри"
нальний рівень). Однак при розробці
конкретних законопроектів, а особли"
во на стадії прийняття закону (законо"
давчий рівень), напрацювання докт"
ринального рівня залишаються, м’яко
кажучи, поза увагою, а часто просто
ігноруються. Як наслідок — прийнят"
тя законів, до яких одразу починають
вноситись доповнення, поправки то"
що. Яскравим прикладом цього є хоча
б загальновідома «історія» прийняття
антикорупційного законодавства 2009 р.
Як наслідок, надзвичайно часто прий"
нятий закон не відповідає вимогам
кримінально"правової політики і є
неефективним. Взагалі уся діяльність
законодавчого органу у сфері криміна"
льно"правової політики вимагає вдос"
коналення. На сьогодні законопроек"
ти у сфері кримінального законодав"
ства часто є неузгодженими як з інши"
ми чинними законами, так і з іншими
нормами чинного КК України, що
викликає колізії, створює пробіли в
законодавстві тощо. Про це яскраво
свідчать дані діяльності у цій сфері
Верховної Ради України V скликання.
Лише за два роки народними депута"
тами було внесено 36 законопроектів,
які належать до сфери кримінально"
правової політики. І це при тому, що в
країні діяв «новенький» Криміналь"
ний кодекс, який ще не встигли пов"
ністю «обкатати». Як наслідок, з усіх
внесених пропозицій прийнято було
лише вісім (22 %). З прийнятих: три
закони належать до конвенціональ"
них, два торкались питань застосуван"
ня амністії, один був прийнятий
внаслідок визнання неконституційни"
ми положень ч. 1 ст. 69 КК України і
74

лише два вносили зміни до норм
Особливої частини КК України. Зали"
шені 28 законопроектів (якi спрямову"
вались на внесення змiн та доповнень
до Особливої частини КК України)
було відхилено. При цьому їх аналіз
свідчить, що усі вони мали намір поси"
лення кримінальної відповідальності.
«Нестиковка» законодавчого і пра"
возастосовного рівнів проявляється у
тому, що правозастосовники постійно
здійснюють спроби відійти від поло"
жень норми закону, виправдовуючи це
недосконалістю останнього і власним
бажанням досягнути вищої справедли"
вості. Цей факт так чи інакше фік"
сується багатьма дослідниками [6, 11].
Але найяскравішим чином нега"
тивні наслідки відсутності концепції
кримінально"правової політики про"
явилась у чинному КК України, який
у його Особливій частині (з урахуван"
ням наступних доповнень) представ"
ляється захаращеним, суперечливим і
недостатньо ефективним. Часто до"
повнення до Особливої частини прий"
маються під впливом емоцій, політич"
ної кон’юнктури і не відповідають
розробленим наукою правилам кримі"
налізації та декриміналізації діянь.
Обраний законодавцем напрям кримі"
нально"правової репресії не відповідає
розробленій ще у 80"х роках ХХ ст.
провідними вченими"криміналістами
Радянського Союзу В. Кудрявцевим,
Н. Кузнєцовою, Г. Міньковським,
О. Яковлєвим та іншими і схваленій
більшістю вчених концепції маленько"
го, але жорсткого Кримінального ко"
дексу. На сьогодні Особлива частина
чинного КК України на 1/3 більша від
Особливої частини КК 1960 р. Зви"
чайно, що не можна усі нововведення
до Особливої частини КК України
віднести до непотрібних. Такий підхід
був би антинауковим. Серед нововве"
день є і ті, що викликані суттєвими
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змінами у соціально"економічних
умовах життя суспільства і держави,
змінами у структурі злочинності, не"
обхідністю виконання міжнародних
договорів та імплементації їх норм у
національне кримінальне законодав"
ство тощо. Однак є і такі, існування
яких є достатньо сумнівним і незро"
зумілим.
Тому загалом чинний КК України у
його Особливій частині є достатньо
розпливчатим і, як наслідок, недостат"
ньо ефективним*. У зв’язку з цим вба"
чається достатньо перспективним
створення законодавства про кримі"
нальні проступки, до яких (шляхом
проведення декриміналізації) можна
віднести ті діяння, які на сьогодні на"
лежать до злочинів невеликої тяж"
кості. Це дасть можливість звузити
межі кримінальної репресії, зробити
чинне кримінальне законодавство
більш чітким і дієвим, і, як наслідок,
скоротити Особливу частину КК Ук"
раїни приблизно на 1/3. Здійснити це
можливо двома шляхами. Перший —
виокремлення цих норм в окремих
Кодекс про кримінальні проступки.
Другий — у складі чинного КК Ук"
раїни виокремити групу криміналь"
них проступків.
Який шлях є більш перспектив"
ним? Видається, що перший, тому що:
• по"перше, діяння, які утворю"
ватимуть кримінальні проступки по"
винні об’єднувати як діяння, про які
йшла мова вище, так і ті адміністра"
тивні правопорушення, які мають су"
дову юрисдикцію. Якщо їх визнати
кримінальними проступками і піти
запропонованим шляхом, то буде про"
ведена фактична криміналізація (адже
усі діяння, які зосереджені у КК

України, належать до кримінально"ка"
раних), яка є абсолютно невиправда"
ною і не відповідатиме перспективно"
му напряму кримінальної політики,
спрямованому на гуманізацію кримі"
нальної репресії;
• по"друге, створення окремого
Кодексу слугуватиме подальшій струк"
туризації вітчизняного законодавства
шляхом створення проміжної ланки
відповідальності між адміністратив"
ною та кримінальною.
Окрім того, другий шлях відкриє
можливості у кримінально"процесу"
альній сфері — виведення категорії
справ про кримінальні проступки
з"під юрисдикції місцевих судів і пере"
дачу до підсудності мирових судів, про
створення яких іде мова у вітчизняній
науці**.
У будь"якому з цих випадків вима"
гатиметься перегляд положень ст. 12
КК України, оскільки у класифікації
залишаться лише злочини середньої
тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі зло"
чини.
Зазначене вимагає відповідною мі"
рою зміну підходів до визначення
змісту матеріальної ознаки злочину —
суспільної небезпеки. Фактично при
вирішенні питань криміналізації та де"
криміналізації автори законопроектів
частіше усього оперують поняттям
«шкода завдана злочином», а не
«суспільна небезпека злочину». Від"
повідною мірою це є справедливим.
Однак відомо, що ці поняття не є іден"
тичними. Розуміння шкоди різниться
від того, хто оцінює наслідки конкрет"
ного діяння і, зрештою, один і той
самий результат одними оцінювати"
меться як негативний (шкідливий), а
іншими — навпаки, як позитивний.

* Питання про ефективність кримінально"правових норм не є об’єктом аналізу цієї публікації. Однак
видається доцільним зазначити, що незастосування тієї чи іншої норми абсолютно не свідчить про її ефек"
тивність, а навпаки, може фіксувати її непотрібність, проведену зайву криміналізацію.
** Питання аналізу конкретних напрямів кримінально"правової політики, які належать до Особливої части"
ни цієї науки, перебувають за межами цієї публікації.
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Суспільна ж небезпека — явище надо"
собове і не залежить від оцінок того чи
іншого суб’єкта. В умовах лобіювання
деякими законодавцями інтересів пев"
них груп ті чи інші кримінально"пра"
вові законопроекти виписуються,
ігноруючи вказану ознаку, і тому самі
закони часто не сприймаються су"
спільством, оскільки не визнаються
ним суспільно небезпечними.
Ще одне питання, яке потребує
уточнення — поняття підстави кримі"
нальної відповідальності. Звичайно,
що чинна її редакція (ст. 2 КК Украї"
ни) — важливий крок уперед порівня"
но із формулюванням, яке давалось
ст. 3 КК УРСР 1960 р. Однак вона не
повною мірою відповідає реаліям. Пи"
тання полягає у тому, що ряд діянь, за
які передбачена кримінальна відпові"
дальність, фактично не містять складу
злочину. Маються на увазі випадки
вчинення готування до злочину, зама"
ху на злочин (коли вони не містять оз"
нак будь"якого самостійного закінче"
ного злочину), підбурювання, пособ"
ництва та деякі інші випадки. Якщо
об’єктивно оцінити кожний із зазначе"
них видів поведінки, то відверто слід
визнати, що в них повністю відсутній
той чи інший елемент складу злочину,
передбаченого відповідною нормою
Особливої частини КК України.
Частіше це об’єкт чи об’єктивна сторо"
на злочину. Чи має, наприклад, місце
об’єктивна сторона крадіжки у готу"
ванні до неї шляхом виготовлення
відмичок? Яка об’єктивна сторона
вбивства у діях підбурювача до нього?
Вочевидь, слід констатувати, що її не"
має. Так про яку підставу криміналь"
ної відповідальності можна вести мову
у цих випадках? Якщо встати на фор"
мальні позиції, то слід визнати, що
притягнення у зазначених випадках
до кримінальної відповідальності є не"

законним. Але, поза сумнівом, усі вка"
зані діяння є суспільно небезпечними
і вимагають притягнення до кримі"
нальної відповідальності. Виправдо"
вуючи існуючу неузгодженість, деякі
автори висувають тезу про наявність у
вказаних діяннях самостійного складу
злочину — складу злочину готування,
складу злочину замаху тощо [7, 118].
Однак така позиція не може бути
визнана відповідною з огляду на таке.
Конструкція чинного КК України
передбачає існування двох частин —
Загальної та Особливої. У першій
розміщені норми дефініції, загальноре"
гуляторні норми, а вже у другій — нор"
ми заборони*. Статті 14, 15, 27 КК Ук"
раїни, які визначають поняття вказа"
них діянь, належать до норм"дефініцій
і розміщені у Загальній частині Кодек"
су. Вони не мають у своїй структурі та"
кого важливого елементу норми"забо"
рони, яким є санкція (саме тому прави"
ла кваліфікації цих діянь передбача"
ють посилання на відповідну норму
Особливої частини КК України, яка у
своїй структурі містить санкцію). За
законами логіки і правилами юридич"
ної техніки, якщо визнати наявність
самостійних складів злочинів «готу"
вання», «замах», «підбурювання», «по"
собництво» тощо, то їх слід було б
розмістити в Особливій частині КК
України і визначити санкції за їх вчи"
нення. Однак такий шлях не може бу"
ти визнаний перспективним. Опти"
мальним видається зміна формулю"
вання підстави кримінальної відпо"
відальності й таке її визначення у ст. 2
КК України: «Підставою кримінальної
відповідальності є вчинення особою
суспільно небезпечного діяння, перед"
баченого нормами Загальної та Особ"
ливої частини цього кодексу». Таке
формулювання є універсальним і усу"
ває існуючі суперечності.

* За винятком відомих норм"дефініцій, які розміщені у кількох статтях Особливої частини КК України.
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Будь"яка політика, у тому числі
кримінально"правова, не любить різ"
ких змін курсу. Її стабільність є запо"
рукою успіху. Однак час від часу жит"
тя висуває потребу докорінного пере"
гляду тих чи інших положень, які є
традиційними, і внесення кардиналь"
них змін у політичний курс. Один із
таких моментів, який викликає потре"
бу перегляду традиційних положень
вітчизняної кримінально"правової на"
уки, пов’язаний із переходом до рин"
кової економіки, змінами у структурі
злочинності. Як наслідок, стає об’єк"
тивною потреба у перегляді підходів
до визначення суб’єкта кримінальної
відповідальності. Традиційний підхід
пов’язаний із визнанням як суб’єкта
виключно фізичної осудної особи, яка
досягла встановленого законом віку
кримінальної відповідальності, не дає
можливостей повною мірою здійсню"
вати боротьбу зі злочинністю, активно
захищати права потерпілих від злочи"
ну, запобігати вчиненню нових зло"
чинів. Настав час перейти до визнання
як суб’єкта злочину і юридичних осіб.
Це питання вже неодноразово пору"
шувалося на сторінках вітчизняної на"
укової літератури. Аргументація як
pro, так і contra впровадження як
суб’єкта злочину юридичної особи є
достатньо відомою та повторювати її
зараз видається недоцільним [3,
289–290; 8; 9, 78–79]. Зазначимо лише
таке: без позитивного вирішення
цього питання реалізація багатьох за"
вдань, які стоять перед чинним КК
України, надалі в багатьох випадках
стане неможливою. Особливо це буде
відчуватись у сфері боротьби з органі"
зованою злочинністю на рівні злочин"
них організацій. Необхідність вста"
новлення в Україні кримінальної
відповідальності юридичних осіб пе"
редбачена документом ООН «Керівні
принципи в галузі попередження зло"
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чинності та кримінального правосуд"
дя в контексті розвитку та економіч"
ного порядку» 1985 р., а також рядом
інших міжнародних документів, які
визнані Україною. Відповідно до ст. 9
Конституції України, яка передбачає,
що «чинні міжнародні договори, згода
на обов’язковість яких надана Верхов"
ною Радою України, є частиною націо"
нального законодавства України» [10],
кримінальна відповідальність юри"
дичних осіб у нашій країні повинна
бути запроваджена. Фактично законо"
давець вже сьогодні здійснює кроки у
напрямі визнання юридичної особи
суб’єктом кримінальної відповідаль"
ності. Це видно хоча б із Закону Украї"
ни «Про відповідальність юридичних
осіб за вчинення корупційних право"
порушень» [11], який фактично таку
відповідальність вже запровадив на
практиці. Залишилось зробити ще
один крок — визнати це de jure шляхом
внесення відповідних змін до ст. 18
КК України. Визнання юридичної осо"
би суб’єктом злочину не суперечить і
традиціям романо"германської право"
вої сім’ї. Значна кількість країн
(Німеччина, Франція, Португалія та
ін.), у яких національні системи права
належать до неї, визнають юридичні
особи суб’єктом злочину.
За останні роки відбулись суттєві
зміни у нормативно"правовому регу"
люванні інституту співучасті у злочи"
ні. Закріплені при прийнятті КК
України 2001 р. форми співучасті й оз"
наки деяких видів співучасників ви"
явились недосконалими, суперечли"
вими, що негативно відбивалось на
практиці боротьби зі злочинністю. Во"
ни були настільки відчутними, що
викликали потребу внесення змін до
ст. 28 КК України, які були здійснені
Законом України «Про внесення змін
до Кримінального та Кримінально"
процесуального кодексів України що"
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до гуманізації кримінальної відпові"
дальності» від 14 квітня 2008 р. [12].
Однак, на жаль, здійснені зміни не до
кінця виправили ситуацію.
Так, існуюче визначення організо"
ваної групи обмежує можливості бо"
ротьби з таким особливо небезпечним
злочином, як бандитизм. Відомо, що
однією із ознак банди є її організо"
ваність. Однак існуюче визначення
поняття «організована група» (ч. 3
ст. 28 КК України) містить мож"
ливість притягнення до кримінальної
організації учасників бандитських
груп чисельністю дві особи, хоча прак"
тика знає непоодинокі випадки ство"
рення банд саме такої чисельності. Це
негативно впливає на практику
боротьби зі злочинністю, оскільки, по"
перше, порушуються правила квалі"
фікації (що само по собі є недопусти"
мим), а по"друге (внаслідок такого по"
рушення) діяння кваліфікується за
менш тяжкою статтею (як правило, за
ст. 187 КК України — розбій) і відпові"
дальність винних не буде адекватною
ступеню тяжкості вчиненого злочину,
що порушуватиме принцип соціальної
справедливості, який перебуває в ос"
нові кримінально"правової політики.
Залишаються не усунутими супе"
речності у визначенні видів співучас"
ників. Стаття 27 КК України, яка, ви"
значаючи види співучасників злочину,
значною мірою відтворила відомі оз"
наки видів співучасників, більшість
яких була сформульована теоретич"
ною думкою протягом століть та
зафіксована у попередніх редакціях
КК України. Здійснені доповнення,
насамперед, торкнулись організатора
злочину (ч. 3 ст. 27 КК України) у
зв’язку зі створенням та керівництвом
організованими формами злочинних
об’єднань. Дві нові характеристики
організатора — утворення та керів"
ництво діяльністю організованої гру"
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пи чи злочинної організації фактично
на більш високому рівні повторили
відомі та зафіксовані у тій же нормі оз"
наки організатора, якими є «органі"
зація вчинення злочину (злочинів) та
керівництво його (їх) підготовкою чи
вчиненням» (ч. 3 ст. 27 КК України),
що, за великим рахунком, є простим
повтором одних і тих самих характе"
ристик, що торкається таких ознак, як
забезпечення фінансування чи органі"
зація приховування злочинної діяль"
ності організованої групи або злочин"
ної організації, то їх введення викли"
кає відповідні заперечення, оскільки
запроваджує систему подвійних стан"
дартів. Справа полягає у тому, що одні
й ті ж самі дії для одних випадків
оцінюються як організаційна діяль"
ність, а для інших — як пособництво.
Усі пам’ятають ситуацію з КК 1960 р.,
який неодноразово критикувався за
подвійність підходів до правової оцін"
ки одних і тих самих правових явищ.
КК України 2001 р. у більшості ви"
падків позбувся системи подвійних
стандартів, однак у питанні визначен"
ня фігури організатора злочину вико"
ристав їх, чого не робив раніше. Таке
становище не може бути визнано ви"
правданим — система подвійних стан"
дартів найгірше, що може існувати в
законі, особливо у кримінальному. Во"
на відкриває шлях до зловживань, ко"
рупції, грубих порушень законності.
Одночасно, як свідчать криміно"
логічні дослідження, особи, які здійс"
нюють фінансування і прикриття
діяльності злочинних організацій (для
організованих груп такі фігури прак"
тично не властиві), не входять у струк"
туру оргзлочинності. Вони перебува"
ють у зовнішніх структурах, які орга"
нізаційно не входять до структур зло"
чинних організацій [13]. Частіше цю
діяльність здійснюють корумповані
чиновники органів державної влади та
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управління, суду, правоохоронних
органів, менеджери банківсько"кре"
дитних установ тощо. Це також є
підставою для заперечення визнання
такої діяльності, як організаційної в
контексті ч. 3 ст. 27 КК України.
Ще одна проблема, яка потребує
вирішення, пов’язана із визначенням у
чинному законодавстві інституту по"
вторності.
Як вiдомо, за загальним правилом
повторність утворюють як юридично
тотожні, так і однорідні злочини.
Це прямо передбачено частинами 1
та 3 ст. 32 КК України. Однак у випад"
ку повторності однорідних злочинів
вона фактично збігається з реальною
сукупністю злочинів. Тому в таких ви"
падках вчинення двох або більше од"
норідних самостійних злочинних
діянь одночасно утворює і по"
вторність, і сукупність злочинів. Це
знов"таки породжує подвійність стан"
дартів, коли в одних випадках вчинен"
ня різнорідних злочинів оцінювати"
меться за загальним правилом як су"
купність, а в інших — як повторність
злочинів. Таке становище також не
може бути визнано таким, що слугує
однотипності підходів, дає можливість
розширеного тлумачення в ситуаціях,
які обтяжують кримінальну відпові"
дальність, що не може визнаватися та"
ким, що відповідає принципам кримi"
нально"правової полiтики.
Надзвичайно важливим для право"
застосовної практики є питання кла"
сифікації злочинів. Чинне криміналь"
не законодавство (ст. 12 КК України)
достатньо чітко зафіксувало види зло"
чинів залежно від їх тяжкості, і це
повністю підтримується. Однак існу"
ють колізійні моменти, які пов’язані із
визначенням ступеня тяжкості кон"

кретного злочину, вчиненого конкрет"
ною особою. Ситуація полягає у тому,
що ряд санкцій норм Особливої части"
ни КК України перебувають, так би
мовити, у двох вимірах, коли нижня
межа знаходиться у межах менш тяж"
кого, а верхня — більш тяжкого злочи"
ну. При цьому ступінь тяжкості злочи"
ну оцінюється за верхньою межею.
Вирок суду конкретній особі за вчи"
нення конкретного злочину може (і
досить часто робить це) і встановлює
покарання у тій частині санкції, яка
перебуває у межах менш тяжкого зло"
чину. Однак при вирішенні будь"яких
питань (амністія, помилування, умов"
но"дострокове звільнення від відбу"
вання покарання тощо) для класифі"
кації діяння за основу приймається
верхня межа санкції норми і злочин
класифікується як більш тяжкий.
Подібна ситуація має місце й у випад"
ках застосування судами при призна"
ченні покарання (статті 69 та 691 КК
України). Таке положення суперечить
принципу індивідуалізації покарання.
Без змін класифікації, передбаченої
ст. 12 КК України, має бути змінений
підхід до оцінки ступеня тяжкості
конкретного злочину, який має визна"
чатись, керуючись конкретним виро"
ком суду конкретній особі на підставі
правил ст. 12 КК України. Такий під"
хід повністю відповідатиме гуманіс"
тичним принципам вітчизняної кримі"
нально"правової політики.
Звичайно, що у межах однієї публі"
кації неможливо, навіть конспектив"
но, розглянути весь комплекс питань
кримінального права в контексті
кримінально"правової політики. Увага
була приділена, як видається, най"
більш гострим з них, які насамперед
торкаються його вихідних положень.
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Фріс П. Л. Питання кримінального права в контексті кримінальноправової політики
Анотація. У статті розглядаються питання реформування кримінального права в контексті
кримінальноправової політики. Аналізуються колізії між рівнями кримінальноправової політи
ки, які негативно впливають на процеси правотворчості та правозастосування, між принци
пами кримінальноправової політики та нормативним закріпленнями окремих інститутів
Кримінального закону, вносяться пропозиції щодо вдосконалення нормативного закріплення
окремих інститутів КК України — підстави кримінальної відповідальності, суб’єкта злочину,
співучасті у злочині тощо.
Ключові слова: кримінальноправова політика, рівні кримінальноправової політики,
кримінальна відповідальність, кримінальний проступок, юридична особа як суб’єкт злочину,
види співучасників, повторність, сукупність, ступінь тяжкості злочину.
Фрис П. Л. Вопросы уголовного права в контексте уголовноправовой политики
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реформирования уголовного права в кон
тексте уголовноправовой политики. Анализируются коллизии, существующие между уровнями
уголовноправовой политики, влияющие на процессы правотворчества и правоприменения,
между принципами уголовноправовой политики и нормативным закреплением отдельных
институтов Уголовного закона, вносятся предложения по совершенствованию нормативного
закрепления институтов Уголовного кодекса Украины — основания уголовной ответственнос
ти, субъекта преступления, соучастия в преступлении и др.
Ключевые слова: уголовноправовая политика, уровни уголовноправовой политики, уго
ловная ответственность, уголовный проступок, юридическое лицо как субъект преступления,
виды соучастников, повторность, совокупность, степень тяжести преступления.
Fris P. Criminal law issues in the context of criminal law policy
Annotation. The article considers the reform of criminal law in the context of criminal law poli
cy. Author analyses the conflicts between levels of criminal policy that negatively affect the process
es of lawmaking and enforcement, between the principles of criminal law policy and regulatory
consolidation of certain institutions of the Criminal Law, makes some suggestions for improving the
legal consolidation of some institutions of the Criminal Code of Ukraine — the grounds of criminal
responsibility, subject of crime, complicity in committing a crime and others.
Key words: criminal law policy, levels of criminal law policy, criminal responsibility, criminal
trespass, a corporation as a subject of crime, types of accomplices, repetition, totality, severity of
the crime.
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П

ротягом ХХ ст. світ зазнав кар"
динальних змін, головний ре"
зультат яких полягає у глоба"
лізації багатьох процесів і явищ. На
жаль, ці перетворення відбулися не
стільки завдяки «добрій волі» держав,
а швидше через глобальні соціальні
катаклізми (зокрема, світові війни,
збройні конфлікти, міжнародний те"
роризм), що завдали величезної шко"
ди всьому людству. Саме це змусило
багато держав об’єднатися з метою за"
побігання подібним явищам. У свою
чергу, зазначене надало поштовх для
розвитку міжнародного права і збли"
ження національних правових систем.
На сучасному етапі свого існування
міжнародне кримінальне право — це
самостійна галузь права, що регулює
співробітництво держав у сфері бо"
ротьби з міжнародними злочинами*.
Воно суттєво відрізняється від кла"
сичного міжнародного права, зокрема,
тим, що суб’єктом злочину в міжна"

родному кримінальному праві може
бути фізична особа, а не держава.
Аналізована галузь права має ком"
плексний характер (тобто її норми
водночас є складовими й інших галу"
зей права), що зумовлює, зокрема, не"
однозначне визначення вченими
змісту поняття міжнародного кримі"
нального права і його предмета право"
вого регулювання.
У доктрині міжнародного кримі"
нального права існують відносно са"
мостійні напрями (підгалузі). Так, на
думку І. Лукашука, міжнародне кримі"
нальне право об’єднує норми, які на"
лежать не лише до кримінального, а й
до кримінально"процесуального пра"
ва, а також до судоустрою [1].
Подібного поділу дотримуються не
всі вчені. Наприклад, Н. Зелінська
вважає, що міжнародне кримінальне
право як галузь публічного міжнарод"
ного права складається з міжнародно"
го кримінального права stricto sensu

* У міжнародно"правових актах і юридичній літературі вживаються різні назви злочинів за міжнародним
кримінальним правом. У цій статті зазначені діяння умовно називатимуться міжнародними злочинами.
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(у вузькому значенні), що регламен"
тує підстави і порядок притягнення
індивіда до міжнародної кримінальної
відповідальності судами, які мають
міжнародну кримінальну юрисдик"
цію, і транснаціонального криміналь"
ного права, що не виходить за межі
національних юрисдикцій. Метою
транснаціонального кримінального
права як підгалузі міжнародного
кримінального права, зазначає автор, є
кооперація і координація функціону"
вання національних кримінально"пра"
вових систем, тобто їх інтернаціо"
налізація. Н. Зелінська також вважає,
що транснаціональне кримінальне
право, у свою чергу, поділяється на
транснаціональне матеріальне кримі"
нальне право, транснаціональне про"
цесуальне кримінальне право і транс"
національне кримінально"превентив"
не право [2].
Неоднозначне визначення в юри"
дичній літературі змісту міжнародно"
го кримінального права і його предме"
та правового регулювання частково
можна пояснити тим, що джерельна
база міжнародного кримінального
права* доволі розрізнена — це не лише
норми численних міжнародних дого"
ворів (конвенцій), а й норми кримі"
нального права національних право"
вих систем. Саме це беруть до уваги
деякі автори, поділяючи галузь міжна"
родного кримінального права на дві
підгалузі — «міжнародну» і «транс"
національну». Втім, на нашу думку,
наведене повинно вказувати на не"
обхідність уніфікації джерел (норм)
міжнародного кримінального права та
вироблення єдиних принципів для
різних правових систем, а не їх по"
дальший поділ на окремі системи.

Теоретичні основи міжнародного
кримінального права закладені праця"
ми, зокрема, таких вчених, як М. Бас"
сіоні, І. Бліщенко, П. Дагель, Р. Дік"
сон, Н. Зелінська, Л. Іногамова"Хегай,
А. Наумов, І. Карпець, А. Кассесе,
О. Кібальник, М. Коркунов, М. Кос"
тенко, В. Кудрявцев, Ф. Ліст, І. Лука"
шук, Ф. Мартенс, В. Панов, П. С. Ро"
машкін, А. Трайнін, О. Трикоз, І. Фі"
сенко, М. Чубинський, М. Шарго"
родський.
Однак загалом стан теоретичної
розробки комплексу міжнародно"пра"
вових питань із цієї проблематики не
можна визнати задовільним. Окрім
того, спостерігається невідповідність
рівня конвенційного забезпечення за"
вдань міжнародного правосуддя вимо"
гам світової спільноти, внаслідок чого
знижується ефективність боротьби з
міжнародними злочинами. Не в остан"
ню чергу це відбувається також через
те, що навіть найбільш дієві міжна"
родні організації у своїй діяльності ма"
ють дотримуватися комплексу бага"
тьох формальних процедур. Водночас
доволі часто спостерігається неузго"
дженість взаємодії між такими органі"
заціями, а також відсутність належної
теоретичної та, відповідно, норматив"
ної бази, що має регламентувати їх
діяльність.
Цілком погоджуємося з В. Лунє"
євим, що, не дивлячись на поширення
глобалізованої злочинності, у багатьох
державах і в світі у цілому й дотепер
немає прийнятного її визначення; у
різних країнах немає кримінального
законодавства, на підставі якого мож"
на було б протидіяти такій злочин"
ності у міжнародному масштабі; немає
солідаризованого підходу держав у цій

* В юридичній літературі подекуди зустрічається словосполучення «міжнародне законодавство». Ми вва"
жаємо його некоректним, оскільки на міжнародному рівні подібного законодавства (так само, як і міжнарод"
ного законодавця) не існує. Тому буде правильним, на нашу думку, вживання термінологічних зворотів
«міжнародне право» і «міжнародно"правові акти» («акти міжнародного права»).
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протидії. В основі цих «немає» міс"
титься відсутність розуміння реальної
загрози злочинності, що глобалі"
зується, у зв’язку з чим не вживаються
відповідні заходи щодо мінімізації
криміногенності глобалізації [3].
Утворення Міжнародного кримі"
нального суду стало визначальною
віхою у формуванні глобального про"
тистояння злочинності. Початок робо"
ти зазначеного суду став додатковим
чинником, що актуалізує проблемати"
ку міжнародного кримінального пра"
ва. Треба визнати, що вітчизняна
кримінально"правова доктрина у цій
частині заборгувала перед практикою
(на жаль, це трапляється нерідко). Са"
ме тому ми наголошуємо на не"
обхідності наукового осмислення і
концептуального розроблення нового
напряму правової науки — міжнарод"
ної кримінально"правової політики.
В юридичній літературі давно вжи"
ваються такі терміни, як «кримінальна
політика», «кримінально"правова полі"
тика», останнім часом — і «міжнародна
кримінальна політика». Окремі про"
блеми формування міжнародно"право"
вої позиції держав у контексті примату
міжнародного права в політиці вже
вивчалися у доктрині міжнародного
права [4]. Однак міжнародна (гло"
бальна) кримінально"правова політи"
ка як наукова проблема дотепер, на
жаль, комплексно і системно не
досліджувалася.
Акцентуємо увагу саме на тому, що
міжнародна кримінально"правова по"
літика як наукова категорія була за"
пропонована нами ще у 2008 р. [5].
В енциклопедичній літературі
політику визначають як сферу діяль"
ності, що «має вельми широке значен"
ня й охоплює всі види діяльності з са"
мостійного керівництва» (М. Вебер);
об’єктивно зумовлена і цілеспрямова"
на участь великих мас людей, органі"
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

зованих соціальних груп у справах
держави, у вирішенні проблем, що на"
лежать життю суспільства в цілому.
Однією з форм політики є глобальна
політика — багатомасштабна діяль"
ність держав, урядів, міжнародних
політичних і наукових організацій з
вивчення і вирішення глобальних
проблем сучасності не лише у
національних і регіональних межах, а
й у планетарному масштабі [6]. Тому
міжнародну кримінально"правову по"
літику не можна змішувати із зо"
внішньою політикою однієї або навіть
декількох держав. Йдеться про спіль"
ну політику більшості цивілізованих
держав світу у сфері боротьби зі зло"
чинністю.
Міжнародна кримінально"правова
політика є частиною більш загаль"
ної — міжнародної кримінальної полі"
тики (тобто міжнародної політики у
сфері протидії злочинності), яка, крім
зазначеної, охоплює, зокрема, міжна"
родну кримінально"процесуальну і
кримінально"виконавчу політику.
Витоки міжнародної кримінально"
правової політики як доктрини міс"
тяться передусім у вченні про націо"
нальну кримінально"правову політи"
ку. У свою чергу, національна кримі"
нально"правова політика є складовою
більш загальної — кримінальної полі"
тики (політики держави у сфері бо"
ротьби зі злочинністю [9]). У цьому
контексті Ю. Голік і О. Коробєєв ціл"
ком правильно зазначають, що кримі"
нально"правова політика є тією части"
ною кримінальної політики, яка ви"
робляє основні завдання, принципи,
напрями та цілі кримінально"правово"
го впливу на злочинність, а також
засоби їх досягнення, і має вираз у ди"
рективних документах, нормах кримі"
нального права, актах тлумачення
норм і практиці їх застосування [8].
Іншими словами, кримінально"право"
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ва політика визначає стратегію і так"
тику протидії злочинності.
На думку І. Даньшина, термін
«кримінальна політика» застосовуєть"
ся у двох значеннях: а) для позначен"
ня державної доктрини з питань бо"
ротьби зі злочинністю та її практичної
реалізації; б) для найменування га"
лузі наукових знань, що є теоретико"
пізнавальною категорією. В останньо"
му значенні кримінальна політика —
це свого роду загальна теорія боротьби
зі злочинністю, міждисциплінарна на"
ука, яка виконує методологічну функ"
цію щодо наук кримінального циклу
[9]. Те саме, вважаємо, можна сказати
й про міжнародну кримінально"право"
ву політику, яка має стати новою га"
луззю знань про протидію міжна"
родній злочинності.
На нашу думку, міжнародна кримі"
нально"правова політика може розгля"
датися принаймні у двох аспектах:
1) як діяльність світової спільноти що"
до протидії міжнародним злочинам;
2) як відповідна доктрина, що вивчає
проблеми протидії міжнародній зло"
чинності. Не полишаємо також споді"
вання на впровадження у майбутньому
в навчальний процес вищих навчаль"
них закладів юридичного профілю од"
нойменного спеціального курсу.
Невід’ємною складовою змісту
міжнародної (глобальної) криміналь"
но"правової політики видається те, що
вона є «рушійною силою» процесів
нормотворення як на міжнародному
рівні, так і на рівні національних пра"
вових систем. Зокрема, міжнародна
кримінально"правова політика суттє"
во впливає на процеси криміналізації
та декриміналізації в деяких державах.
Саме глобальна кримінально"правова
політика сприяє розвиткові міжнарод"
ного кримінального права і, водночас,
сама формується завдяки останньому.
Відмінність між національною і
міжнародною кримінально"правовою
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політикою полягає насамперед у тому,
що суб’єктом національної криміналь"
но"правової політики є лише окрема
держава (тобто це відповідний напрям
внутрішньої політики держави), тоді
як міжнародна кримінально"правова
політика — це спільна політика де"
кількох (багатьох) держав (при цьому
кожна з них самостійно реалізує свою
зовнішню політику). Суб’єктами між"
народної кримінально"правової полі"
тики можуть бути також міжнародні
організації (зокрема ООН, Міжнарод"
ний кримінальний суд). По"друге,
національна
кримінально"правова
політика знаходить своє безпосереднє
втілення у нормах національного
кримінального законодавства, а між"
народна кримінально"правова політи"
ка — у нормах міжнародного кримі"
нального права. По"третє, національна
кримінально"правова політика спря"
мована проти злочинів, які передба"
чені національним кримінальним
законодавством, а міжнародна кримі"
нально"правова політика — як проти
міжнародних злочинів, так і злочинів,
що передбачені кримінальним законо"
давством різних держав.
Міжнародна кримінально"правова
політика характеризується лише їй
притаманними ознаками, структурою і
принципами, власною історією, метою і
завданнями, механізмом реалізації.
Більше того, така політика не виникає з
небуття, вона формується в суспільстві
як інструмент його усвідомленого са"
морегулювання. Рушійною силою цієї
політики є національні, а також транс"
національні регіональні інтереси та за"
гальнолюдські соціальні цінності, а
джерелом — загальновизнані правові
ідеї (принципи), а також окремі поло"
ження кримінально"правових систем і
доктрин цивілізованих держав.
Отже, міжнародне кримінальне
право є основою формування міжна"
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родної кримінально"правової політи"
ки. Її теоретичне підґрунтя становлять
нормативні та доктринальні положен"
ня міжнародного і національного
кримінального права держав"учас"
ниць міжнародних відносин у сфері
протидії злочинності.
На шляху реалізації міжнародної
кримінально"правової політики по"
стають численні проблеми, і насампе"
ред — щодо наукового забезпечення
протидії злочинності. Необхідно виро"
бити єдині принципи і теоретичні за"
сади аналізованої політики. Загалом
неабиякого значення набуває розроб"
лення концепції міжнародної кримі"
нально"правової політики як доктри"
нального напряму, що має охоплюва"
ти, на нашу думку, комплекс таких
наукових проблем.
І. Мета і завдання міжнародної
кримінальноправової політики. Мета
визначає передусім те, до чого прагне
міжнародне співтовариство у цій спра"
ві. Вона має бути реальною (зокрема,
мета не може полягати в абсолютній
ліквідації злочинності, оскільки це не"
можливо). Від чіткого визначення ме"
ти залежить досягнення конкретних
результатів у протидії міжнародній
злочинності. При цьому вироблення
спільної мети має ґрунтуватися на
усвідомленні світовою спільнотою
глобального характеру сучасної зло"
чинності (варто хоча б пригадати те"
рористичні акти, що відбулися у США
11 вересня 2001 р., і їх глобальні
політичні, соціально"економічні та
правові наслідки).
Вважаємо, що головною метою
міжнародної кримінально"правової
політики є запобігання міжнародній
злочинності та мінімізація (макси"
мальне зниження) її рівня.
Завдання міжнародної криміналь"
но"правової політики безпосередньо
випливають з її головної мети. Ці за"
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вдання можна умовно поділити на
стратегічні та тактичні.
1. На нашу думку, стратегічні за"
вдання міжнародної кримінально"пра"
вової політики висвітлені, зокрема, у
Декларації тисячоліття ООН (підсум"
ковому документі Саміту Тисячоліття)
[10]. У Декларації визначені ті завдан"
ня, що поставлені перед міжнародним
співтовариством у XXI ст.: усунення
загроз, що створюються зброєю масо"
вого знищення; укріплення поваги до
принципу верховенства права як на
міжнародному, так і національному
рівні, та забезпечення виконання дер"
жавами — членами ООН рішень Між"
народного суду; підвищення ефектив"
ності ООН у справі підтримки миру і
безпеки шляхом надання в її розпоряд"
ження ресурсів та інструментів, необ"
хідних їй для запобігання конфліктам,
забезпечення мирного вирішення су"
перечок, проведення операцій щодо
підтримки миру тощо.
2. Аналіз відповідних міжнародно"
правових актів і наукової літератури
дає підстави стверджувати, що до так"
тичних завдань міжнародної криміна"
льно"правової політики можна віднес"
ти: прийняття «Міжнародного кримі"
нального кодексу», приєднання якомо"
га більшої кількості держав до анти"
кримінальних конвенцій, а також до
Римського статуту і подальша їх
ратифікація; розвиток міжнародного
кримінального права (вироблення його
основних теоретичних засад і прин"
ципів); забезпечення і сприяння імпле"
ментації норм міжнародного кримі"
нального права у національне законо"
давство, а також криміналізація на
національному рівні тих діянь, що пе"
редбачені відповідними міжнародними
договорами, до яких приєдналася і ра"
тифікувала держава; вироблення
спільного бачення мети міжнародної
кримінально"правової політики; фор"
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мування сучасного праворозуміння
світової спільноти щодо призначення
міжнародної кримінально"правової
політики; розроблення термінологічно"
го апарату (тезауруса) категорій
міжнародного кримінального права;
уніфікація і класифікація правопору"
шень у міжнародному кримінальному
праві; уніфікація системи реєстрації та
обліку таких правопорушень.
ІІ. Напрями міжнародної кримі
нальноправової політики. Вектори
зазначеної політики безпосередньо
випливають з її стратегічних завдань,
вони відображені, зокрема, у підсум"
ковому
документі
Всесвітнього
Саміту ООН (Резолюція Генеральної
Асамблеї ООН A/RES/60/1, прийня"
та на 60"й сесії 16 вересня 2005 р.)
[11]. Серед найважливіших напрямів
протидії злочинності у цьому доку"
менті передбачено такі: протидія теро"
ризму, транснаціональній злочинності
(що містить контрабандне переміщен"
ня людей, торгівлю людьми, всесвітню
проблему наркотиків, незаконну тор"
гівлю вогнепальною зброєю), органі"
зованій злочинності й корупції; захист
населення від геноциду, воєнних зло"
чинів, етнічних чисток, злочинів
проти людяності.
Крім того, пріоритетність напрямів
сучасної міжнародної кримінально"
правової політики можна простежити
за послідовністю прийняття протягом
останніх десятиліть низки антикримі"
нальних конвенцій. Аналіз цих кон"
венцій свідчить про те, що найбільш
пріоритетними напрямами міжнарод"
ної кримінально"правової політики є
протидія торгівлі людьми, тероризму,
корупції, кіберзлочинності, транс"
національній організованій злочин"
ності, злочинам проти довкілля, най"
манству, незаконному обігу наркотич"
них засобів і психотропних речовин,
апартеїду, захопленню заручників, ка"
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туванням чи нелюдському або такому,
що принижує гідність, поводженню чи
покаранню.
ІІІ. Принципи міжнародної кримі
нальноправової політики. Міжнародна
кримінально"правова політика ре"
алізується за допомогою норм права і
саме в цих нормах вона знаходить своє
безпосереднє відображення, оскільки
зазначена політика — це передусім
діяльність держав, що повинна відпо"
відати певним принципам права. Тому
вважаємо, що принципи національно"
го кримінального права, міжнародного
права та міжнародного кримінального
права можна розглядати як принципи
міжнародної кримінально"правової
політики. Етимологічно принципами
права називають основні положення
(ідеї), що визначають зміст і спрямо"
ваність правового регулювання су"
спільних відносин. Значення прин"
ципів права полягає у тому, що вони у
стислому вигляді, концентровано відо"
бражають найсуттєвіші риси права, є
його квінтесенцією, «обличчям» [12].
Фундаментальною основою міжна"
родної кримінально"правової політики
є такі її загальні та спеціальні принципи.
1. Загальні принципи зазначеної
політики закріплені у численних між"
народних документах, включаючи
конвенції, статути міжнародних орга"
нізацій і резолюції ООН. Такими
принципами є, зокрема, верховенство
права, дотримання прав і свобод лю"
дини, мирне вирішення міжнародних
конфліктів, незастосування сили і по"
грози силою, невтручання у внутрішні
справи держав.
Можна цілком погодитися з вис"
новком М. Костенка про те, що прин"
ципи міжнародного права у своїй
сукупності несуть основне смислове
навантаження у справі формування і
здійснення міжнародної кримінальної
політики [13].
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2. Спеціальні принципи міжнарод"
ної кримінально"правової політики
(тобто власне принципи міжнародного
кримінального права) передбачені у
статутах міжнародних трибуналів,
проекті Кодексу злочинів проти миру і
безпеки людства, а головне — у Статуті
Міжнародного кримінального суду.
Зокрема, у ч. 3 Римського статуту
міститься перелік таких принципів:
nullum crimen sine lege; nulla poena sine
lege; відсутності зворотної сили;
індивідуальної кримінальної відпові"
дальності тощо.
У наукових працях з міжнародного
кримінального права немає консенсу"
су щодо єдиної системи і класифікації
принципів зазначеної галузі права. Де"
які автори намагаються встановити й
обґрунтувати власну систему прин"
ципів. Наприклад, І. Лукашук, А. На"
умов і М. Костенко до системи прин"
ципів міжнародного кримінального
права включають як загальні принци"
пи міжнародного права, так і принци"
пи національного кримінального пра"
ва. Водночас вони виокремлюють та"
кож принципи, що є характерними, на
їх думку, лише для міжнародного
кримінального права (зокрема і ті, що
передбачені Римським статутом) [14].
Дещо відмінну від наведеної систе"
ми принципів пропонує О. Кібальник.
Він вважає, що галузевими принципа"
ми міжнародного кримінального пра"
ва є такі положення: 1) індивідуаль"
ної відповідальності; 2) nullum crimen
sine lege та nulla poena sine lege; 3) не"
допущення посилання на офіційний
статус або наказ; 4) non bis in idem;
5) дії міжнародного кримінального
права в часі та просторі [15].
Отже, видається очевидною потре"
ба у більш глибокому дослідженні си"
стеми і видів принципів міжнародного
кримінального права та міжнародної
кримінально"правової політики.
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IV. Механізм реалізації міжнародної
кримінальноправової політики. Зазна"
чена проблема охоплює низку віднос"
но самостійних напрямів наукових
досліджень у цій сфері.
1. Головним видається розробка по"
няття міжнародних кримінально"пра"
вових відносин і їх структури. У свою
чергу, аналізований напрям скла"
дається з таких елементів:
а) визначення і співвідношення по"
няття «міжнародні кримінально"пра"
вові відносини» і «міжнародні відно"
сини у сфері протидії злочинності»;
б) дослідження структури міжна"
родних кримінально"правових відно"
син, а саме: їх суб’єктів (зокрема,
міжнародний злочинець, жертва зло"
чину, людство, нація, держава, міжна"
родна організація), об’єкта (міжнарод"
ний злочин) і змісту таких відносин,
що полягає у притягненні особи до
кримінальної відповідальності за
міжнародний злочин, покаранні її за
такий злочин тощо.
2. Дослідження механізму реалізації
міжнародної кримінально"правової по"
літики повинно містити питання щодо
стадій її реалізації (зокрема, ці стадії
відображені в етапах вироблення, прий"
няття і реалізації рішень відповідними
міжнародними організаціями). При
цьому найбільшу увагу під час дослі"
дження стадій реалізації аналізованої
політики слід зосередити на питаннях
ратифікації та імплементації підписа"
них державою міжнародних актів.
3. Реалізація міжнародної кримі"
нально"правової політики неможлива
без відповідного інструментарію (за"
собів), а саме — норм міжнародного
кримінального права. Специфіка за"
значених норм полягає насамперед у
тому, що вони містяться у великій
кількості різноманітних джерел права
(у міжнародних договорах (конвен"
ціях), статутах і резолюціях міжнарод"
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них організацій, міжнародних звича"
ях, національних законодавчих актах,
судових рішеннях тощо). На сучасно"
му етапі потребують наукового осмис"
лення поняття власне норми міжна"
родного кримінального права, струк"
тура і види таких норм, а також про"
блеми їх уніфікації.
4. На рівні держави проблема ме"
ханізму реалізації міжнародної кри"
мінально"правової політики полягає у
розвитку кримінально"правової ком"
паративістики.
Так, у межах цього напряму потре"
бують ретельного дослідження про"
блеми уніфікації національного кри"
мінального законодавства відповідних
держав і, зрештою, зближення націо"
нальних кримінально"правових сис"
тем. Нагальним є вивчення і проблеми
трансформації норм міжнародного
кримінального права у національне
кримінальне право. Цьому приділяла"
ся певна увага в юридичній літературі
[16]. Проте ґрунтовних досліджень за"
значених проблем у контексті розвит"
ку доктрини міжнародного криміналь"
ного права, на жаль, не проводилося.
5. Окрім наведеного, до невід’ємних
складових механізму реалізації міжна"
родної кримінально"правової політи"
ки належать критерії криміналізації
(декриміналізації), пеналізації (депе"
налізації) відповідних діянь. При цьо"
му проблема визначення критеріїв
криміналізації має особливе значення
для міжнародної політики і права в
цілому, оскільки вона (проблема) мо"
же мати глобальні політичні наслідки.
Наприклад, Ізраїль відмовився підпи"
сувати Римський статут через те, —
пояснили офіційні представники цієї
держави, — що вони не розуміють, чо"
му переміщення населення на окупо"

вану територію було включене до пе"
реліку воєнних злочинів [17].
Наукова розробка окреслених про"
блем міжнародної кримінально"право"
вої політики слугуватиме передумовою
подальшого розвитку міжнародного
кримінального права як галузі права й
юридичної науки. Саме у межах міжна"
родної кримінально"правової політики
потребує свого вирішення низка важ"
ливих проблем міжнародного кримі"
нального права. Серед них такі пробле"
ми, як: міжнародна кримінальна відпо"
відальність, міжнародне кримінальне
переслідування, екстрадиція, створен"
ня єдиної системи реєстрації та обліку
міжнародних злочинів, судимість, мно"
жинність злочинів, розробка правил
кваліфікації міжнародних злочинів,
тлумачення норм у міжнародному
кримінальному праві, застосування
амністії та здійснення помилування,
інші проблеми щодо звільнення особи
від відповідальності чи покарання за
міжнародний злочин.
Україна входить до складу багатьох
міжнародних організацій, одним із за"
вдань яких проголошено забезпечення
міжнародного співробітництва у сфері
протидії міжнародним злочинам.
Створення в нашій державі дієвих за"
конодавчих механізмів для міжнарод"
ного співробітництва у сфері протидії
злочинності сьогодні має стати одним
із головних напрямів її кримінально"
правової політики.
Проблеми міжнародного кримі"
нального права і міжнародної криміна"
льно"правової політики безпосередньо
торкаються національної безпеки
України, тому вони потребують належ"
ного наукового осмислення і мають бу"
ти віднесені до пріоритетних завдань
розвитку вітчизняної правової науки.
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А

нтикорупційні закони, прийняті
Верховною Радою України
11 червня 2009 р., набрали чин"
ності, згідно з пунктами першим
Прикінцевих положень Закону «Про за"
сади запобігання та протидії корупції»
№ 1506"VI і Закону «Про відповідаль"
ність юридичних осіб за вчинення ко"
рупційних правопорушень» № 1507"VI
та згідно з розділом ІІ Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо відповідальності
за корупційні правопорушення»
№ 1508"VI, з дня їх опублікування,
тобто з 18 липня 2009 р., і мали бути
введені в дію з 1 січня 2010 р. [1]. Про"
те термін введення їх у дію був перене"
сений Законом від 23 грудня 2009 р.
№ 1787"VI на 1 квітня 2010 р. [2], а
Законом від 10 березня 2010 р.
№ 1962"VI — на 1 січня 2011 р. [3].
Одним із перших указів новообраного
Президента України був Указ «Про
утворення Національного антикоруп"
ційного комітету» від 26 лютого
2010 р. № 275/2010 [4], одним із
завдань якого передбачено розробку
антикорупційних заходів, у тому числі

з метою гармонізації законодавства та
усунення існуючих у ньому супереч"
ностей, а також розробку, з урахуван"
ням вітчизняного і міжнародного
досвіду та рекомендацій провідних
світових організацій, проектів актів
законодавства з питань посилення бо"
ротьби з корупцією. Ще до підписання
Президентом України Закону «Про
внесення змін до деяких законів
України щодо запобігання та протидії
корупції» від 10 березня 2010 р.
№ 1962"VI [5] та набрання чинності
цим Законом Президентом України
26 березня 2010 р. був виданий Указ
«Питання Національного антикоруп"
ційного комітету» № 454/2010, яким
було затверджено і персональний
склад цього комітету. Названим Ука"
зом виконавчому секретареві Націо"
нального антикорупційного комітету
доручено, зокрема, «невідкладно за"
безпечити підготовку пропозицій що"
до: внесення комплексних системних
змін до законів України «Про засади
запобігання та протидії корупції»,
«Про відповідальність юридичних
осіб за вчинення корупційних право"
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порушень, інших законодавчих актів
України, які визначають відпові"
дальність за корупційні правопору"
шення, з метою усунення суттєвих не"
доліків, що можуть призвести до пору"
шень конституційних прав і свобод
громадян, а також з метою приведення
цих актів у відповідність до консти"
туційного принципу верховенства
права, міжнародних стандартів у сфері
протидії корупції, забезпечення інте"
ресів національної безпеки та додер"
жання інтересів громадянського су"
спільства, а також узгодження поло"
жень інших законодавчих актів у
сфері протидії корупції та боротьби з
нею у зв’язку з уведенням у дію назва"
них законів України з 1 січня 2011 р.
Слід зазначити, що станом на
1 серпня 2010 р. до Верховної Ради
України пропозицій про внесення
«комплексних системних змін» до ан"
тикорупційного законодавства від
Президента України ще не надійшло.
До Комітету Верховної Ради України з
питань боротьби з організованою зло"
чинністю і корупцією подані заува"
ження і пропозиції щодо внесення
змін і доповнень до проекту закону
«Про внесення змін до деяких законо"
давчих актів України щодо запобіган"
ня та протидії корупції», прийнятому
Верховною Радою України за основу в
першому читанні 10 березня 2010 р.
№ 6130, після прийняття нею Закону
№ 1962"VI, лише декількома народни"
ми депутатами України, найбільш
ґрунтовними з яких є пропозиції на"
родного депутата України В. Мойсика.
Не вдаючись до детального аналізу
причин відтермінування введення у
дію законів, зверну увагу лише на те,
що таке відтермінування було виправ"
даним, оскільки всі три закони мали
суттєві вади, зокрема змістовні неуз"
годженості та суперечності їх окремих
положень, а також суперечність окре"
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мих їх положень Конституції України.
Насамперед це стосується кола осіб,
які за ст. 2 Закону «Про засади запо"
бігання та протидії корупції» визнані
суб’єктами відповідальності за ко"
рупційні правопорушення, а також
видів обмежень (заборон), спрямова"
них на запобігання та протидію коруп"
ції, встановлених ст. 4 цього Закону
для окремих категорій осіб, які зако"
ном визнані суб’єктами відповідаль"
ності за корупційні правопорушення.
Суттєві вади як змістовного, так і
техніко"юридичного характеру мають
норми, якими доповнено КК України
щодо криміналізації та диференціації
кримінальної відповідальності за ко"
рупційні правопорушення. Доповнен"
ня Законом № 1508"VI одночасно
статтями 21221–21233 КпАП, якими пе"
редбачена відповідальність за ряд
діянь, визнаних законодавцем адмі"
ністративними корупційними право"
порушеннями, більшість із яких також
мають вади змістовного та техніко"
юридичного характеру, створило про"
блеми визначення змісту ознак скла"
дів як цих правопорушень, так і ознак
складів
корупційних
злочинів,
відповідальність за які передбачено
статтями КК України, якими він до"
повнений чи які змінені Законом
№ 1508"VI, а також проблеми розме"
жування корупційних злочинів між
собою та корупційних злочинів і
адміністративних корупційних право"
порушень.
Зверну увагу на те, що за більшість
діянь, які конвенціями рекомен"
дується визнати злочинами, чинним
кримінальним законодавством Украї"
ни була передбачена відповідальність
КК України 1960 р. і передбачається
КК України 2001 р. Потребувало лише
уточнення ознак окремих наявних у
КК складів злочинів, зокрема ознак їх
предмета, та криміналізації декількох
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діянь, які конвенціями визнаються
злочинами (незаконного збагачення,
зловживання впливом), та вирішення
питання відповідальності юридичних
осіб за корупційні правопорушення.
На мою думку, як і на думку
більшості вчених, якими висловлюва"
лось власне бачення напрямів і
проблем удосконалення антикоруп"
ційного законодавства, національне
кримінальне та адміністративне зако"
нодавство не потребувало суттєвих
удосконалень щодо приведення його
положень у відповідність до рекомен"
дацій антикорупційних конвенцій.
Зумовлено це насамперед особливос"
тями вирішення питання відповідаль"
ності службових (посадових) осіб за
злочини у сфері службової діяльності:
Україна — одна з небагатьох держав,
кримінальним законодавством яких
суб’єктами всіх службових злочинів
визнаються, окрім представників вла"
ди, також особи, які обіймають посади,
пов’язані з виконанням організаційно"
розпорядчих або адміністративно"гос"
подарських функцій на підприєм"
ствах, в установах чи організаціях як
публічного, так і приватного сектора.
Натомість законодавець обрав
шлях (напрям) удосконалення анти"
корупційного законодавства, запропо"
нований Президентом України у пода"
них ним у вересні 2006 р. до Верховної
Ради України проектах антикоруп"
ційних законів, які не зазнали суттє"
вих концептуальних змін у прийнятих
Верховною Радою України 11 червня
2009 р. антикорупційних законах.
По"перше, у КК України введено
окремий розділ VII"А «Злочини у
сфері службової діяльності в юридич"
них особах приватного права та про"
фесійної діяльності, пов’язаної з на"
данням публічних послуг», в якому
виокремлено відповідальність за зло"
вживання повноваженнями (ст. 2351),
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перевищення повноважень (ст. 2352)
та одержання неправомірної вигоди
(частини 3, 4 ст. 2354), вчинені службо"
вою особою юридичної особи приват"
ного права. Виокремлення передбаче"
них зазначеними статтями складів
злочинів, на нашу думку, невиправда"
не, оскільки відповідальність за вчи"
нення передбачених ними діянь пе"
редбачається статтями 364, 365 та 368
КК України в чинній редакції. Якщо
законодавець мав на меті підвищити
(посилити) відповідальність за вчи"
нення зазначених дій так званими
публічними посадовими особами —
представниками влади, то достатньо
було суб’єктами злочинів, склади яких
передбачені частинами першими ста"
тей 364, 365 та 368 КК України, визна"
ти службових осіб юридичних осіб
приватного права, одночасно допов"
нивши ці статті частинами другими, в
яких передбачити підвищену (більш
сувору) відповідальність за вчинення
передбачених їх частинами першими
діянь представниками влади.
По"друге, у цей розділ включені
статті 2353 та 2355, якими передбачена
відповідальність за зловживання по"
вноваженнями (ст. 2353) та одержання
незаконної винагороди (частини 3, 4
ст. 2355), вчинені особами, які здійс"
нюють професійну діяльність, пов’яза"
ну з наданням публічних послуг, та не"
залежними посередниками чи члена"
ми трудового арбітражу при розгляді
колективних трудових спорів. Вста"
новлення відповідальності зазначених
осіб в окремих статтях КК України є
виправданим з огляду на те, що зазна"
чені особи при вчиненні цих діянь
безпідставно визнавалися службови"
ми особами і притягувались до відпо"
відальності за статтями 364, 365, 366,
367 та 368 КК України в чинній ре"
дакції. Проте ознаки злочинів, склади
яких передбачені статтями 2353 та 2355
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КК України, визначені нечітко, непо"
вно і неточно. Зокрема, виникають
надзвичайно складні питання: що слід
розуміти під публічними послугами та
яких осіб слід визнавати такими, що
здійснюють професійну діяльність,
пов’язану з наданням публічних по"
слуг? При доопрацюванні антико"
рупційних законів зазначені вади ма"
ють бути усунені.
Цілий ряд положень статей 2 та 4
Закону «Про засади запобігання та
протидії корупції» сформульовані
нечітко, безсистемно, окремі з них є
неконституційними, зокрема, види об"
межень (заборон), встановлені у ст. 4
Закону для окремих суб’єктів відпо"
відальності за корупційні правопору"
шення, суперечать Конституції Ук"
раїни. Безпідставно розширене у ст. 2
Закону коло осіб, які визнаються
суб’єктами відповідальності за ко"
рупційні правопорушення.
Метою цієї статті є аналіз окремих
положень чинного антикорупційного
законодавства та антикорупційних за"
конів, прийнятих Верховною Радою
України 11 червня 2009 р., в основно"
му тих положень, що стосуються
загального визначення понять «ко"
рупція», «корупційне правопорушен"
ня», «корупційний злочин», а також
змін і доповнень до КК України, вне"
сених Законом № 1508"VI, якими ди"
ференційована кримінальна відпо"
відальність за корупційні злочини за"
лежно від суб’єкта їх вчинення.
Диференціація кримінальної відпо"
відальності, на нашу думку, це визна"
чення законодавцем у нормах Особли"
вої та Загальної частин кримінального
закону (Кримінального кодексу) виду
та обсягу обмеження прав, свобод та
інтересів особи у встановленні (визна"
ченні) видів основних та додаткових
покарань, їх строку чи розміру, які мо"
жуть бути застосовані та конкретизо"
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вані судом у обвинувальному вироку,
винесеному щодо особи, визнаної су"
дом винною у вчиненні конкретного
злочину (злочинів), передбаченого
певною статтею (її частиною, пунк"
том) Особливої частини КК України.
При цьому законодавцем дифе"
ренціюється «потенційна» криміналь"
на відповідальність, якій може підля"
гати особа за вчинення злочину в май"
бутньому, а судом здійснюється дифе"
ренціація «реальної» кримінальної
відповідальності щодо особи, визнаної
винною у вчиненні злочину обвину"
вальним вироком суду [6].
Наявність зазначених суттєвих вад
антикорупційних законів була зро"
зумілою і законодавцю, проте при
прийнятті цих законів пріоритет був
наданий необхідності якнайшвидшого
їх прийняття для «звітування» перед
Радою Європи про виконання Ук"
раїною взятих на себе зобов’язань. За"
конодавець, приймаючи 11 червня
2009 р. антикорупційні закони, розра"
ховував, очевидно, на те, що до 1 січня
2010 р. до них будуть внесені не"
обхідні зміни і доповнення. Це було й
однією з причин визначення (встанов"
лення) різних строків набрання чин"
ності та введення в дію антико"
рупційних законів.
Зверну увагу на те, що оскільки За"
кон «Про засади запобігання та про"
тидії корупції» і, головне, Закон «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо відповідальності
за корупційні правопорушення» від
11 червня 2009 р. набрали чинності з
дня їх опублікування, тобто з 18 липня
2009 р., то з 18 липня 2009 р. набрали
чинності й закони від 18 жовтня
2006 р. «Про ратифікацію Конвенції
Організації Об’єднаних Націй проти
корупції» та «Про ратифікацію
Кримінальної конвенції про боротьбу
з корупцією», у пунктах других яких
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обумовлено, що вони набирають чин"
ності «з дня набрання чинності зако"
ном України про внесення змін до дея"
ких законодавчих актів щодо відпо"
відальності за корупційні правопору"
шення». Оскільки цей Закон набрав
чинності з 18 липня 2009 р., то відтоді
й названі конвенції стали частиною
національного законодавства України
і згідно з положеннями Закону «Про
міжнародні договори України» «ок"
ремі їх положення мають безпосеред"
ньо застосовуватись судами України»
з 18 липня 2009 р., оскільки «якщо
міжнародним договором України,
який набрав чинності в установлено"
му порядку, встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені у відповідному
акті України, то застосовуються пра"
вила міжнародного договору» (ч. 2
ст. 19 цього Закону). Це стосується,
зокрема, предмета корупційних діянь
та їх мети — у визначенні поняття ко"
рупції, яке дається у ст. 1 чинного За"
кону «Про боротьбу з корупцією» від
5 жовтня 1995 р. № 356/95"ВР, де вста"
новлено, що корупція — це діяльність,
спрямована на протиправне викорис"
тання особами, уповноваженими на
виконання функцій держави, наданих
їм повноважень для одержання ма
теріальних (курсив мій. — П. А.) благ,
послуг, пільг, переваг, а Конвенцією
ООН проти корупції та Криміналь"
ною конвенцією про боротьбу з ко"
рупцією предметом корупційних пра"
вопорушень визнається «будь"яка не"
правомірна перевага», тобто названи"
ми конвенціями «встановлені інші
правила», ніж передбачені Законом
«Про боротьбу з корупцією». Тому
предметом корупційних правопору"
шень, у тому числі й предметом зло"
чинів одержання хабара та давання ха"
бара, повинні визнаватись не тільки
матеріальні, а й нематеріальні блага,
пільги, послуги, та переваги.
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У Конвенції ООН проти корупції
2003 р. та у Кримінальній конвенції
про боротьбу з корупцією Ради Євро"
пи 1999 р. загальне визначення понять
«корупція», «корупційне правопору"
шення», «корупційний злочин» не
дається. У цих конвенціях лише
визначаються види діянь, які рекомен"
дується державам"учасницям (сторо"
нам) або визнати кримінально карани"
ми, або розглянути питання про мож"
ливість визнання їх кримінальними
злочинами.
Визначення поняття корупції
дається лише у ст. 2 Цивільної кон"
венції про боротьбу з корупцією Ради
Європи, підписаної Україною 4 листо"
пада 1999 р. у м. Страсбурзі та ра"
тифікованої Законом України від
16 березня 2005 р. № 3476"ІV [7], яка
для цілей цієї Конвенції означає
«прямі чи опосередковані вимагання,
пропонування, дачу або одержання ха"
бара чи будь"якої іншої неправомірної
вигоди або можливості її отримання,
які порушують належне виконання
будь"якого обов’язку особою, що отри"
мує хабара, неправомірну вигоду чи
можливість мати таку вигоду, або по"
ведінку такої особи».
Ю. Іванов, зазначивши, що пробле"
ма корупції давно набула міжнародно"
го характеру й зачепила тією чи іншою
мірою усі держави, у тому числі й
країни з розвиненою економікою, кон"
статує, що практично першим міжна"
родним документом, що закликав
держави — члени ООН боротися з не"
законним збагаченням державних по"
садових (обраних) осіб, а також запро"
понував заходи для ефективного
застосування чинних законів, які забо"
роняють хабарі у міжнародних комер"
ційних операціях, була Декларація
про боротьбу з корупцією та хабар"
ництвом у міжнародних комерційних
операціях, прийнята Генеральною
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Асамблеєю ООН 16 грудня 1996 р. [8].
Аналіз змісту цієї Декларації свідчить
про те, що у ній було акцентовано, по
суті, на необхідності посилення бо"
ротьби з хабарництвом у міжнародних
комерційних операціях. При цьому,
що важливо у кримінально"правовому
аспекті, у п. 3 Декларації визначались
види діянь, які слід розглядати як ха"
барництво, та елементи таких діянь.
М. Мельник зазначає, що найбільш
типовими підходами до наукового ро"
зуміння корупції є: 1) корупція ро"
зуміється як підкуп і продажність дер"
жавних чи інших службовців; 2) ко"
рупція розглядається як зловживання
владою чи службовим становищем,
вчинене з корисливою метою; 3) ко"
рупція розглядається як зловживання
владою чи службовим становищем,
вчинене з будь"якої особистої заінте"
ресованості; 4) корупцією визнається
використання службових повнова"
жень, статусу, посади особи, а також її
авторитету та пов’язаних з ними мож"
ливостей для задоволення особистого
інтересу або в групових інтересах;
5) корупція розглядається як елемент
(ознака) або різновид організованої
злочинності; 6) визначення поняття
корупції обмежується загальними оз"
наками і характеризується відсут"
ністю чітких формулювань, які дали б
змогу виокремити суттєві ознаки цієї
правової категорії [9].
Слід погодитись із М. Мельником,
А. Редькою та М. Хавронюком, які за"
значають, що корупція є складним і
багатоаспектним явищем — вона може
розглядатися в економічному, полі"
тичному, правовому, моральному,
соціально"психологічному та інших
аспектах [10].
Існує декілька легальних визначень
поняття «корупція». Зокрема, у чин"
ному Законі «Про боротьбу з ко"
рупцією» під корупцією розуміється
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діяльність осіб, уповноважених на ви"
конання функцій держави, спрямова"
на на протиправне використання на"
даних їм повноважень для одержання
матеріальних (курсив мій. — П. А.)
благ, послуг, пільг або інших переваг.
При цьому в ч. 2 ст. 1 цього Закону
визначаються види корупційних
діянь, а у ст. 5 — види спеціальних об"
межень щодо державних службовців
та інших осіб, уповноважених на вико"
нання функцій держави, спрямовані
на попередження корупції, які є
правопорушеннями, пов’язаними з ко"
рупцією.
У примітці до ст. 1 названого Зако"
ну уточнюється, що під діяльністю
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, слід розуміти і
діяльність посадових осіб місцевого
самоврядування, що спрямована на
здійснення повноважень місцевого са"
моврядування.
Слід звернути увагу на те, що
логіко"граматичне тлумачення фор"
мулювання «суб’єкти корупційних
діянь та інших правопорушень, пов’я"
заних з корупцією», вжите у назві ст. 2
Закону «Про боротьбу з корупцією»,
свідчить про те, що корупційні діяння,
перелік і ознаки складів яких дається
у ст. 1 Закону, законодавцем визна"
ються різновидом «правопорушень,
пов’язаних з корупцією».
У Законі «Про засади запобігання
та протидії корупції» під корупцією
розуміється використання особою на"
даних їй службових повноважень та
пов’язаних з цим можливостей з ме"
тою одержання неправомірної вигоди,
або прийняття обіцянки/пропозиції
такої вигоди для себе чи інших осіб
або відповідно обіцянка/пропозиція
чи надання неправомірної вигоди
такій особі або на її вимогу іншим
фізичним чи юридичним особам з ме"
тою схилити цю особу до протиправ"
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ного використання наданих їй служ"
бових повноважень та пов’язаних з
цим можливостей (абзац 5 ст. 1 Зако"
ну), а під корупційним правопорушен"
ням — умисне діяння, що містить
ознаки корупції, вчинене особою,
зазначеною у ч. 1 ст. 2 цього Закону, за
яке Законом встановлено криміналь"
ну, адміністративну, цивільно"правову
та дисциплінарну відповідальність
(абзац 4 ст. 1 Закону).
У Кодексі поведінки посадових
осіб, прийнятому Генеральною Асамб"
леєю ООН 17 грудня 1979 р., корупція
трактується як «скоєння певних дій
при виконанні обов’язків, або у зв’язку
з цими обов’язками в результаті прий"
нятих подарунків, обіцянок чи сти"
мулів, чи їх незаконне одержання кож"
ного разу, коли має місце така дія або
бездіяльність» [11].
Визначення поняття корупції
дається у п. 1 ст. 1 Федерального зако"
ну Російської Федерації «Про про"
тидію корупції» від 25 грудня 2008 р.
Це: а) зловживання службовим стано"
вищем, давання хабара, отримання ха"
бара, зловживання повноваженнями,
комерційний підкуп або інше незакон"
не використання фізичною особою
свого службового становища всупереч
законним інтересам суспільства та
держави з метою одержання вигоди у
вигляді грошей, цінностей, іншого
майна або послуг майнового характе"
ру, інших майнових прав для себе чи
для третіх осіб або незаконне надання
такої вигоди вказаній особі іншими
фізичними особами; б) вчинення
діянь, зазначених у підпункті «а» цьо"
го пункту, від імені або в інтересах
юридичної особи [12].
Статтею 290 Кримінального кодек"
су Російської Федерації передбачена
відповідальність за одержання хабара,
яким визнається одержання службо"
вою особою особисто або через посе"
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редника хабара у вигляді грошей,
цінних паперів, іншого майна або ви"
год майнового характеру за дії
(бездіяльність) на користь хабародав"
ця чи осіб, яких він представляє, якщо
такі дії (бездіяльність) входять до
службових повноважень службової
особи або вона в силу службового ста"
новища може сприяти таким діям
(бездіяльності), а також за загальне
покровительство або потурання по
службі.
Наведені визначення поняття ко"
рупції та її ознак, а також ознак ко"
рупційних злочинів у КК РФ вельми
критично оцінюються російськими
вченими, якими, зокрема, звертається
увага на те, що в російське антико"
рупційне законодавство не повною
мірою імплементовані положення ан"
тикорупційних конвенцій Ради Євро"
пи і ООН і, насамперед, щодо визна"
чення предмета корупційних зло"
чинів, ознак їх суб’єкта, мотивів і мети
їх вчинення.
Об’єктивні ознаки корупції законо"
давцем визначаються як «використан"
ня особою наданих їй службових по"
вноважень та пов’язаних з цим можли"
востей», тобто, іншими словами, ко"
рупція — це вчинення (невчинення)
особою певних дій, які вона має мож"
ливість вчинити (не вчинити)
внаслідок обіймання нею певної поса"
ди чи наявності у неї певного правово"
го статусу, наприклад, статусу депута"
та місцевої ради чи консультанта (рад"
ника) високопосадової особи.
М. Мельник зазначає, що оскільки
у вітчизняному законодавстві такий
термін, як «корупційний злочин»,
відсутній, то це дає підстави багатьом
вченим та практикам висловлювати
сумнів щодо юридичної обґрунтова"
ності виокремлення такого виду зло"
чинів, як корупційні, а іноді навіть
стверджувати про відсутність ко"
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рупційних злочинів в Україні як та"
ких, а значить, і корупційної злочин"
ності як соціально"правового явища
[9, 125, 126, 128]. На думку М. Мель"
ника, така позиція базується виключ"
но на формальних ознаках та не врахо"
вує суті поняття, а тому її не можна
вважати належним чином обґрунтова"
ною [9,128–130].
М. Мельник обґрунтовано, на мою
думку, вважає, що виокремлення ко"
рупційних злочинів є абсолютно допу"
стимим і доцільним з огляду на те, що:
1) поняття «корупційний злочин» —
поняття конвенційне, тобто воно має
відповідний нормативно"правовий
зміст; 2) наявність зазначеної групи
злочинів логічно випливає з чинного
законодавства України — із законодав"
чого визначення понять «корупція» і
«корупційні діяння» та інших поло"
жень Закону України «Про боротьбу з
корупцією» випливає, що корупційні
діяння та інші правопорушення, по"
в’язані з корупцією, можуть бути зло"
чинними; 3) термін «корупційний зло"
чин» є визнаним і широко вживається
в юридичній науці та практиці бага"
тьох держав світу; 4) виокремлення
такого виду злочинів, як корупційні,
для потреб кримінально"правової на"
уки та практики є не лише можливим,
а й доцільним з точки зору особливої
правової сутності, спільності ознак
злочинних діянь, які охоплюються по"
няттям «корупція». Ці злочини виді"
ляє те, що вони об’єднуються у
відповідну групу не за формальним
розташуванням у системі Особливої
части КК, залежно від того, в якій
главі містяться статті про їх відпові"
дальність, а за цілим рядом спільних і
обов’язкових для всіх їх ознак змісто"
вного характеру: а) суб’єкта злочину;
б) сфери вчинення; в) особливостей
ознак об’єктивної сторони; г) особли"
востей ознак суб’єктивної сторони;
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5) в останні роки корупційні злочини
обліковуються окремо в офіційних
статистичних звітах правоохоронних
органів, що є свідченням визнання
практикою наявності цієї категорії
злочинів [9, 128–130].
Додатковим аргументом щодо по"
зиції про існування корупційних зло"
чинів чи окремої, самостійної групи
злочинів, в яку їх можна об’єднати за
спільністю об’єктивних і суб’єктивних
ознак, є законодавчо визначені ознаки
понять «корупційне правопорушен"
ня» та «корупція» у Законі «Про заса"
ди запобігання та протидії корупції»,
а також ст. 18 цього Закону, згідно з
якою за вчинення корупційних право"
порушень особи, які визнаються ст. 2
цього Закону суб’єктами відповідаль"
ності за корупційні правопорушення,
притягаються
до
кримінальної,
адміністративної, цивільно"правової
або дисциплінарної відповідальності у
встановленому законом порядку. На"
ведене свідчить про те, що законода"
вець визнає різновидом корупційних
правопорушень не лише адміністра"
тивні правопорушення, а й злочини.
Крім того, Закон № 1508"VІ, яким
внесені зміни до КпАП та до КК Ук"
раїни, має назву «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо відповідальності за корупційні
правопорушення».
Під корупційним злочином М. Мель"
ник розуміє передбачене КК України
суспільно небезпечне діяння, яке без"
посередньо посягає на встановлений
порядок діяльності органів державної
влади та органів місцевого самовряду"
вання, авторитет та інші охоронювані
законом інтереси цих органів і вира"
жається у неправомірному викорис"
танні службовими особами таких
органів влади або службових повнова"
жень у корисливих чи інших особис"
тих інтересах або інтересах третіх осіб,
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або передбачене КК інше суспільно
небезпечне діяння, яке органічно
пов’язане з названим злочином, зу"
мовлює його вчинення, полягає у його
приховуванні або є його потуранням
[9, 132–133]. М. Мельник вважає, що
за описаними ознаками корупційного
злочину таким може бути визнано
будь"який умисний злочин, який вчи"
няється службовою особою органу
державної влади або органу місцевого
самоврядування з використанням вла"
ди або свого службового становища з
корисливих мотивів [9, 133].
Зверну увагу на те, що наведена по"
зиція М. Мельником висловлена у
2004 р. і потребує суттєвих уточнень з
урахуванням згадуваних раніше поло"
жень законів «Про засади запобігання
та протидії корупції» і «Про внесення
змін та доповнень до деяких законо"
давчих актів щодо відповідальності за
корупційні правопорушення», які да"
ють додаткові підстави стверджувати,
що чинне антикорупційне законодав"
ство виділяє групу корупційних зло"
чинів як одного з видів корупційних
правопорушень, іншими видами яких
є адміністративні та дисциплінарні ко"
рупційні правопорушення. При цьому
внесеними останнім Законом змінами
до КК корупційними злочинами зако"
нодавець визнає всі злочини, склади
яких передбачені статтями розділів
VІІ–А та ХVІІ, окрім ст. 367 (службо"
ва недбалість) Особливої частини КК.
Також слід врахувати суттєве збіль"
шення (розширення кола) законодав"
цем категорій (видів) суб’єктів ко"
рупційних злочинів.
Корупційні злочини М. Мельник
поділяє на три групи: 1) безумовно ко"
рупційні злочини, до яких він відно"
сить злочини, склади яких передба"
чені статтями 368, 364, 370, 191, 372,
375, 423 КК; 2) умовно корупційні
злочини, до яких він відносить злочи"
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ни, склади яких передбачені стаття"
ми 210, 211, 157, 158, 159, 162, 365, 370,
366, 371, 373, 382, 426, 161, 206, 376,
343 КК. Характерною особливістю
«умовно корупційних» злочинів, на
думку М. Мельника, є те, що їх вчи"
нення не завжди супроводжується оз"
накою корупційності, що, як правило,
пов’язано із законодавчим описанням
ознак суб’єкта злочину (може вчиня"
тися як службовими, так і неслужбо"
вими особами) та суб’єктивної сторо"
ни злочину (для наявності складу
злочину закон не вимагає корисливої
мотивації чи іншої особистої заінтере"
сованості [9, 134]; 3) злочини, які мо"
жуть бути віднесені до корупційних
через безпосередній (інколи нерозрив"
ний) зв’язок з останніми, до яких він
відносить склади злочинів, передба"
чені статтями 369, 209, 255, 256, 396,
198 КК України.
Проектом закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів Ук"
раїни» (щодо удосконалення антико"
рупційного законодавства), який вне"
сений народними депутатами України
С. Міщенком, І. Калєтніком та
В. Ар’євим, зареєстрованим 31 грудня
2009 р. № 5508, КК України пропо"
нується доповнити ст. 111 «Поняття
корупційного злочину». Під коруп"
ційним злочином пропонується ро"
зуміти передбачене Кримінальним
кодексом суспільно небезпечне винне
діяння (дія або бездіяльність), вчине"
не суб’єктом відповідальності за
корупційні правопорушення, який
визначений ст. 2 Закону України «Про
засади запобігання та протидії ко"
рупції», з використанням своїх служ"
бових повноважень та пов’язаних з
цим можливостей (або без викорис"
тання), з метою незаконного одержан"
ня вигод для себе, інших осіб, та
відповідно неправомірна обіцянка,
пропозиція чи надання таких вигод, за
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яке передбачена кримінальна відпові"
дальність. У частині 2 цієї статті про"
понується дати перелік злочинів, які
належать до корупційних. При цьому
крім «власне корупційних» злочинів,
склади яких передбачені розділами
VІІ–А та ХVІІ Особливої частини КК,
корупційними пропонується визнати
злочини, склади яких передбачені
статтями 157, 158, 1591, 175, 206, 209,
2091, 210, 211, 232, 353, 354, 357, 358,
366, 367 КК України.
На мою думку, доповнення КК Ук"
раїни ст. 111 у пропонованій редакції
недоцільне. По"перше, викликає сум"
нів визнання більшості із зазначених
злочинів, перелік яких наводиться
авторами проекту, корупційними,
оскільки суб’єктами більшості цих
злочинів можуть бути і особи, які За"
коном «Про засади запобігання та
протидії корупції» не визнаються
суб’єктами відповідальності за ко"
рупційні правопорушення. По"друге,
запропоноване визначення поняття
корупційного злочину не має будь"
якого кримінально"правового значен"
ня, оскільки не тягне за собою будь"
яких правових і, насамперед, кримі"
нально"правових наслідків. Сприй"
няття зазначеної пропозиції було б ви"
правданим за умови, якщо, наприклад,
визнання вчиненого злочину ко"
рупційним визнавалось обставиною,
що обтяжує покарання, чи будь"яким
іншим чином впливало на індивіду"
алізацію кримінальної відповідаль"
ності особи, яка його вчинила, чи на
індивідуалізацію покарання винної
особи. По"третє, пропоноване визна"
чення поняття корупційного злочину
не враховує змісту ознак поняття ко"
рупційного правопорушення та понят"
тя корупції, яке дається у ст. 1 Закону
«Про засади запобігання та протидії
корупції», однією з обов’язкових оз"
нак яких є його умисний характер та
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мета корупційного правопорушення —
одержання неправомірної вигоди або
прийняття обіцянки/пропозиції такої
вигоди для себе чи інших осіб. Для
більшості злочинів, які авторами зако"
нопроекту пропонується віднести до
корупційних, мета одержання непра"
вомірної вигоди не є характерною і,
тим більше, обов’язковою ознакою
суб’єктивної сторони їх складів. Крім
того, із суб’єктивної сторони коруп"
ційним правопорушенням визнається
лише діяння умисне. Автори ж зако"
нопроекту
пропонують
визнати
корупційним злочином і службову
недбалість (ст. 367 КК), яка є злочи"
ном необережним.
Зверну увагу на те, що народними
депутатами України — авторами зако"
нопроекту, яким пропонується допов"
нити КК України ст. 111, фактично
сприйнята, з несуттєвими уточнення"
ми, наведена раніше позиція М. Мель"
ника щодо поняття корупційних зло"
чинів та їх видів.
Обсяг цієї статті не дозволяє дати
більш детальний аналіз змін і допов"
нень, внесених Законом № 1508"VІ до
КК України та до КпАП, і положень
законів № 1506"VІ та № 1506"VІІ, їх
змістовних і техніко"юридичних вад.
Зазначу лише, що мною і як членом
робочої групи Комітету Верховної Ра"
ди України з питань боротьби з ор"
ганізованою злочинністю і корупцією
по підготовці проектів антикоруп"
ційних законів до другого читання, і
як членом Науково"експертної ради та
позаштатним консультантом Комітету
Верховної Ради України з питань за"
конодавчого забезпечення правоохо"
ронної діяльності до Верховної Ради
України декілька разів було подано за"
уваження та пропозиції щодо внесен"
ня змін і доповнень до проектів анти"
корупційних законів при їх підготовці
до другого читання, більшість з яких
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була врахована суб’єктами законодав"
чої ініціативи — народними депутата"
ми України, зокрема Г. Омельченком, і
внесені як пропозиції до цих законо"
проектів. При цьому значна частина
цих пропозицій була врахована у
прийнятих Верховною Радою України
11 червня 2009 р. антикорупційних за"
конах. Крім того, мною були підготов"
лені пропозиції щодо внесення змін і
доповнень до Закону «Про засади за"
побігання та протидії корупції» та до
окремих статей КпАП та КК України,
якими ці кодекси доповнені Законом

№ 1508"VІ. Більшість цих пропозицій
була сприйнята суб’єктом законодав"
чої ініціативи народним депутатом
України В. Мойсиком, яким було вне"
сено відповідний проект закону, що
був зареєстрований 10 грудня 2009 р.
№ 5428. Ці ж та додатково інші пропо"
зиції подані В. Мойсиком до проекту
згадуваного Закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів Ук"
раїни щодо запобігання та протидії ко"
рупції», який прийнятий Верховною
Радою України 10 березня 2010 р. у
першому читанні за основу.
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Б

агато років тому у корифея
кримінального права професора
А. Піонтковського запитали, за
скільки лекційних годин він зможе
викласти навчальний курс із Загаль"
ної та Особливої частин кримінально"
го права. Він відповів: «Не менш, ніж
за 70 годин». Тоді його запитали: «А чи
можливо викласти такий курс за мен"
шу кількість годин?» Він відповів:
«Якщо дуже постаратися, то, мабуть,
за 50 годин». Наступне запитання:
«А ще менше?» Відповідь: «Мабуть, за
40». І такі запитання та відповіді про"
довжувались достатньо довго. Але
остання його відповідь була така:
«10 хвилин, бо менш ніж за такий
термін взагалі нічого неможливо
сказати про кримінальне право». Чому
зараз пригадався цей випадок? Тема,
яку ми сьогодні обговорюємо, дуже
складна і об’ємна. Дослідження за"
гальноправових понять, кожного
інституту Загальної або Особливої ча"
стин кримінального права, кожної
кримінально"правової норми, при
якісній організації такого аналізу, самі

по собі можуть бути достатньо об’єм"
ними. І сьогодні вже існує багато
різних досліджень, в яких кваліфіко"
вано досліджуються ці питання, в то"
му числі проведені й вітчизняними
фахівцями. Тому в цій публікації
основна увага була приділена тим по"
ложенням, які, на нашу думку, є сьо"
годні найбільш актуальними і наукове
обговорення яких буде, безумовно,
впливати на подальше покращання
розуміння сутності та основних зав"
дань кримінального права.
Є різні теорії та наукові вчення сто"
совно виникнення кримінального пра"
ва*. Його джерелами визнають най"
більш значні філософсько"наукові тео"
логічні та світські праці, але, не розви"
ваючи це обговорення, можна погоди"
тись з тим, що право взагалі та
кримінальне право зокрема виникли
як певний показник розвитку люд"
ської цивілізації, коли людська спіль"
нота досягає такого рівня свого роз"
витку, що потребує обов’язкового регу"
лювання суспільних відносин. У будь"
якому випадку, можна стверджувати,

* Наприклад, відомий українській цивіліст, професор Ю. Червоний, який додержувався атеїстичної точки
зору породження людини, вважав, що коли наші предки ще сиділи на деревах і одна мавпа відібрала у іншої
банан, саме тоді з’явилось цивільне і кримінальне право.
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що кримінальне право від самого по"
чатку свого існування має пряме, без"
посереднє відношення до найбільш
складних суспільних людських вчин"
ків. Відомо, що за весь час кримінальне
право зазнавало певних змін у своїх
формалізованих та якісних ознаках.
Для кращого розуміння цього соціаль"
но"правового феномену протягом його
існування з’являються та набувають
необхідного значення цілі наукові на"
прями (школи). Але, незважаючи на
такий довгий термін свого існування, у
правових системах різних країн і досі
немає єдиної точки зору щодо його
визначення. В одних країнах за основу
береться ідея «злочину», і тоді, врахо"
вуючи філологічне визначення цього
терміна, наприклад, злочин — від лат.
cramen, — трактується як право про
злочини, наприклад, сriminal law
(англ.). В інших країнах для його ви"
значення застосовується ідея «пока"
рання», наприклад, покарання — від
лат. poena (покарання) — тобто право
про покарання: penal law (англ.).
Є країни, в яких ще до сьогодні існу"
ють різні спроби пояснити визначення
цього права. І це стосується не тільки
філологічних проблем у його визна"
ченні. У будь"якому випадку криміна"
льне право, яке ми сьогодні маємо,
містить всі, умовно кажучи, людські
роздуми стосовно його основних ха"
рактеристик та можливостей, та про"
довжує вимагати постійного аналізу,
бо ще є достатня кількість положень,
які не отримали свого визначення.

Еволюції в розумінні
Досліджуючи історичний шлях
розвитку кримінального права, його
сьогоденний стан, можливі перспекти"
ви розвитку, розумієш, що дуже часто

певне його визнання пов’язано з тим,
як оцінюються його можливості на
певному етапі розвитку людства. Як"
що казати взагалі, з суто професійних
юридичних позицій, то прийнято вва"
жати, що його основною, поряд з
профілактичною та виховною, є охо"
ронна функція, яка повинна забезпе"
чити «безтурботне» існування особи,
суспільства та держави. У той же час
соціальні завдання, які стоять перед
кримінальним правом і також багато в
чому залежать від конкретного етапу
соціального розвитку окремої країни
або групи країн, більш складні.
У будь"якому випадку для якісного
виконання усіх цих соціальних зав"
дань, забезпечення належного здійс"
нення охоронної функції, якісного
застосування кримінально"правових
заходів перед кримінальним правом
завжди стоять перманентні основні за"
питання: чому люди вчиняють злочи"
ни і що потрібно зробити, щоб таке
більш не повторювалось? Саме це і
ставить при розслідуванні криміна"
льних справ, кваліфікації вчинених
діянь та винесення правового рішення
зовсім іншу, ніж для багатьох інших
галузей права, ціль: не вирішення
спору на користь однієї сторони, а
встановлення істини щодо конкретно"
го людського вчинку, бо саме встанов"
лення істини і створює необхідні пере"
думови для відповіді на зазначені
складні соціальні питання.
Людство практично на всьому
етапі своєї еволюції тією чи іншою
мірою намагається це робити. Фахів"
цям добре відома достатня кількість
загальних доктрин та теорій, практич"
них програм, комплексів окремих за"
ходів тощо, які були спрямовані проти
злочинності*, тому не будемо їх аналі"

* Такий пошук, який супроводжувався накопиченням значного масиву наукових та практичних відомостей
про ці явища, всередині XIX ст., як відомо, отримав самостійний науковий напрям у межах кримінально"
правової теорії і почав називатися «кримінологією». Предметно виділення дослідження цього напряму багато
в чому пов’язується з працями Ч. Лоброзо та його книгою «Про злочини і покарання», італійських дослідників
П. Топінарда та Р. Гарофало, а також їх книгою під назвою «Кримінологія», яка була надрукована у 1885 р.
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зувати. Але потрібно сказати, що, на
нашу думку, різниця або єдність у
змісті таких теорій та вчень багато в
чому залежала і залежить від того, під
яким кутом зору вони оцінювали
особистість злочинця в умовах кон"
кретного суспільства або в умовах
конкретної громадсько"політичної
формації і які у зв’язку з цим заходи
пропонувались на подолання злочин"
ної поведінки.
Потрібно додати, що якщо раніше
такі спроби здійснювались в основно"
му на національному рівні, то нині,
враховуючи процеси світової інтег"
рації у всіх сферах соціального життя,
виникнення достатньо стійких про"
явів транснаціональної злочинності,
необхідність суміжної протидії таким
проявам, формування інституту між"
народного кримінального права пере"
вели цей пошук і на міжнародний
рівень*.

Деякі парадокси
Незважаючи на різні за обсягом та
змістом визначення, традиційно прий"
нято вважати, що кримінальне право
створює необхідну правову базу для
здійснення комплексу заходів щодо
протидії злочинності. Саме завдяки
такій правовій базі «працюють» й інші
суміжні галузі права: кримінологія,
криміналістика, кримінальний процес
та ін.
Водночас якщо подивитися на це
під іншим кутом зору, виявляється, що
створення такої бази для здійснення
необхідних заходів є, по суті, «вторин"
ним» завданням цього права. Більш
важливим є те, що визнаючи конкретні
дії злочинними, кримінальне право
змінює соціально"правовий статус цих

дій і саме відтоді такі діяння і по"
трапляють до сфери інтересів криміна"
льного права з усіма можливими
наслідками.
Таким чином, кримінальне право
виконує ніби подвійну роль у суспіль"
ному житті. Спочатку воно кримі"
налізує певне діяння, а потім починає
з ним «боротися». І в цьому немає
нічого дивного. Спочатку виявляється
людське діяння, яке за ступенем су"
спільної небезпеки посягає на най"
більш важливі цінності, які існують, а
потім вже пропонуються криміна"
льно"правові заходи, які спрямовані
на протидію цьому діянню. Але так
може відбуватися тільки тоді, коли
процеси переведення певного діяння
або кола діянь до категорії злочинних,
тобто процеси криміналізації, є з усіх
сторін, безумовно, «стерильними».
Якщо такі процеси втрачають необ"
хідну «стерильність» навіть на міні"
мальному рівні, то криміналізація
будь"яких діянь починає набувати зо"
всім інших наслідків, ніж ті, які
проголошувалися. У будь"якому ви"
падку офіційне оголошення злочина"
ми діянь, протидія яким відбувати"
меться у кращому випадку тільки на
теоретичному рівні, може нанести
значну шкоду суттєвим положенням,
які сприяють нормальному функціо"
нуванню конкретної держави. У таких
випадках насамперед страждає авто"
ритет цієї держави в очах її населення
за її «бездіяльність», починає виника"
ти правовий нігілізм, з’являються
подвійні стандарти в застосуванні
кримінального права тощо. В основі
прийняття рішення про притягнення
особи до кримінальної відповідаль"
ності починають існувати не стільки

* Складні проблеми функціонування міжнародного кримінального права ми аналізували ще в 1998–1999 рр.,
коли в якості Фулбрайтовського стипендіата проводили дослідження в Ілінойському університеті в Чикаго.
Результатом цього дослідження стала книга «Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти. Пе"
редмова професора Джесса Мегхема (США). — О., 2000, яка була визнана лауреатом 5"го Всеукраїнського
конкурсу на краще юридичне видання.
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об’єктивні ознаки, скільки суб’єктивні
підходи. Така практика не тільки має
негативні соціальні наслідки в су"
спільстві, а й, по суті, порушує одне з
основних положень кримінального
права — «невідворотність покарання».
Все це можна продовжувати, але, як
ми вважаємо, складність такої ситуації
полягає у наступному: недодержання
об’єктивних умов криміналізації при"
зводить до того, що злочином прого"
лошується діяння, на яке потім ніяк
неможливо вплинути, що породжує
низку значних соціально"правових не"
гативних наслідків.

Вимоги до процесів криміналізації
Спробуємо виокремити положен"
ня, які, на нашу думку, повинні завжди
враховуватися при здійсненні про"
цесів криміналізації. При цьому
потрібно уточнити, що поняття
«криміналізація» може мати різне ви"
значення. Наприклад, як більш загаль"
не визначення, яке містить все, що
пов’язано з усім комплексом таких дій
або тільки як складова частина про"
цесів криміналізації та декриміналі"
зації, пеналізації та депеналізації.
У цій статті, враховуючи, що в нашій
країні криміналізація конкретних
діянь має не тільки постійний, а й пе"
реважний над іншими вказаними про"
цесами характер, саме в такому безпо"
середньому розумінні ми і будемо її
аналізувати. До цього можна додати,
що таке вузьке значення не повинне
зменшувати роль цього процесу, бо
практично у всіх випадках саме
криміналізація і є тим спусковим «гач"
ком», який і запускає потім усі інші
процеси. Але почнемо по порядку.
Вже багато років ми постійно наго"
лошуємо, що зі стародавніх часів
фахівці вважали кримінальне право
«ultima ratio», тобто «останнім за"
собом», який має у своєму арсеналі
будь"яка цивілізована країна для по"
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долання найбільш суспільно небез"
печних діянь. Таке визначення не
зменшує ролі кримінального права в
державному будівництві та надає
йому так званого веденого характеру.
Навпаки, його «жорсткі» можливості
в разі їх розумного використання
можуть зробити дуже багато для подо"
лання негативних явищ, а в разі неро"
зумного застосування можуть мати
наслідки, які дуже часто потім взагалі
неможливо виправити. Тому завжди
потрібне дуже виважене, якщо ба"
жаєте, «штучне» застосування можли"
востей кримінального права. Це зав"
жди підкреслює, що ніколи не слід ви"
користовувати кримінальне право в
так званих суб’єктивних цілях, насам"
перед у політичних. Що взагалі озна"
чає «останній засіб»? Це означає, що
для усунення, зменшення обсягу та
кількості певних подій потрібно спо"
чатку здійснити низку, а можливо і
цілий комплекс відповідних соціаль"
но"економічних та інших заходів,
котрі повинні вплинути на ці події.
Безумовно, для того, щоб розробити та
здійснити такі заходи, потрібно зро"
зуміти зміст того, що відбувається, йо"
го основні ознаки, передумови його
виникнення тощо, а вже потім створи"
ти обґрунтований певний план подо"
лання цих подій, перетворити запла"
новані заходи на реальні, надати їм
систематичного та цілеспрямованого
характеру. Можливо, якісь із заплано"
ваних заходів виявляться недостатньо
ефективними, тоді їх потрібно уточ"
нювати, змінювати. Питань багато, але
саме так потрібно спочатку впливати
на негативні події, які виникають.
Є цікаві приклади саме такого
підходу до подолання негативних
явищ. Так, у столиці Таїланду Бангко"
ку протягом досить довгого періоду
існувала порочна «епідемія» безквит"
кового проїзду населення практично в
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усіх видах міського транспорту. Незва"
жаючи на всі спроби місцевої влади
вплинути на ці процеси завдяки
посиленню відповідальності за такі
діяння, збільшенню кількості пере"
вірок та кількості перевіряючих, ре"
альних результатів це не давало. І тоді
хтось запропонував зробити з квитка
на проїзд одночасно і білет грошово"
речової лотереї. Так, реалізація цієї
ідеї мала певний ризик: потрібна була
організація такого процесу, кошти на
проведення перших турів таких лоте"
рей, але все ж ризикнули. Результати
перевищили усі сподівання. Після от"
римання перших виграшів населення
почало розцінювати цей квиток не
стільки засобом для проїзду, скільки
«правом на щастя». Це не тільки
вирішило проблеми з безквитковим
проїздом, не тільки надало місцевій
владі додаткові гроші, не тільки прак"
тично припинився безквитковий
проїзд. Головне, що громадська думка
перестала підтримувати безквиткових
пасажирів, що говорить про наявність
певного росту громадської правосвідо"
мості у подоланні правопорушень. До"
брий приклад «передкримінальних»
дій. Але знову підкреслимо — такі за"
ходи практично завжди потребують
низки часових, матеріальних та орга"
нізаційних заходів, а це виглядає дуже
складно. Зручніше, не дуже розібрав"
шись із сутністю конкретного явища, з
його ознаками, причинами, які його
породжують, а можливо, маючи й інші
цілі, прийняти закон, який встанов"
лює кримінальну відповідальність за
такі дії. Зовнішньо все виглядає до"
сить «пристойно»: реакція держави
відбулась, закон прийнятий оператив"
но, створена так звана правова база
для протидії цим діянням тощо. Тому
такі «автори» можуть спокійно сказа"
ти: ми все зробили, а зараз все зале"
жить від практики. Але що зможе зро"
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бити практика, коли такий закон, го"
ворячи умовно, має віртуальний ха"
рактер? Саме тут і починають настава"
ти ті наслідки, про які вище було ска"
зано.
До цього потрібно додати, що це
має відповідні наслідки не тільки у
сфері правозастосування, а і в нав"
чально"науковій сфері. Наприклад, та"
ке положення породжує певні пробле"
ми при викладанні кримінального
права та суміжних з ним дисциплін,
тобто вже при підготовці відповідних
фахівців. Наприклад, певний «роз"
рив» між «проголошеним» законом і
практикою його застосування, помно"
жений на нігілістичне відношення до
можливостей кримінального права, а у
молоді і до багатьох подій, які взагалі
відбуваються в соціальному житті,
створює складнощі при його вивченні.
Є ще один аспект у цій проблемі,
який породжує певні труднощі у
науковців, коли виникає необхідність
роз’яснити практикам можливості за"
стосування того чи іншого закону.
Віртуальність багатьох положень кон"
кретного закону дуже часто створює
об’єктивні труднощі при бажанні
відповісти на фахові питання прак"
тиків.
До цього можна додати, що такі ви"
падки дуже часто «провокують» і
певні наукові дискусії, які взагалі не
мають предмета для обговорення.
Ще одне запитання, яке також на"
лежить до загальних, а скоріше —
принципових положень. Воно може
звучати так: які діяння сьогодні вза"
галі ми можемо вважати суспільно не"
безпечними, тобто які з них при забез"
печенні усіх формальних вимог кримі"
налізації повинні підпадати під дію
кримінального права? Як визнати
їхню реальну суспільну небезпеч"
ність? Мова йде не про дії, які завжди,
протягом всього розвитку людства
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вважались злочинами, насамперед
такі, як вбивство чи крадіжка. Ми ка"
жемо про сучасні часи, особливо про ті
країни, які переживають принципові
реформи і де з визначенням цього все
дуже складно. У зв’язку з цим, врахо"
вуючи специфіку кримінального пра"
ва, потрібно, на нашу думку, насампе"
ред визнати основні цінності, прита"
манні суспільству, тобто потрібна
національна ідея як комплекс мо"
рально"етичних положень, яка домі"
нує в ідеології конкретної країни і слу"
гує для максимального довгого збере"
ження самоідентифікації цього наро"
ду*. Саме такий комплекс повинен
визначити найважливіші цінності для
держави і суспільства. Вони мають бу"
ти проголошеними у всіх сферах
суспільного життя, спиратися на ре"
альні об’єктивні процеси, які відбува"
ються в політиці, економіці тощо, і
тільки наявність всього цього дасть
змогу продуктивно існувати державі,
визнавати, які діяння реально пору"
шують найважливіші соціальні цін"
ності, і тим самим надавати процесам
криміналізації та декриміналізації,
процесам пеналізації та депеналізації
необхідної змістовності, системності
та послідовності.
Визнання таких цінностей надасть
змогу більш реально враховувати не
тільки ті явища, процеси і діяння, які
створюють реальну небезпеку нашому
сьогоденню, а також спробувати від"
повісти на запитання — хто є та особа,
яка вчиняє такі дії, яка порушує ці
цінності? Якщо вона є їх «руйнівни"
ком», тоді у заходах повинні перева"
жати карні міри, якщо вона є «жерт"
вою» системи, яка свої загальні не"
доліки «проектує» на цю людину —
тоді повинні переважати заходи,
більш притаманні «армії рятування».

Сукупність цього, у свою чергу, дасть
можливість остаточно вирішити, який
основний напрям повинна мати про"
грама протидії злочинності. Це буде
боротьба зі злочинністю, чи протидія
злочинності, чи контроль за злочин"
ністю, чи... Мова тут йде не стільки
про філологічну різницю у визна"
ченні. Потрібно визначитися з прин"
ципово різним підходом до організації
такої програми. Необхідно чітко вра"
ховувати, що, наприклад, коли кон"
кретні держави через основні ідео"
логічні догми вважають, що існуюча у
них злочинність — це так звані плями
минулого і держава не має до цього
ніякого відношення, то тоді мова по"
винна йти про викорінювання таких
дій, тобто про боротьбу. Якщо ж, на"
впаки, вважається, що громадсько"
політична формація має об’єктивні не"
доліки, які за певних умов можуть
«об’єктивно» створювати умови для
злочинів, то потрібно шукати інші
шляхи впливу на такі негативні тен"
денції. І тут вже потрібно більш де"
тально аналізувати, на що зробити
основний акцент у програмі: на «суп"
ротив», «перешкоду» чи розробку пев"
них «стандартів» і дотримання їх. На
нашу думку, нам нині насамперед
потрібно здійснити саме це, а не шукати
так звані проривні ідеї в подоланні зло"
чинності, які дуже часто є або утопічни"
ми, або компілятивними. Потрібно бу"
ти «скромнішими» в намірах, бо, напри"
клад, багаторічний конфесійній досвід
подолання гріховної людської по"
ведінки дає достатній привід для реаль"
ної оцінки таких намірів.
Процеси криміналізації мають і
певні організаційно"фінансові пробле"
ми, або так звану ціну злочинності. Як
ми вже казали, криміналізація певного
виду людської поведінки потребує на

* Стрельцов Є. Л. Пріоритетні напрямки розвитку вищої освіти. Формування патріотизму, моральності, куль"
тури, здорового способу життя у студентської молоді : матеріали міжвузівської наук."практ. конф. (м. Одеса,
24–25 трав). — О., 2006. — 192 с. — С. 5–7.
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черговому етапі проведення певного
комплексу практичних заходів щодо
протидії злочинній поведінці, але чи
маємо ми в кожному конкретному ви"
падку так званий кошторис державних
витрат на проведення необхідних за"
ходів для того, щоб прийнятий закон
вже з цих причин не залишився вірту"
альним?
Запитань, на які у зв’язку з цим
потрібно дати відповідь, безліч. Спро"
буємо їх тільки визначити. Напри"
клад, чи буде достатньою існуюча
кількість представників судових і пра"
воохоронних органів, які повинні ре"
ально розслідувати такі злочини, чи
мають вони достатню кваліфікацію
для цього, особливо коли мова йде про
злочини, в яких може існувати «чужа»
для цієї галузі права термінологія?
Або якщо в санкції нового закону пе"
редбачений такий вид покарання, як
обмеження чи позбавлення волі, то чи
вистачить установ, де засуджені за ці
злочини будуть відбувати покарання,
чи вистачить грошей у держави на за"
безпечення цим людям хоча б міні"
мальних побутових умов? Як потім
планується організувати процеси «по"
вернення» таких людей у суспільство?
І основне запитання: а чи є на все це
гроші в нашій державі? Ми добре
знаємо, як у сучасних умовах значно
обмежені державні фінанси, як багато
проблем ми вирішуємо завдяки
міжнародним фінансовим траншам...
Тому держава повинна завжди мати
дійсну аргументацію усіх своїх знач"
них витрат, в основі якої має бути
соціальна доцільність. Це стосується і
прийняття нового кримінального за"
кону, який повинен мати характер не
публічного рекламного шоу, а проду"
маного і обґрунтованого акта законо"
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давчої влади, що має враховувати все
сказане вище. Взагалі держава повин"
на для себе вирішити, на якому рівні
має бути її «відповідь» на такі діяння:
на мінімально допустимому, на серед"
ньому, на максимально допустимому
чи на якомусь іншому? Це повинно
стосуватися усієї злочинності або
окремих її видів?
Говорячи про складнощі у проце"
сах криміналізації, потрібно нагадати,
що певні недоліки у здійсненні цього
можуть мати не тільки загально"
соціальні наслідки. Це може породжу"
вати і досить складні фахові пробле"
ми, наприклад, здійснення цього з
порушенням вимог законодавчої тех"
ніки, що, до речі, дуже часто відбу"
вається при порушенні вимог кримі"
налізації, створює прогалини в зако"
нодавстві, причому не тільки на рівні
одного закону.
Реально оцінюючи правову сут"
ність кримінального права та соціаль"
ні завдання, які стоять перед ним,
потрібно враховувати, що процеси
криміналізації повинні «торкатися»
тільки таких дій, які мають усі не"
обхідні для цього відзнаки і на які дер"
жава може здійснити необхідний
«вплив» тільки завдяки можливостям
кримінального права. Це, у свою чергу,
надає змогу більш ефективно вирішу"
вати два основні завдання, які стоять
перед кримінальним правом як ма"
теріальною галуззю права, яка повин"
на створювати необхідну правову базу
для здійснення відповідного важливо"
го напряму в державному будівництві.
У стратегічному плані — це забезпе"
чення безпеки суспільства, в тактич"
ному — утримання злочинності на
соціально припустимому рівні.
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Р

озвиток
науково"технічного
прогресу ставить перед наукою
нові соціальні проблеми, які по"
требують свого осмислення і вироб"
лення відповідних механізмів їх вирі"
шення. До цих проблем, зокрема, на"
лежать проблеми: трансплантації,
штучного запліднення, зміни (корек"
ції) статі, еутаназії.
У літературі умисне позбавлення
життя невиліковно хворої людини з
метою припинення її страждань нази"
вають різними термінами: «евтаназія»
[1], «ейтаназія» [20; 391], «еутаназія».
Термін «еутаназія» вжито в ч. 3 ст. 52
«Основ законодавства України про
охорону здоров’я» від 19 листопада
1992 р. (далі — Основи) [3]. Отже,
його вживання у наукових досліджен"
нях набуло легального статусу, що
ґрунтується
на
етимологічному
значенні цього слова. Це значення роз"
кривають у літературі на основі двох
грецьких слів: «eu» — добре і «tha’
natos» — смерть.
Вперше аналізоване поняття було
введено в науковий обіг англійським
філософом Ф. Беконом (1561–1625)
для визначення «доброї, спокійної і
легкої смерті без мук і страждань» [4,

28]. Іноді таку смерть у наукових дже"
релах називають «доброю», «солод"
кою», «легкою».
Розрізняють еутаназію активну і
пасивну. При активній еутаназії
смерть невиліковно хворій особі за"
подіюється з метою припинення її
страждань лікарем, родичем, іншою
особою шляхом введення цій особі
лікарських засобів у надмірній дозі
або інших засобів, або вчинення інших
дій, що призводить до настання смерті
такої особи. Тому цей вид еутаназії на"
зивають іноді «методом наповнення
шприца».
Розрізняють такі форми активної
еутаназії:
1) «вбивство з милосердя» — має
місце в тих випадках, коли, наприклад,
лікар або інша особа, бачачи страждан"
ня безнадійно хворої людини і будучи
не спроможними їх усунути, вводить
їй надмірну дозу медичного препарату,
в результаті чого настає смерть;
2) «самогубство, асистоване ліка"
рем» — має місце, коли лікар лише до"
помагає невиліковно хворій людині
припинити життя;
3) «власне активна еутаназія» —
може мати місце без допомоги лікаря,
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коли пацієнт сам вмикає прилад, який
сприяє йому у настанні легкої та без"
болісної смерті [21, 15].
Пасивна еутаназія зводиться до
припинення лікарем, родичем, іншою
особою надання медичної допомоги
невиліковно хворому з метою припи"
нення його страждань, що призводить
до настання смерті такої особи, а тому
цей вид еутаназії іноді називають «ме"
тодом відкладеного шприца».
Еутаназію можна також класифіку"
вати на насильницьку, коли вона
здійснюється щодо особи проти її волі,
і ненасильницьку, коли наявне про"
хання або згода особи на передчасне
припинення її життя.
Як свідчать історичні джерела,
еутаназія як спосіб заподіяння смерті
людині застосовувалася з сивої давни"
ни у практиці ряду племен та древніх
держав. Зокрема, це стосується індій"
ських племен і Спарти. Спартанці, на"
приклад, вбивали тих дітей, які наро"
джувалися хворими або кволими, а
індіанці вбивали або залишали на
смерть від холоду чи голоду людей по"
хилого віку.
У сучасних умовах у різних держа"
вах є факти застосування еутаназії.
Причому з року в рік кількість проявів
еутаназії розширюється, як і розши"
рюється коло осіб, задіяних у цьому
процесі. До того ж чим далі акти еута"
назії викликають все більший гро"
мадський резонанс. 1989 р. увійшов в
історію з іменем Т. Бленда, що
здійснив еутаназію 17"річному фут"
больному фанатові, який отримав
важку травму головного мозку під час
тісняви на стадіоні м. Хілсборо (Вели"
ка Британія). Того ж року закінчився
судовий процес у Відні (Австрія) над
чотирма медичними сестрами, які у
період з 1983 до 1989 р. завдали смерті
50 хворим за допомогою сильнодіючих
снодійних препаратів. У 1997–1998 рр.
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К. Малевр, 30"річна медсестра з
лікарні м. Мант"ла"Жолі (Франція),
допомогла піти з життя близько
30 важкохворим пацієнтам. У 1991 р.
доктора Н. Кокса було засуджено за
введення смертельної ін’єкції хлорис"
того калію Л. Бойєз, яка була похи"
лого віку і до того ж помирала від важ"
кого ревматичного артриту. У 1997 р.
доктор Д. Мур з м. Ньюкасл (Велика
Британія) зізнався газетному репорте"
рові у застосуванні еутаназії до більш
ніж 300 пацієнтів. Університет
С. Фрейзера з м. Ванкувер (Канада)
оприлюднив дослідження, у якому
було названо 34 відомих випадки за"
стосування еутаназії у Канаді [23].
У січні 1999 р. з’явилась інфор"
мація, що штат працівників лікарень
графств Дербі, Соррі, Кент, Сассекс
(Велика Британія) свідомо прискорю"
вав смерть своїх пацієнтів, які страж"
дали на напади та недоумство, відмов"
ляючись давати їм їжу та воду. Мешка"
нець провінції Х. Шабо (Китай),
піддавшись на прохання хворої на рак
дружини, дав їй отруту. Від смертної
кари його врятувало лише знайдене
слідством передсмертне послання ма"
тері дітям, де вона писала про бажання
покінчити з собою [23].
Чи не найбільш резонансною мож"
на вважати справу патологоанатома
Д. Кеворкяна (США), який особисто
здійснив еутаназію понад 130 грома"
дянам США, за що у пресі заслужив
прізвисько «Доктор Смерть» [24].
Один із найбільш цинічних спо"
собів добровільного відходу з життя
винайшов
австралійський
лікар
Ф. Ніцшке. Важкохворому пропонува"
лось зіграти у гру з комп’ютером. У ви"
падку поразки на екрані з’являлось пи"
тання: «Завершити гру?» Отримавши
ствердну відповідь, комп’ютер давав
сигнал механізмові, який здійснював
смертельну ін’єкцію у вену [23].
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Не так часто, але трапляються ви"
падки еутаназії й на території держав
колишнього Радянського Союзу. Так,
наприклад, у 1997 р. судом м. Біла Ка"
литва Ростовської області було засу"
джено Н. за вбивство своєї паралізова"
ної матері. Доглядаючи за нею, він
дізнався від лікарів, що вилікувати
матір вони не зможуть, і запропонував
їй припинити страждання. Отримав"
ши її згоду, Н. спробував задушити її
руками, а коли це не вдалося, кухон"
ним ножем декілька разів зробив їй
поранення грудної клітини [25].
Подібну ж справу було порушено й
вільнюською прокуратурою з приводу
вбивства матір’ю, лікарем Ж. Славін"
скене, з метою еутаназії свого 19"річ"
ного сина, який до того більше півроку
лікувався від важких опіків після не"
вдалої спроби самоспалення. Оскіль"
ки відповідальності за еутаназію у
Литві не передбачено, їй було висуну"
то обвинувачення в умисному вбив"
стві за обтяжуючих обставин, за що,
відповідно до литовського Криміналь"
ного кодексу, передбачено позбавлен"
ня волі на строк від 10 до 20 років.
Однак жінку на підставі висновків су"
дово"психіатричної та психологічної
експертиз було звільнено від криміна"
льної відповідальності, оскільки було
доведено, що в період вчинення
злочинного діяння вона перебувала у
стані неосудності [26].
Застосовувалась еутаназія й до дея"
ких відомих людей. Таким чином
прийняв свою смерть 37"й президент
США Р. Ніксон, який після першого
інсульту написав звернення до лікарів
з проханням не застосовувати до нього
штучних методів продовження життя
у випадку повторного крововиливу у
мозок, коли він не зможе виявити
свою волю. Так само свідомо припи"
нив приймати ліки після консультації
з особистим лікарем і складення за"
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повіту президент Франції Ф. Мітте"
ран, що страждав на останню стадію
раку [25].
Значний резонанс викликав і випа"
док з колишнім сенатором від Партії
праці Е. Бронсхермою (Нідерланди),
який вдався до еутаназії, будучи похи"
лого віку, хоча не страждав на жодну
важку хворобу. Він просто стомився
від життя і бажав прискорити смерть.
У цьому йому допоміг його лікар [23].
Сьогодні суспільна оцінка еута"
назії, а в правовому визначенні права
людини на смерть, належить до числа
контраверсійних. Зазначимо, що при
цьому ніхто не заперечує права люди"
ни на природну смерть, коли процес
вмирання людини проходить без
зовнішнього його прискорення.
Еутаназія не узгоджується з ка"
нонічними нормами, згідно з якими
лише Бог вирішує питання про життя
чи смерть людини. Однією з заповідей
Божих є заповідь «Не вбивай». Отже,
штучне втручання у вирішення питан"
ня про смерть людини є гріхом. Не
сприймається ідея еутаназії суспіль"
ною мораллю абсолютної більшості
цивілізованих країн світу.
Серед учених"медиків, лікарів,
юристів немає одностайності щодо
оцінки еутаназії. Зокрема, відомий
учений, доктор медичних наук, профе"
сор Г. Івашкевич вважає, що у світі
знайдеться немало противників еута"
назії не лише через страх перед зако"
ном, а тому, що у кожної нормальної
людини, тим більше лікаря, є більш
високий внутрішній закон, який
постійно стверджує: «Не вбий» [2, 93].
Свою позицію Г. Івашкевич обґрунто"
вує не лише аморальністю еутаназії, а
й тим, що проблема еутаназії пов’я"
зується з трансплантацією, що ство"
рює ґрунт для можливих зловживань
навіть при досить досконалому право"
вому врегулюванні цього процесу.
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Протилежної позиції дотримують"
ся професор С. Долецький — дитячий
хірург і професор В. Акопов — завіду"
вач кафедри судової медицини Рос"
товського медичного інституту. Так, на
думку С. Долецького, боротьба за жит"
тя пацієнта справедлива лише доти,
доки існує надія, що порятунок є мож"
ливим. Якщо цю надію втрачено, то з
цього моменту виникає право на ми"
лосердя, яке й реалізується через еута"
назію. Тому, вважає він, еутаназія є
справедливим, єдино правильним
засобом щодо невиліковно хворих,
паралізованих, дебілів, пацієнтів, існу"
вання яких продовжується лише за до"
помогою життєзабезпечувальних ме"
дичних апаратів, новонароджених з
атрофованим мозком, плодів вагітних
жінок, якщо встановлено їх потвор"
ність чи несумісне з життям патоло"
гічне порушення, оскільки людина
відрізняється від тварин розумом та
мораллю [5]. Ю. Дмітрієв і Є. Шленьо"
ва стверджують, що біолого"медичний
аспект еутаназії полягає в тому, щоб
чітко визначити коло пацієнтів, щодо
яких доцільно її застосувати [6, 42].
Ця позиція перегукується з баченням
проблеми відомим швейцарським
професором Б. Баертші, який, енер"
гійно відстоюючи ідею еутаназії,
класифікує людей на особистості та
неособистості, зараховуючи до остан"
ніх людські ембріони, смертельно хво"
рих дітей, дорослих, що потерпають
від невиліковних хвороб і усвідомлю"
ють це, а також тих, хто підключений
до медичної апаратури, яка підтримує
їх життєздатність. Такі особи, вважає
Б. Баертші, слід умертвляти навіть
проти їх волі тому, що вони «генетич"
но не мають волі до життя» [7, 22].
Такий підхід нагадує початок XX ст.,
коли значного поширення набули
відомі євгенічні теорії. В їх основу бу"
ли покладені припущення про біоло"
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гічне виродження людини. Генетич"
ний вплив на спадковість людини роз"
глядався як універсальний засіб про"
тистояння виродженню людини.
У зв’язку з цим практикувалися у
США з 1899 р., у Данії з 1929 р., у
Німеччині з 1933 р. заходи криміналь"
ної євгеніки у вигляді кастрації та сте"
рилізації. У США протягом 20–30"х
років
було
проведено
більше
60 000 кастрацій і стерилізацій «гене"
тично неповноцінних індивідів» [8].
Ще більш радикальною, по суті по"
творною, була на початку XX ст. ідея
Біндінга і Гохе про еутаназію як засіб
знищення «неповноцінних» людей,
якою скористалися фашистські ідео"
логи в Німеччині для вироблення
нацистської програми «Еутаназія», за"
твердженої Декретом від 1 вересня
1939 р. Відповідно до цієї програми як
у Німеччині, так і на окупованих тери"
торіях підлягали знищенню новонаро"
джені з «неправильним розвитком»,
душевнохворі, хворі на туберкульоз
або злоякісні новоутворення, інваліди,
невиліковно хворі, а також представ"
ники «неповноцінних» народів —
євреї, цигани, поляки і росіяни. З цією
метою була створена спеціальна «ін"
дустрія» умертвіння у вигляді газових
камер, крематоріїв, концентраційних
таборів [4, 28]. Тільки в Німеччині, в
межах програми «Еутаназія», як
стверджує С. Тасаков, було відправле"
но в газові камери 275 тисяч розумово
відсталих і психічно хворих людей [6,
42]. Правда, В. Кірхмаєр зазначає, що
нацистська програма знищення неви"
ліковно хворих і представників «расо"
во неповноцінних» народів була впер"
ше згадана в 1933 р. у Декреті «Про
захист здоров’я нації» [9]. Міжнарод"
ний трибунал у Нюрнбергу кваліфіку"
вав таку діяльність як злочини проти
людства. Цей урок історії справедливо
обурює людську свідомість і сьогодні,
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коли проблема еутаназії в теоретично"
му і практичному плані стала однією із
злободенних, «модних». Він також і
застерігає людство від поспішного
сприйняття «модних» ідей і концепцій
заради якоїсь часткової, гіпотетичної
вигоди, не підтвердженої науково
обґрунтованим соціальним прогно"
зом. Крім того, він є яскравим прикла"
дом того, коли такі ідеї чи концепції
можуть бути доведені до негуманного,
абсурдного варіанта.
В юридичній літературі проблема
еутаназії розглядається переважно
крізь призму прав людини і переважає
думка, що активна еутаназія є злочин"
ною. Якщо право людини на життя ви"
знане на міжнародно"правовому рівні,
то право людини на дострокову, перед"
часну смерть, необхідність визнання
якого обстоюють ряд вчених і прак"
тиків, не знаходить підтримки як на
міжнародно"правовому рівні, так і на
рівні абсолютної більшості цивілізова"
них держав. Зокрема, в Декларації про
еутаназію, прийнятій 39"ю Всесвітньою
медичною асамблеєю в 1987 р. у м. Ма"
дриді, зазначено, що еутаназія, тобто
«акт навмисного переривання життя
пацієнта, навіть здійснений на прохан"
ня самого потерпілого чи на прохання
його близьких родичів, є неетичним. Це
не звільняє лікаря від прийняття до
уваги бажання пацієнта, щоб природні
процеси вмирання йшли своїм ходом у
заключній стадії хвороби» [10, 391]. На"
ведене положення можна зрозуміти і
так, що світова медична громадськість
висловилася проти активної еутаназії,
допускаючи можливість пасивної еута"
назії, що суперечить «Клятві Гіппокра"
та», де головною засадою лікарської
діяльності визначено засаду «primum
non nocere» — перш за все не нашкодити
хворому.
Суперечливі погляди на еутаназію
з морально"етичної та медичної пози"
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цій викликали й суперечливу юридич"
ну оцінку цього явища, що не могло не
знайти свого відображення у законо"
давстві різних держав світу. Так, у
50"ти штатах США прийняті закони,
якими дозволено пасивну еутаназію
[11]. Перший у світі Закон «Про право
людини на смерть» було прийнято
після довгих обговорень на референ"
думах, у 1977 р. у штаті Каліфорнія.
Відповідно до цього Закону не"
виліковно хвора особа має право на
відключення реанімаційної апаратури,
оформивши відповідний документ, що
засвідчує таке її бажання.
У цьому ж році, 27 жовтня, у штаті
Орегон прийнято Закон «Про право
на гідну смерть». Згідно з цим Зако"
ном дієздатний дорослий житель
Орегону, який за висновком лікуючо"
го лікаря та лікаря"консультанта
страждає від смертельної хвороби і
добровільно висловив своє бажання
померти, може написати заяву для
призначення медичного препарату з
метою покінчити своє життя гуман"
ним і гідним способом. Ця заява по"
винна бути виконана за встановленою
формою, підписана і датована па"
цієнтом і засвідчена щонайменше дво"
ма свідками у присутності пацієнта.
Одним із свідків повинна бути особа,
яка не є:
а) родичем пацієнта по крові, по
чоловікові чи дружині чи усиновленню;
б) на час підписання заяви спад"
коємцем будь"якої частини майна пра"
вомочного пацієнта після його смерті
за заповітом чи за законом;
в) власником, керівником чи пра"
цівником установи охорони здоров’я,
де правомочний пацієнт отримує ме"
дичне лікування або проживає.
Свідком не може бути також і ліку"
ючий лікар. Якщо пацієнт є особою,
яка тривалий час користується послу"
гами медичного закладу на час подан"
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ня заяви, то одним із свідків має бути
особа, призначена цим закладом.
Безпосередньо перед призначенням
медичного препарату лікуючий лікар
повинен підтвердити, що пацієнт
приймає обґрунтоване рішення.
Закон також передбачає інші фор"
мально"процедурні умови права на
гідну смерть, а також передбачає
кримінальну відповідальність як за
тяжкий злочин категорії «А» особи,
яка без відома пацієнта умисно
змінить або підробить письмову заяву
пацієнта про призначення медичного
препарату, чи приховає або знищить
анулювання цієї заяви з метою спри"
чинити смерть пацієнта або примушує
чи чинить незаконний вплив на
пацієнта, щоб він подав заяву про при"
значення медичного препарату з ме"
тою покінчити життя чи ліквідувати
відмову від такої заяви.
Пасивна еутаназія не вважається
злочином у Швеції та Фінляндії, а в
50"ти штатах США, як уже зазначало"
ся, в Бельгії та Нідерландах вона доз"
волена законом. Так, лише в 2000 р. у
Нідерландах офіційно зареєстровано
2 216 випадків еутаназії [12].
У більшості держав світу еутаназія
або не передбачена законом або забо"
ронена ним. У зв’язку з цим у криміна"
льних кодексах таких держав передба"
чено відповідальність за еутаназію як
різновид умисного вбивства при
пом’якшуючих обставинах. До числа
цих держав, зокрема, належать: Авст"
рія (§ 77 КК), Азербайджан (§ 135
КК), Болівія (§ 257 КК), ФРН (§ 216
КК), Греція (§ 300 КК), Грузія (§ 110
КК), Данія (§ 239 КК), Індія (§ 300
КК), Ісландія (§ 213 КК), Іспанія
(§ 143 КК), Італія (§ 579 КК), Ко"
лумбія (§ 106 КК), Коста"Ріка (§ 116
КК), Ліван (§ 552 КК), Республіка
Польща (§ 150 КК), Португалія (§ 134
КК), Республіка Корея (§ 252 КК),
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Швейцарія (§ 114 КК), Японія (§ 202
КК). В інших державах таке вбивство
залежно від обставин справи кваліфі"
кується на загальних засадах як про"
сте або кваліфіковане вбивство.
Очевидно є сенс розглянути пропо"
зиції українських учених щодо допов"
нення Кримінального кодексу Украї"
ни спеціальною статтею, яка б перед"
бачала відповідальність за цей різно"
вид умисного вбивства [22].
Разом з тим у ряді держав, де у
кримінальних кодексах немає складів
умисних вбивств зі співчуттям (еута"
назія), передбачено пом’якшуючу по"
карання обставину — вчинення злочи"
ну зі співчуття (Росія, Казахстан, Та"
джикістан), або вчинення злочину з
благородних мотивів (Албанія, Куба,
Панама), або вчинення злочину на
прохання особи, яка перебуває в без"
надійному стані (Литва). За наявності
таких обставин суди мають можли"
вість диференціювати (виокремити)
кримінальну відповідальність за умис"
ні вбивства зі співчуття.
У Росії, зокрема, ще в Морському
Статуті, затвердженому Петром І
у 1720 р., міститься така норма: «Кто
захочет сам себя убить и его в том
застанут, того повесить на райне
(ред. — В. К.); а ежели кто сам себя уже
убьет, тот и мертвый за ноги повешен
быть имеет» [13].
В Україні Кримінальний кодекс
УРСР 1922 р. у примітці до ст. 143
містив норму, яка встановлювала, що
вбивство, вчинене за наполяганням
вбитого з почуття жалю, не карається.
Однак ця норма була чинною лише до
3 січня 1923 р. [14].
Згідно з ч. 3 ст. 52 Основ медичним
працівникам «забороняється здій"
снення еутаназії — навмисного при"
скорення смерті або умертвіння неви"
ліковно хворого з метою припинення
його страждання» [3]. Це законодавче
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формулювання викликає два застере"
ження. Перше стосується кола суб’єк"
тів заборони. Видається неправиль"
ним підхід, коли пряма заборона
здійснення еутаназії стосується лише
медичних працівників, а про фарма"
цевтичних працівників та інших осіб
нічого не сказано. Очевидно, що така
формальна заборона має стосуватися
всіх без винятку суб’єктів. Саме так
законодавець сформулював заборону
в ч. 2 ст. 29 Основ: «Забороняється ме"
дичне втручання, яке може викликати
розлад генетичного апарату». Так са"
мо, без обмеження кола суб’єктів забо"
ронено в ч. 1 ст. 45 Основ проведення
науково"дослідного експерименту на
хворих, ув’язнених або військовополо"
нених, а також терапевтичного експе"
рименту на людях, захворювання яких
не має безпосереднього зв’язку з
метою досліду. Друге застереження
стосується відсутності у згаданій ч. 3
ст. 52 Основ вказівки на відпові"
дальність за порушення заборони
еутаназії. Вдалим видається вирішен"
ня цього питання у ст. 45 однойменно"
го нормативного акта Російської Фе"
дерації, де прямо записано, що «особа,
яка свідомо спонукає хворого до еута"
назії і (або) здійснює еутаназію, несе
кримінальну відповідальність за зако"
нодавством Російської Федерації» [11,
206].
У сучасній теорії кримінального
права України та у правозастосу"
вальній практиці визнано, що згода
іншої людини на позбавлення її життя
або наявність її прохання про позбав"
лення життя не усуває протиправності
діяння, спрямованого на позбавлення
життя такої людини і не звільняє
суб’єкта, який це вчинить, від
кримінальної відповідальності. Однак
виникає питання про кваліфікацію
еутаназії за відповідною статтею
Особливої частини КК України.
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При активній еутаназії у вигляді
«вбивства з милосердя» дії винного є
умисними, а тому за наявністю усіх
інших ознак складу злочину вчинене
належить кваліфікувати, залежно від
обставин справи, за ч. 1 або 2 ст. 115
КК України. Щодо «самогубства», що
асистується медичним працівником
(іншим суб’єктом), та самогубства без
участі медичного працівника (іншого
суб’єкта), коли він лише надає хворо"
му необхідні засоби для самогубства,
то підстав для кримінальної відпові"
дальності медичного працівника (ін"
ших суб’єктів), як видається, немає.
У таких випадках медичний праців"
ник (інша особа) є пособником само"
губства, яке не є злочином згідно з
чинним КК України. Доречно нагада"
ти, що ст. 462 Кримінального уложен"
ня Російської імперії 1903 р. передба"
чала ув’язнення у виправному будин"
ку на строк до трьох років або ув’яз"
нення у фортеці на строк до одного
року за надання засобів до самогуб"
ства, якщо внаслідок цього воно було
вчинене. У сучасних державах склад
злочину схиляння до самогубства, по"
соблення самогубству передбачений,
зокрема, чинними кримінальними ко"
дексами: Австрії (§ 78); Болгарії
(ст. 127); Голландії (ст. 294); Іспанії
(ч. 3 ст. 143); Швейцарії (ст. 115);
Данії (§ 240), Польщі (ст. 151). Стат"
тя 146 Кримінального кодексу Біло"
русії передбачає склад злочину «Схи"
ляння до самогубства». Кримінальний
кодекс Федеративної Республіки Ні"
меччини (§ 216) передбачає покаран"
ня у вигляді позбавлення волі на строк
від шести місяців до п’яти років за
умисне вбивство внаслідок категорич"
ного наполегливого прохання потер"
пілого про позбавлення його життя.
Суспільна небезпека схиляння до
самогубства і сприяння самогубству
очевидна, і тому доцільно, враховуючи
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досвід зарубіжних держав, встановити
кримінальну відповідальність за їх
вчинення, доповнивши Кримінальний
кодекс, наприклад ст. 120 КК України,
нормою в такій редакції: «Організація
самогубства, керування його підготов"
кою чи вчиненням, підбурення до
самогубства, а також пособлення са"
могубству, — карається...». Що сто"
сується підмовлення суб’єктом до са"
могубства особи, що не усвідомлює
значення своїх дій, то слід погодитися
з думкою вчених, які пропонують
кваліфікувати такі дії суб’єкта як
умисне вбивство [15, 51, 251]. Кримі"
нальне уложення Російської імперії
(ст. 463) окремо передбачало криміна"
льну відповідальність за підмовлення
до самогубства особи, яка не досягла
21 року, а також особи, завідомо не"
здатної розуміти свої дії та значення
вчинюваного нею чи керувати своїми
вчинками.
Щодо «пасивної еутаназії» в юри"
дичній літературі висловлена думка
про можливість кваліфікації бездіяль"
ності винного у таких випадках, як не"
надання допомоги хворому (в Україні
статті 136 і 139 КК України) [16, 17].
Щодо кваліфікації бездіяльності вин"
ного при «пасивній еутаназії» за стат"
тями 136 або 139 КК України виника"
ють певні труднощі. Вони зумовлені,
зокрема, застосуванням законодавцем
понять «завідомо» (ст. 136) та «завідо"
мо відомо» (ст. 139). Перше, що звер"
тає на себе увагу, це неузгодженість
цих понять з положеннями статей
розділу п’ятого Загальної частини КК
України «Вина та її форми», де не пе"
редбачено такої форми чи виду вини.
Думається, що немає підстав оспорю"
вати методологічне значення статей
цього розділу для Особливої частини
КК України, яке законодавцем у цьо"
му випадку проігнороване. Другим, як
наслідок першої неузгодженості, є
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різне розуміння цих понять у теорії
кримінального права. Так, О. Дудоров
стосовно ст. 139 КК України вважає,
що під поняттям «завідомо відомо»
слід розуміти вчинення бездіяльності
з прямим умислом [17, 328]; М. Хавро"
нюк стосовно ч. 3 ст. 136 КК Украї"
ни — вчинення бездіяльності з пря"
мим умислом, а ставлення щодо на"
слідків проявляється тільки в необе"
режній формі вини [16, 323]; П. Анд"
рушко, відповідно — вчинення без"
діяльності умисно, а ставлення до
наслідків проявляється в необереж"
ності (щодо ст. 136 КК України) та
вчинення
бездіяльності
умисно
(ст. 139 КК України) [18, 285, 291];
автори «Науково"практичного комен"
таря до Кримінального кодексу Украї"
ни», підготовленого інститутом Гене"
ральної прокуратури України, відпо"
відно — вчинення бездіяльності умис"
но, а щодо наслідків — вина прояв"
ляється у формі необережності
(ст. 136 КК України) та вчинення без"
діяльності умисно (ст. 139 КК Украї"
ни) [19, 91, 95]. С. Бородін під понят"
тям «завідомо» вбачає два види вини:
непрямий умисел і злочинну само"
впевненість, а О. Красіков — три види
вини: злочинна самовпевненість, не"
прямий умисел, а в деякий випадках і
прямий умисел [15, 59]. На думку
М. Бажанова, поняттям «завідомо»
охоплюється вчинення бездіяльності
умисно, а щодо наслідків можлива як
умисна, так і необережна форма вини
(ст. 136 КК України), а щодо ст. 139
КК України — вчинення бездіяльності
умисно або при наявності злочинної
самовпевненості [20, 72, 60]. Такий
різнобій поглядів учених дає підстави
стверджувати, що у цьому випадку
межі законності розмиті, а права лю"
дини не забезпечені належним чином.
Очевидно, що не випадково законода"
вець Російської Федерації, враховую"
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чи складність проаналізованої вище
проблеми, а також труднощі у відме"
жуванні ненадання допомоги від
умисного вбивства та вбивства через
необережність при бездіяльності, вка"
зав у диспозиції ч. 2 ст. 124 Криміна"
льного кодексу Російської Федерації
«Ненадання допомоги хворому» на
необережну форму вини щодо на"
слідків у вигляді настання смерті по"
терпілого. Однак навіть і таке уточ"
нення не дає підстав кваліфікувати
бездіяльність суб’єкта при «пасивній
еутаназії» як ненадання допомоги,
тобто за ст. 136 або ст. 139 КК України.
Як уже зазначалося вище, еутаназія,
згідно з ч. 3 ст. 52 Основ та Декла"
рацією про еутаназію, є діянням уми"
сним. При вчиненні еутаназії особа
усвідомлює суспільно небезпечний
характер свого діяння, передбачає на"
стання смерті потерпілого і бажає або
свідомо припускає її настання. Необе"
режне ставлення суб’єкта до настання
смерті потерпілого у цьому випадку
виключається. Отже, умисне ненадан"
ня (злочинна бездіяльність) медич"
ним працівником (іншим суб’єктом)
допомоги хворому (пасивна еута"
назія) з метою заподіяння йому смерті
як на прохання потерпілого, так і за
його згодою або без згоди, що призве"
ло до такого наслідку, належить
кваліфікувати як умисне вбивство за
ч. 1 ст. 115 КК України. Не виклю"
чається кваліфікація вчиненого за"
лежно від обставин справи за пункта"
ми 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК Ук"
раїни. Наведена кваліфікація діянь
медичних працівників не стосується
тих випадків, коли пацієнт в установ"

леному порядку не дає згоди на медич"
не втручання. Згідно із ст. 43 Основ
така згода є обов’язковою для діагнос"
тики, профілактики та лікування. Що"
до пацієнта, який не досяг віку 15 ро"
ків, а також визнаного в установлено"
му законом порядку недієздатним,
медичне втручання здійснюється за
згодою їх законних представників.
У цих випадках, якщо пацієнт поми"
рає, настання його смерті відбувається
всупереч волі лікаря, тобто його вина
відсутня, а отже, і відсутній склад зло"
чину як підстава притягнення лікаря
до кримінальної відповідальності.
Враховуючи специфіку службових
функцій медичного працівника, а та"
кож і фармацевтичного працівника, на
яких покладається особливий обо"
в’язок — турбота про життя та здо"
ров’я людини, які відповідно до ст. 3
Конституції України є в числі найви"
щих соціальних цінностей в Україні,
видається за доцільне передбачити в
ч. 2 ст. 115 КК України відпові"
дальність за вчинення умисного вбив"
ства медичним або фармацевтичним
працівником при виконанні ними
своїх службових обов’язків. Крім цьо"
го, у ст. 119 КК України необхідно пе"
редбачити особливо кваліфікований
вид вбивства через необережність —
вбивство через необережність, вчине"
не медичним або фармацевтичним
працівником при виконанні ними
своїх службових обов’язків. Є надія,
що внесення зазначених вище допов"
нень до чинного КК України сприяти"
ме посиленню захисту права людини
на життя в Україні.
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назії — заподіяння смерті людині зі співчуття. Підтримується пропозиція вчених щодо виокрем
лення в чинному КК України самостійного складу злочину «Заподіяння смерті зі співчуття».
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социальной и уголовноправовой оценки
эвтаназии — причинение смерти из сочувствия. Поддерживается предложение ученых о выде
лении в действующем Уголовном кодексе Украины самостоятельного состава преступления
«Причинение смерти из сочувствия».
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Grishchuk V. Euthanasia: public and criminally is a legal estimation
Annotation. The article is about question social and criminal euthanasia, which means causing
the death of a man with compassion. Scientists supported the proposal of separation in the current
Criminal Code of Ukraine independent of the crime «causing death with compassion».
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М. ХАВРОНЮК
доктор юридичних наук, доцент,
заступник керівника апарату —
начальник правового управління
Верховного Суду України

Щ

е у 2002 р., розмірковуючи
над майбутнім системи пра"
воохоронних органів, ми за"
пропонували при визначенні право"
охоронних органів урахувати зміст
правоохоронних функцій (функцій,
спрямованих на виконання завдань з
охорони правопорядку шляхом засто"
сування примусових заходів), і вказу"
вали, що завданням кожного такого
органу має бути забезпечення порядку
в певній (відносно вузькій) сфері су"
спільних відносин — з тим, щоб їхні
повноваження не перетинались і вони
керувались принципом спеціалізації,
який дає змогу їхнім співробітникам
досягати справжнього професіоналіз"
му. Отже, як критерії побудови систе"
ми правоохоронних органів слід брати
певну сферу правопорядку, визначену
з урахуванням класифікації правопо"
рушень в Особливих частинах КК Ук"
раїни і КпАП. Ядром системи мають
стати озброєні органи: 1) кримінальної
поліції, поліції громадського порядку,
дорожньої поліції тощо — при відом"
стві внутрішніх справ; 2) транспортної
поліції — при транспортному; 3) мит"
ної та податкової поліції — при фінан"
совому; 4) екологічної (лісової, водної,

земельної тощо) — при відомстві з пи"
тань охорони природного середовища;
5) військової — при військовому ві"
домстві, та інші аналоги відповідних
сучасних органів міліції, митної варти і
податкової міліції, Військової служби
правопорядку у Збройних силах тощо.
Забезпечення правопорядку в інших
сферах не потребує наявності саме озб"
роєного органу. Тому деякі правоохо"
ронні органи можуть і не бути полі"
цією. Йдеться, скажімо, про органи за"
безпечення: безпеки праці — при
відомстві праці, нормальної економіч"
ної конкуренції — при антимонополь"
ному відомстві, санітарно"епідеміоло"
гічної безпеки — при відомстві охоро"
ни здоров’я [1, 33–36].
Досліджуючи проблеми класифіка"
ції злочинних діянь (кримінальних
правопорушень), те, як вони вирішені
у законодавстві інших європейських
держав, ми дійшли таких висновків
[2].
По"перше, простежується тенден"
ція до виокремлення різних груп зло"
чинних діянь, зокрема злочинів і
кримінальних проступків (Австрія,
Голландія, Естонія, Іспанія, Італія,
Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Ру"
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мунія, Сан"Марино, Угорщина, ФРН)
або злочинів, проступків і порушень
(Бельгія, Франція, Швейцарія). При
цьому кримінальні проступки (як і по"
рушення) обліковуються у судовій
статистиці разом із злочинами. На"
приклад, в Японії до кримінальної ста"
тистики потрапляють навіть порушен"
ня правил паркування автомобіля, а

крадіжки велосипедів становлять 20 %
усіх зареєстрованих крадіжок, хоча в
Україні такі крадіжки міліція нама"
гається не реєструвати за малознач"
ністю діяння. Тому і має місце пара"
докс: у кримінально благополучніших
країнах загальна кількість зареєстро"
ваних злочинів є значно більшою, ніж
в Україні.
Таблиця 1

Кількість зареєстрованих злочинів на 100 тис. населення
в деяких державах світу*

По"друге, кримінально"правове
значення виокремлення криміналь"
них проступків полягає у значному
зменшенні масиву криміналізованих
діянь, а кримінально"процесуальне —
у значному спрощенні процедури при"
тягнення до відповідальності за вчи"
нення кримінального проступку
порівняно зі звичайною.
Так, в Естонії окремо для злочинів і
проступків визначені дія криміналь"
ного закону, види покарань, можли"
вість умовно"дострокового звільнен"
ня, давність, караність співучасті
(співучасть у проступку не карається),
караність приховування злочинів і не"

донесення про злочини, форма вини
(у разі вчинення проступку не має
значення, умисно його вчинено чи че"
рез необережність) тощо.
Введення до Кримінального кодек"
су Литви поряд зі злочином проступ"
ку дало змогу виключити адміністра"
тивну преюдицію як ознаку злочину
[7, 50, 87].
Практичне значення класифікації
злочинних діянь у Франції полягає у
визначенні системи покарань, кара"
ності замаху (караються замах на
злочин і у випадках, передбачених за"
коном, — на проступок; не карається
замах на порушення) та співучасті

* Див. [3, 720–773; 4, 201–202; 5; 6, 246–247].
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(співучасть у порушенні не караєть"
ся). Ґрунтуючись на цій класифікації,
визначаються строки давності та
підсудність кримінальних справ, вирі"
шується питання про зняття та пога"
шення судимості (вчинення порушен"
ня не створює судимості). З кате"
горією злочинного діяння пов’язана і
форма вини: всі злочини — це тільки
умисні діяння; для проступків вва"
жається достатньою необережність;
для порушень форма вини значення
не має. Від категорії діяння залежить
можливість надання відстрочки, ре"
жиму напівволі, виконання покарання
частинами тощо, а також проведення
попереднього розслідування: воно є
обов’язковим для злочинів, факульта"
тивним для проступків і здійснюється
тільки за ініціативою прокуратури для
порушень. Класифікація діянь визна"
чає і правоохоронну систему, і пред"
метну компетенцію юрисдикційних
органів: злочини розглядаються судом
присяжних, проступки — виправним
трибуналом, порушення — поліцейсь"
ким трибуналом [8, 276–277].
Думку про доцільність виокрем"
лення у КК України категорії кримі"
нальних проступків підтримали й інші
науковці.
Так, у 2006 р. В. Навроцький запро"
понував: перелік кримінальних про"
ступків сформувати за рахунок діянь,
які зараз віднесені до категорії зло"
чинів невеликої тяжкості (але за які не
передбачене позбавлення волі), ряду
інших злочинів, а також тих адміні"
стративних правопорушень, за які мо"
же бути застосовано арешт; Особливу
частину КК України поділити на дві
структурні одиниці («книги»): одну
присвятити злочинам, другу — кримі"
нальним проступкам; у Загальній час"
тині КК України виділити особли"
вості, що випливають з виокремлення
кримінальних проступків; щодо остан"
122

ніх застосовувати спрощену процеду"
ру розслідування, примирну процеду"
ру та угоду про визнання вини тощо
[9].
У 2007 р. на підтримку інституту
кримінальних проступків виступив
П. Фріс. Він, зокрема, звернув увагу на
досвід Польщі щодо розмежування
злочинів і кримінальних проступків за
суб’єктивною стороною: криміналь"
ний проступок може характеризувати"
ся як умислом, так і необережністю,
а злочин — виключно умислом [10,
76–78].
10 грудня 2007 р. Національна
комісія із зміцнення демократії та ут"
вердження верховенства права пере"
дала на розгляд Президенту України
проект Концепції реформування
кримінальної юстиції України, в якій
питанню про запровадження кримі"
нальних проступків було приділено
чимало уваги. Концепція була ухвале"
на рішенням Ради національної безпе"
ки і оборони України від 15 лютого
2008 р. і затверджена Указом Прези"
дента України від 8 квітня 2008 р.
Згідно з цією Концепцією до кате"
горії кримінальних проступків мають
бути віднесені: 1) окремі діяння, які за
чинним КК України вважаються зло"
чинами невеликої тяжкості й відповід"
но до політики гуманізації криміналь"
ного закону будуть визнані законодав"
цем такими, що не мають значного
ступеня суспільної небезпеки; 2) пе"
редбачені чинним КпАП діяння, які
мають судову юрисдикцію і не є уп"
равлінськими (адміністративними) за
своєю суттю (дрібне хуліганство то"
що). Каратимуться вони короткостро"
ковим позбавленням волі, штрафом,
позбавленням спеціальних прав, залу"
ченням до обов’язкових робіт тощо, а
також спеціальною конфіскацією.
Вчинення кримінальних проступків
не створюватиме судимості.
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У Концепції прямо вказано, що
головним завданням розмежування
злочинів і кримінальних проступків є
забезпечення: а) подальшої гуманіза"
ції кримінального законодавства;
б) спрощеної процедури притягнення
до юридичної відповідальності осіб,
які вчинили кримінальні проступки;
в) оптимізації діяльності органів
кримінальної юстиції щодо виявлен"
ня, розслідування та судового розгля"
ду кримінальних справ.
Так, у справах про кримінальні про"
ступки запропоновано: проводити
лише дізнання, яке віднести до компе"
тенції певних державних органів від"
повідно до мети, цілей та завдань
кримінального переслідування у цій
категорії справ; за згодою прокурора
орган дізнання має передавати справи
до суду, де самостійно підтримувати
обвинувачення; якщо вина особи до"
ведена і особа, за умови забезпечення
її захисту адвокатом, визнає свою ви"
ну та не заперечуватиме проти пока"
рання, то можливим є постановлення
суддею рішення про покарання без
проведення судового засідання.
Вже до кінця 2008 р. Центром полі"
тико"правових реформ за нашою та
інших учених участю підготовлено
відповідні законопроектні пропозиції.
Відповідно до змін, запропонова"
них до Загальної частини КК України:
• кримінальним проступком є
діяння, за яке передбачено покарання
у вигляді громадських робіт, або інше,
більш м’яке покарання. Основним по"
каранням за вчинення кримінальних
проступків є штраф. Позбавлення пра"
ва обіймати певні посади або займати"
ся певною діяльністю і громадські ро"
боти можуть застосовуватися як ос"
новне або як додаткове покарання;
• готування до кримінального
проступку і замах на кримінальний
проступок, а також пособництво у
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ньому не тягнуть за собою криміналь"
ної відповідальності;
• для визнання вини у вчиненні
кримінального проступку достатньо,
щоб особа усвідомлювала суспільно
шкідливий характер свого діяння;
• повторність відсутня, якщо ми"
нуло понад два роки з дня вчинення
кримінального проступку;
• набрання законної сили обви"
нувальним вироком у справі про
кримінальний проступок не тягне за
собою судимості.
Згідно зі змінами до Особливої час"
тини КК України кримінальними про"
ступками запропоновано визнати такі
діяння (усього близько 70 складів), що
наразі визнаються злочинами (без об"
тяжуючих обставин) або адміністра"
тивними проступками:
1) проти особистих прав і свобод
людини і громадянина: ухилення від
сплати аліментів на утримання дітей
або коштів на утримання непрацездат"
них батьків; вчинення насильства в
сім’ї; зловживання опікунськими пра"
вами; розголошення таємниці усинов"
лення (удочеріння); незаконні дії що"
до усиновлення (удочеріння); грубе
порушення законодавства про працю;
порушення авторського права і суміж"
них прав; порушення права на безо"
платну медичну допомогу;
2) проти власності: дрібне викра"
дення чужого майна; незаконне при"
власнення особою знайденого або чу"
жого майна, що випадково опинилося
у неї;
3) у сфері господарської діяльності:
порушення правил митного контролю;
порушення порядку зайняття госпо"
дарською діяльністю та діяльністю з
надання фінансових послуг; зайняття
забороненими видами господарської
діяльності; незаконний обіг дисків для
лазерних систем зчитування; незакон"
не виготовлення, зберігання, збут або
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транспортування з метою збуту підак"
цизних товарів; ухилення від сплати
податків, зборів (обов’язкових пла"
тежів); ухилення від сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове дер"
жавне пенсійне страхування; пору"
шення порядку здійснення операцій з
металобрухтом; незаконне зберігання
марок акцизного збору; незаконні дії у
разі банкрутства; шахрайство з фінан"
совими ресурсами; розміщення цінних
паперів без реєстрації їх випуску;
підроблення документів, які подають"
ся для реєстрації випуску цінних па"
перів; порушення порядку ведення
реєстру власників іменних цінних па"
перів; обман покупців та замовників;
фальсифікація засобів вимірювання;
випуск або реалізація недоброякісної
продукції; незаконне використання
знака для товарів і послуг, фірмового
найменування, кваліфікованого зазна"
чення походження товару; незаконне
використання інсайдерської інфор"
мації; приховування інформації про
діяльність емітента; незаконні дії що"
до приватизаційних паперів; порушен"
ня порядку випуску і розповсюдження
друкованих видань;
4) проти довкілля: порушення пра"
вил поводження з об’єктами тварин"
ного або рослинного світу;
5) проти громадської безпеки: неза"
конне поводження зі спеціальними
засобами самооборони;
6) проти безпеки руху та експлуа
тації транспорту: неповідомлення
капітаном назви свого судна при зітк"
ненні суден; керування транспортни"
ми засобами (суднами) особами, які
перебувають у стані сп’яніння; переви"
щення водіями транспортних засобів
встановлених обмежень швидкості ру"
ху та порушення деяких інших правил
дорожнього руху; порушення правил,
норм і стандартів, що стосуються убез"
печення дорожнього руху;
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7) проти громадського порядку: гру"
пове порушення громадського поряд"
ку; дрібне хуліганство; поширення
неправдивих чуток; використання
засобів зв’язку з метою порушення
громадського порядку; розпивання
спиртних напоїв у громадських місцях;
жорстоке поводження з тваринами;
8) проти здоров’я населення: спону"
кання неповнолітніх до застосування
допінгу; доведення неповнолітнього
до стану сп’яніння;
9) у сфері охорони державної таєм
ниці, недоторканності кордонів, забез
печення призову і мобілізації: порушен"
ня законодавства про державну таєм"
ницю; незаконне перевезення інозем"
ців та осіб без громадянства тери"
торією України; ухилення від призову
на строкову військову службу; ухи"
лення від військового обліку або
спеціальних зборів;
10) проти авторитету органів дер
жавної влади: незаконне придбання
або зберігання спеціальних технічних
засобів негласного отримання інфор"
мації;
11) у сфері використання комп’ю
терів, автоматизованих систем,
комп’ютерних мереж та у сфері
інформації: незаконний доступ до
інформації в інформаційних системах;
порушення правил експлуатації ком"
п’ютерів, автоматизованих систем,
комп’ютерних мереж чи мереж елект"
розв’язку або порядку чи правил захи"
сту інформації;
12) у сфері службової діяльності:
незаконне одержання благ; підкуп;
незаконне сприяння фізичним або
юридичним особам тощо;
13) проти правосуддя: прояв непо"
ваги до суду; перешкоджання з’явлен"
ню до суду присяжного, народного
засідателя; розголошення відомостей
про заходи безпеки щодо особи, взятої
під захист; залишення без розгляду
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окремої ухвали суду; порушення пра"
вил адміністративного нагляду.
Щоправда, до цього переліку маємо
деякі заперечення. Так, існує небезпе"
ка того, що з трансформацією у кримі"
нальні проступки деяких категорій
нинішніх адміністративних проступ"
ків значно ускладняться розслідуван"
ня і розгляд окремих категорій справ,
а відтак матимуть місце нехтування
правами та законними інтересами гро"
мадян, юридичних осіб. Сумнівно, що
органи дізнання зможуть з тим самим
рівнем ефективності, як це сьогодні
роблять органи адміністративної юри"
сдикції, впоратися з розслідуванням
тих справ, за якими, як свідчать стати"
стичні дані 2008 р., складено десятки,
сотні тисяч постанов про адміністра"
тивне правопорушення. Йдеться, зок"
рема, про такі справи: дрібне викра"
дення чужого майна (ст. 51 КпАП) —
25 546 справ; порушення правил вико"
ристання об’єктів тваринного світу
(ст. 85 КпАП) — 72 460; порушення
порядку придбання чи збуту об’єктів
тваринного або рослинного світу
(ст. 881 КпАП) — 18 468; перевищення
водіями транспортних засобів вста"
новлених обмежень швидкості та по"
рушення інших правил дорожнього
руху (ст. 122 КпАП) — 4 407 460; по"
рушення водіями правил експлуа"
тації транспортних засобів (ст. 121
КпАП) — 777 306; керування транс"
портними засобами або суднами осо"
бами, які перебувають у стані сп’янін"
ня (ст. 130 КпАП) — 354 635; дрібне
хуліганство (ст. 173 КпАП) — 220 024;
вчинення насильства в сім’ї (ст. 1732
КпАП) — 89 238; розпивання спирт"
них напоїв у громадських місцях
(ст. 178 КпАП) — 481 788; прояв непо"
ваги до суду (ст. 1853 КпАП) — 1 869;
порушення правил адміністративного
нагляду (ст. 187 КпАП) — 30 728; про"
ступки, передбачені Митним кодек"
сом України — 23 641 справ.
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Але повернімось до Концепції ре"
формування кримінальної юстиції.
Минуло два роки, але усі наведені у
ній положення досі не реалізовано.
Заковика у тому, що Мін’юст та інші
державні органи, згідно з Планом
заходів щодо реалізації Концепції
реформування кримінальної юстиції
України, затвердженим розпоряджен"
ням Кабінету Міністрів України від
27 серпня 2008 р. № 1153"р, зо"
бов’язані розробити проекти Кодексу
України про кримінальні проступки та
Закону про внесення відповідних змін
до КК України протягом шести
місяців після прийняття нового КПК
України. Останній же, як відомо, ще
перебуває на стадії розробки.
Таким чином, стосовно потенцій"
них кримінальних проступків події
сьогодні продовжують розвиватися за
двома звичними сценаріями, за якими:
1) органи досудового розслідуван"
ня, прокуратура і суд, органи виконан"
ня кримінальних покарань та відпо"
відні інші державні органи застосову"
ють для розслідування десятків тисяч
«злочинів» (більшість з яких не мають
значного ступеня суспільної небезпе"
ки) та прийняття і виконання рішень у
справах про них повний комплекс усіх
передбачених законодавством склад"
них процедур. Йдеться про порушен"
ня кримінальної справи та можливе
оскарження постанови про її пору"
шення, дізнання і досудове слідство,
включаючи застосування запобіжних
заходів, проведення експертиз та
інших процесуальних дій, виклики і
повідомлення, відшкодування витрат,
забезпечення безпеки учасників кри"
мінального провадження, нагляд про"
курора за виконанням законів органа"
ми дізнання і досудового слідства, су"
довий розгляд, провадження щодо пе"
ревірки вироків, постанов і ухвал суду,
виконання вироків та інших рішень
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суду в кримінальних справах, застосу"
вання примусових заходів тощо; при
цьому витрачаються величезні бю"
джетні кошти, які ще ніхто належно не
підраховував;
2) органи досудового розслідування
і суд, не маючи ні бажання (що пояс"
нюється насамперед величезним на"
вантаженням та неадекватно низькою
оплатою праці працівників органів
дізнання, досудового слідства і суддів),
ні необхідних кадрових, фінансових,
організаційно"технічних та інших мож"
ливостей для розслідування і розгляду
справ про зазначені «злочини» (маємо
на увазі — кримінальні проступки), на
порушення принципу невідворотності
відповідальності за кримінально карані
діяння, всіляко прагнуть: відмовити у
порушенні кримінальної справи; за"
крити кримінальну справу; звільнити
від кримінальної відповідальності та
від покарання.
На фоні зростання кількості фак"
тично вчинюваних та зареєстрованих
злочинів щороку знижується кіль"
кість як осіб, які постають перед су"
дом, так і засуджених осіб, а в ряду
«злочин — кримінальна відповідаль"
ність — покарання» все частіше вияв"
ляються зайвими друга і третя ланки:
кримінальна відповідальність у жод"
ній формі не реалізується у кожному
сьомому випадку, а при вчиненні зло"
чинів невеликої тяжкості — звертаємо
особливу увагу (!!!) — майже у кожно"
му третьому. Із кожних 100 осіб, які
постали перед судом, засуджено лише
85. Із кожних 85 засуджених 45
звільнено від покарання, а більшість із
40 покараних звільнено від подальшо"
го відбування покарання у зв’язку з
помилуванням, амністією, умовно"до"
строково та з інших підстав [11, 75–87;
12; 13; 14, 3–7].
Однак при цьому й інтереси по"
терпілих осіб, охорона прав та закон"
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них інтересів яких згідно зі ст. 2 КПК
України є першим серед завдань
кримінального судочинства, врахову"
ються в останню чергу.
Усьому наведеному є конкретні ста"
тистичні та логічні підтвердження.
Так, досить дивно, що із зареєстро"
ваних у 2009 р. органами внутрішніх
справ 2 907 335 заяв та повідомлень
про злочини, що вчинені або готують"
ся, 2 175 041 (74,8 %, або три чверті)
фактично виявились неправдивими,
бо за ними прийнято рішення про
відмову в порушенні кримінальної
справи; кримінальні справи ж поруше"
но лише у 384 696 випадках (13,2 %).
Але зрозуміло, що мало хто з громадян
і службових осіб без нагальної потре"
би буде подавати заяву (повідомлен"
ня) про вчинення злочину, тим більше
що за завідомо неправдиве повідо"
млення про вчинення злочину ст. 383
КК України передбачена сувора відпо"
відальність (до неї у 2009 р. притягну"
то лише 224 особи — із 2 175 041 «бре"
хунів»).
Навіть у Державній програмі еконо"
мічного і соціального розвитку Украї"
ни на 2010 р. (Антикризова програма),
затвердженій Законом від 20 травня
2010 р., визнано, що дотепер у країні
фактично збережено радянську систе"
му органів внутрішніх справ, найбільш
кричущими вадами якої є: відсутність
дієвого механізму реагування на звер"
нення громадян, зорієнтованого на за"
хист їхніх прав і законних інтересів;
збереження багатьох формальних
показників у роботі, наслідком чого є
застосування тортур, необґрунтовані
затримання громадян; політизованість
і корумпованість особового складу. Ще
більш різко висловилась стосовно
діяльності правоохоронних органів Ра"
хункова палата України у звіті «Про
результати аудиту ефективності вико"
нання Комплексної програми профі"
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лактики злочинності на 2001–2005 ро"
ки» [15].
А чим же переважно займаються
сьогоднішні слідчі?
Згідно зі статистичними даними
МВС України, у 2009 р. серед 398 044
зареєстрованих злочинів: 2 478 — це
умисне вбивство, 4 141 — умисне тяж"
ке тілесне ушкодження, 175 582 — кра"
діжка, 27 598 — грабіж, 5 103 — розбій,
561 — вимагання, 18 004 — шахрай"
ство, 5 184 — незаконне заволодіння
транспортним засобом, 8 551 — пору"
шення правил безпеки дорожнього ру"
ху, 11 220 — незаконний обіг зброї,
10 475 — хуліганство, 57 624 — най"
більш поширені наркозлочини. Разом
близько 20 перелічених видів зло"
чинів становлять 326 521, або 82 %, а
на долю інших понад 330 видів зло"
чинів припадає решта 18 % [16]. За та"
кого розподілу є багато статей Особ"
ливої частини КК України, які ніколи
не застосовуються або застосовуються
в одиничних випадках. Це свідчить
про нехтування можливостями кримі"
нального закону.
За нашими підрахунками, у 2009 р.
за 292 статтями (частинами статей)
КК України не засуджено жодної осо"
би, а за 54 статтями (частинами ста"
тей) у 2009 р. засуджено лише по
одній особі. Враховуючи, що станом
на 1 січня 2010 р. Особлива частина
КК України містила 770 статей та час"
тин статей, які передбачали конкретні
склади злочинів, виходить, що 45 % її
положень не застосовуються взагалі.
При цьому жодна особа не засуд"
жується за злочини, котрі, як свідчить
статистика, насправді є поширеними.
Наведемо кілька кричущих прикладів.
Так, не може не бути відносно
поширеним злочином доведення до
самогубства або до спроби вчинити са"
могубство. Логіка підказує: не можуть
обійтися без протиправного втручан"
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ня з боку сторонніх осіб усі без винят"
ку 15 000 випадків самогубства і по"
над 50 000 спроб самогубства щороку
[17]. Але жодного засудженого у
2009 р. за ст. 120 КК України немає.
В Україні лише в 2007 р. було за"
реєстровано 212 011 нових випадків
захворювань на інфекції, що переда"
ються статевим шляхом, при цьому на
кожні 100 тис. населення — випадків
захворювання: на сифіліс — 29,9; на
гонорею — 29,8; на трихомоноз — 245,3
[18, 19]. Проте за ст. 133 КК України
(зараження венеричною хворобою) у
2007 р. засуджено лише дві особи, у
2008 р. — чотири, а в 2009 р. — жодної.
За даними Комітету з питань протидії
ВІЛ"інфекції/СНІДу та іншим со"
ціально небезпечним хворобам з
1987 р. по червень 2010 р. діагноз ВІЛ
було встановлено у 17 1661 осіб, а
СНІД — у 33 937, померло від СНІДу
19 389 осіб [19]. Але за зараження ВІЛ
(ст. 130 КК України) у 2009 р. засу"
джено лише три особи.
У 2009 р. виникло 48 998 пожеж,
унаслідок яких загинуло 3 183 особи, з
них 66 дітей, та отримали травми 1 648
громадян. Прямі матеріальні втрати
становили 486,5 млн грн [20]. Проте за
порушення встановлених законодав"
ством вимог пожежної безпеки
(ст. 270 КК України) у 2009 р. засу"
джено тільки 7 осіб.
Кількість «чорних археологів»
значно перевищила кількість легаль"
них археологів [21; 22]; будь"який
інтернетівський розвідувач на введен"
ня слів «знищено церкву» реагує тися"
чами посилань — повідомлення про
підпал церков надходять на сайти но"
вин щотижня, а щороку в Україні спа"
люється 20–30 лише дерев’яних хра"
мів [23]. Проте у 2009 р. за самовільне
проведення пошукових робіт на архео"
логічній пам’ятці (ст. 298) засуджено
лише шість осіб, а за пошкодження
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релігійних споруд (ст. 178 КК Украї"
ни) не покарано нікого.
У 2010 р. у Криму, Донецькій, Запо"
різькій, Миколаївській, Одеській, Хер"
сонській областях та м. Києві через
кричущу антисанітарію з 900 пляжів
працюють лише 174 [24; 25]. Така ж си"
туація була і в минулі роки. Але за
ст. 243 КК України (забруднення мо"
ря) — жодного засудженого з 2005 р.
Комітет ООН проти катувань у
своїх зауваженнях постійно згадує про
застосування в Україні тортур і жор"
стокого поводження під час тримання
під вартою, затримання осіб без санк"
ції суду, відсутність реєстрації фактич"
ного часу арешту, обмеження доступу
до адвокатів [26]. У 2009 р. із СІЗО
звільнено 13 604 осіб, у тому числі
107 — у зв’язку з припиненням справ
судами і за виправдувальними вирока"
ми [27]. Але немає жодного засудже"
ного ні за ст. 372 (притягнення завідо"

мо невинного до кримінальної відпо"
відальності), ні за ст. 374 (порушення
права на захист), а за завідомо неза"
конні затримання або арешт (ст. 371
КК України) у 2009 р. засуджено лише
одну особу.
Корупційність судової системи
України загальновідома [28; 29; 30].
Тисячі громадян травмовані вітчизня"
ною несправедливою юстицією і шу"
кають правди в міжнародних судах,
але за постановлення завідомо непра"
восудного вироку, рішення, ухвали або
постанови суду (ст. 375 КК України)
з 2006 р. не покараний жодний суддя.
Про фактичну надзвичайну поши"
реність багатьох злочинів, за які не за"
суджено жодної особи, наочно свідчить
і багатотисячна кількість осіб, притяг"
нутих до адміністративної відповідаль"
ності за суміжні адмінпроступки.
Усе перелічене — докази неефектив"
ності існуючої в Україні системи орга"
Таблиця 2

Порівняння кількості осіб, стосовно яких за деякі суміжні
діяння винесено постанови про адміністративне правопорушення
та вироки суду
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нів досудового слідства і дізнання, за
якої спеціалізація органів досудового
розслідування майже відсутня і до ба"
гатьох категорій справ у працівників
цих органів просто «не доходять руки».
У підсумку зазначимо, що основні
ідеї виокремлення категорії кримі"
нальних проступків полягають, по"
перше, у зменшенні навантаження на
органи досудового розслідування і су"
ди, по"друге, у перегрупуванні сил і
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створенні нових за своєю суттю орга"
нів дізнання, які спеціалізувалися б на
розслідуванні кримінальних проступ"
ків різного характеру.
Сьогодні працівники багатьох ор"
ганів адміністративної юрисдикції ма"
ють серйозний досвід розслідування
відповідних правопорушень. Напри"
клад, у 2008 р. розглянуто справ упов"
новаженими державними органами: у
сфері захисту прав споживачів —
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44 520; архітектурно"будівельного
контролю — 4 5367; з нагляду за охоро"
ною праці — 100 231 ; у галузі екології
та природних ресурсів — 103 798; вете"
ринарного контролю — 139 628; по"
жежного нагляду — 154 146; авто" та
електротранспорту — 197 352; санітар"
но"епідеміологічної служби — 238 774.
Тому очевидно, що, здійснивши їх на"
лежне кадрове, організаційне, фінансо"
ве, науково"методичне та інше забезпе"
чення, саме певним нинішнім органам
адміністративної юрисдикції слід на"
дати права органів дізнання для роз"
слідування кримінальних проступків
проти: 1) особистих прав людини і

проти здоров’я населення; 2) власності
та у сфері господарської діяльності;
3) довкілля; 4) громадської безпеки і
громадського порядку; 5) безпеки руху
та експлуатації транспорту; 6) порядку
управління, правосуддя тощо.
Розслідуванням же злочинів як
найбільш суспільно небезпечних діянь
повинні займатися виключно слідчі
майбутніх національної, фінансової,
військової поліції та спеціального
антикорупційного органу — особи з
вищою юридичною освітою і доскона"
лим знанням насамперед кримі"
налістики, кримінального процесу,
кримінального права.
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Хавронюк М. І. До питання про кримінальні проступки в контексті спеціалізації органів досу
дового розслідування
Анотація. Стаття присвячена питанню про доцільність виокремлення такого виду злочинних
діянь, як кримінальний проступок. Пропонується на базі існуючих органів адміністративної юри
сдикції створити розгалужену систему органів дізнання, які були б уповноважені розслідувати
кримінальні проступки у певній сфері.
Ключові слова: злочин, злочинне діяння, кримінальний проступок, орган дізнання.
Хавронюк Н. И. К вопросу об уголовных проступках в контексте специализации органов до
судебного расследования
Аннотация. Статья посвящена вопросу о целесообразности выделения такого вида
преступных деяний, как уголовный проступок. Предлагается на базе существующих органов
административной юрисдикции создать разветвленную систему органов дознания, которые
были бы уполномочены расследовать уголовные проступки в определенной сфере.
Ключевые слова: преступление, преступное деяние, уголовный проступок, орган дознания.
Khavronyuk M. On the question of criminal offences in context of specialization of bodies
of prejudicial inquiry
Annotation. The article is devoted to the question of advisability of emphasizing of such criminal
acts as offences. It is proposed to establish a branched system of bodies of inquiry, which would be
empowered to investigate criminal offences in a certain sphere, based on existent bodies of the
administrative jurisdiction.
Key words: crime, criminal act, criminal offence, body of inquiry.
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С

трімкий розвиток сучасного за"
конодавства вимагає серйозно"
го теоретичного обґрунтування
понятійного правового апарату і дослі"
дження взаємозв’язку та взаємодії між
правовими категоріями. Ускладнення
суспільних відносин супроводжується
постійним переосмисленням значення
права в механізмі соціального регулю"
вання.
Правове регулювання є складовою
соціального регулювання суспільних
відносин. У системі управління су"
спільством правове регулювання посі"
дає особливе місце, оскільки є важли"
вим організаційним фактором, націле"
ним на забезпечення ефективної прак"
тичної діяльності людей. Завдання
соціального, насамперед державного,
управління не можуть бути вирішені
без аналізу специфічного впливу пра"
ва на суспільні відносини — правового
регулювання.
Тому можна констатувати необхід"
ність правового регулювання для роз"
витку суспільства, оскільки саме
ефективне правове регулювання за"
безпечує захист прав особистості,

стабільність, порядок і організованість
суспільства, реалізацію перспектив
соціального та економічного розвитку.
Визнання важливості та соціальної
цінності права спричинило необхід"
ність дослідження проблеми сутності
правового регулювання та його сфери.
Особлива актуальність теми зумов"
лена проголошенням ідеї верховенст"
ва права та підпорядкування діяль"
ності держави інтересам особистості.
Право охоплює не все суспільство,
а лише ту його частину, яку прийнято
називати сферою правового регулю"
вання. Тому дуже важливо з’ясувати
межі його сфери впливу. Для юридич"
ної науки та практики це питання має
першочергове значення.
Дослідженням питань правового
регулювання, так чи інакше пов’яза"
них зі сферою регулювання суспіль"
них відносин, займалися такі відомі
правознавці, як С. Алексєєв, А. Венге"
ров, В. Кудрявцев, В. Лазарєв, Р. Лів"
шиц, А. Малько, М. Матузов, В. Нер"
сесянц, В. Сорокін, Р. Халфіна та ін.
У вітчизняній юридичній науці про"
блеми сфери правового регулювання
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були предметом вивчення С. Бобров"
ник, Т. Тарахонич, П. Рабіновича,
О. Скакун.
Незважаючи на спроби досліджен"
ня цієї категорії, вона залишається
поки що малорозробленою, оскільки
вчені переважно торкались проблем
правового регулювання та його ме"
ханізму. Тому в сучасній літературі
відсутнє чітке розуміння змісту цього
поняття.
Запропонована стаття має на меті
здійснення теоретико"правового ана"
лізу проблем сфери правового регулю"
вання суспільних відносин. Досягнен"
ня означеної мети стає можливим за"
вдяки вирішенню таких завдань:
обґрунтування власного визначення
категорії «сфера правового регулю"
вання»; характеристика ознак право"
вої сфери; виокремлення видів сфер
правового регулювання, а також з’ясу"
вання меж сфери правового регулю"
вання.
У сучасній правовій науці загаль"
новизнаний підхід, відповідно до яко"
го правове регулювання розуміється
як здійснюваний за допомогою права і
сукупності правових засобів держав"
но"владний вплив на суспільні відно"
сини з метою їх впорядкування, за"
кріплення, розвитку та охорони. Та"
ким чином, правове регулювання є
процесом, спрямованим на те, щоб за
допомогою правових засобів гаранту"
вати поведінку, необхідну суспільству,
спрямувати розвиток життєвих ситу"
ацій у бажане русло.
З огляду на зазначене можна сказа"
ти, що у правовому регулюванні відбу"
вається втручання держави у життє"
діяльність суспільства в цілому та
кожної окремо взятої особи. У сучас"
ному суспільстві таке втручання по"
винно мати свої межі, тобто межі влад"
ного втручання держави у суспільні
відносини.
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Відомо, що поділ суспільних відно"
син на матеріальні та ідеологічні,
базисні та надбудовні, економічні,
політичні, соціальні та інші — не може
бути покладений в основу виокрем"
лення правової сфери. Найчіткіше це
показав В. Кудрявцев [1]. Межі право"
вої сфери не збігаються з межами відо"
мих груп суспільних відносин. Тому
для відокремлення правової сфери
слід спиратися на сутність самого пра"
ва. Мається на увазі, що за своїм
змістом право є зафіксованою впоряд"
кованістю у суспільстві, а тому сфера
права охоплює лише ту групу суспіль"
них відносин, які уособлюють такий
порядок. Вважається, що суспільний
порядок — це відносини, в яких рішен"
ня одних людей та органів стають
обов’язковими для інших. Природа
обов’язковості може бути різною — це
і підпорядкування, і згода, і коорди"
нація, і переконання, і примус тощо.
Важливим є саме визнання певних
рішень, згода їх виконувати.
З огляду на викладене, правове ре"
гулювання — це встановлення та ре"
алізація певного суспільного порядку.
Воно охоплює, насамперед, майнові
відносини (економічні, базисні, товар"
но"грошові), що характеризуються як
відносини виробництва, обміну, роз"
поділу. Узагальнюючою ознакою
таких відносин є те, що вони виража"
ються за допомогою грошового еквіва"
ленту. Ці відносини є «скелетом»
суспільства, становлять його еко"
номічну основу і тому природно, що
вони потребують упорядкованості та
врегульованості.
Сфера управління в суспільстві теж
потребує правового регулювання. Для
управлінських відносин є характер"
ною чітка підпорядкованість органів
управління за ієрархією, обов’язкове
дотримання її посадовими особами і
громадянами. Завдяки цій особли"
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вості здійснюється управління в
суспільстві, і правові норми стають
важливим засобом управління.
Окрім того, сфера правового регу"
лювання безумовно охоплює відноси"
ни щодо забезпечення правопорядку
та законності в суспільстві, вирішення
соціальних конфліктів. Це такі су"
спільні відносини, за допомогою яких
суспільство себе захищає від деструк"
тивних дій, використовуючи для цього
авторитет і силу правових норм.
Таким чином, названо три групи
суспільних відносин — майнові, управ"
лінські та відносини, спрямовані на
захист суспільного порядку, що визна"
чаються як сфера правового регулю"
вання [2].
Досить цікавою видається думка
В. Лазарева, котрий характеризує сфе"
ру правового регулювання як сукуп"
ність відносин між людьми, життєвих
фактів та обставин, що їх супроводжу"
ють, які об’єктивно можуть і мають
регламентуватися або вже регулюють"
ся правом [3].
Загалом у теорії держави і права
сферу правового регулювання визна"
чають як соціальний простір, урегу"
льований правом, або такий, який мо"
же бути врегульований правом. Але
такий соціальний простір завжди об"
межений [4; 5].
На основі наведених вище визна"
чень, у контексті нашої проблеми
можна подати власну дефініцію сфери
правового регулювання. Сфера право
вого регулювання — це соціальний
простір, в якому може і має здійснюва"
тися регулюючий вплив права на учас"
ників суспільних відносин.
Можна виокремити такі ознаки
сфери правового регулювання:
1) завжди є соціальним просто"
ром, оскільки право є основним регу"
лятором суспільних відносин. При"
родні процеси (землетруси, цунамі) не
можуть зазнавати впливу права;
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2) є таким соціальним простором,
в якому вже існують суспільні відно"
сини, що можуть врегульовуватися
правом (тобто проходять через волю
та свідомість людини). Право не може
регулювати дії, вчинені в стані неосуд"
ності чи під фізичним примусом;
3) є частиною соціального про"
стору, в якому суспільні відносини по"
требують правового врегулювання.
Суспільні процеси, що здійснюють
свій перебіг за об’єктивними законами
суспільного життя, не вимагають пра"
вового впливу;
4) охоплює найважливіші суспіль"
ні відносини;
5) є динамічною, оскільки змі"
нюється відповідно до рівня еконо"
мічного, соціального, духовно"куль"
турного розвитку суспільства;
6) має чітко окреслений обсяг
охоплення (межі правової регламен"
тації) і не може регулювати ті соціальні
процеси, які об’єктивно не допускають
формально"юридичного впорядкуван"
ня (дружба, особисте життя, розумова
діяльність).
Правове регулювання є різновидом
юридичного впливу, що здійснюється
шляхом закріплених державою за"
гальних правил поведінки і поши"
рюється не тільки на суспільні відно"
сини та зв’язки між людьми, а й охоп"
лює фактичні обставини, а також
події, що відбуваються незалежно від
волі та свідомості людей. Незважаючи
на різноманітність фактів і відносин,
правове регулювання охоплює лише
певну їх частину, що зумовлено як ма"
теріальними, так й ідеологічними об"
ставинами, а врешті"решт, об’єктивни"
ми потребами суспільного розвитку.
Частина відносин, незважаючи на
їхню законодавчу регламентацію, не
входить до сфери правового регулю"
вання, тому що їх юридичне оформ"
лення сталося через «помилку законо"
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давця» або такі норми регулюють за"
старілі відносини, які законодавець
вчасно не відмінив. Таке становище
виникає і через об’єктивні причини
(зокрема швидкий темп економічного,
політичного, соціального розвитку), і
через суб’єктивні причини (волюнта"
ризм, тобто зловживання правом з бо"
ку органів держави, ігнорування пра"
вил юридичної техніки).
Віднесення будь"яких фактів до
правової сфери потребує їх перевірки
на відповідність об’єктивним кри"
теріям, коли вони не лише мають, а й
можуть бути врегульовані правом.
З цього випливає, що сфера правового
регулювання не може визначатися ли"
ше завданнями держави на певний
період часу, окреслюватися законодав"
чими приписами. Такий висновок су"
перечив би цивілізованим формам
спілкування, притаманним сучасному
суспільству, а на практиці неминуче
призводив би до пригнічення правової
свободи громадян, обмеження їх
ініціативи.
Принагідно зазначимо, що сфера
правового регулювання не може
постійно залишатись незмінною. Як
вдало помітили Н. Оніщенко та С. Бо"
бровник, зміна сфери правового регу"
лювання є складним процесом, в яко"
му збігаються протилежні тенденції —
розширення та звуження юридичної
регламентації [6]. Сфера правового
регулювання може розширюватись за"
вдяки появі нових, раніше не регла"
ментованих правом відносин соціаль"
ної дійсності. Звуження сфери відбу"
вається за рахунок відмови суспіль"
ства від використання права, заміни
правової регламентації іншими засо"
бами соціального регулювання. Така
тенденція зумовлена соціальною при"
родою правових норм, їх взаємозв’яз"
ком з нормами соціального регулю"
вання.
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Зважаючи на сказане, слід зазначи"
ти, що в умовах, коли сфера правового
регулювання необґрунтовано звужена,
коли не використовуються можли"
вості права для упорядкування су"
спільних відносин, у суспільстві вини"
кає загроза сваволі, хаосу, непередба"
чуваності у відносинах, які можна й
потрібно впорядковувати за допомо"
гою права. А коли сфера правового ре"
гулювання невиправдано розширена,
особливо завдяки централізованому
державно"владному впливові, створю"
ються умови для зарегламентованості
поведінки людей, що веде до соціаль"
ної пасивності.
Окрім зазначеного, важливо під"
креслити, що законність і встановле"
ний правопорядок порушуються не
лише у випадку недотримання чинних
законів, але також і тоді, коли законо"
давча та правозастосовна діяльність
виходить за межі правової сфери. Такі
дії небажані з огляду на дотримання
інтересів особи та інтересів суспіль"
ства.
Виокремлюють такі види сфери
правового регулювання.
1. Сфера можливого (потенційного)
правового регулювання — це та частина
суспільних відносин, яка може бути
врегульована за допомогою права. Та"
ким чином, вона є соціальним просто"
ром, де потенційно може здійснюва"
тись правовий вплив на учасників
суспільних відносин [7]. Це залежить
від об’єктивних властивостей самих
суспільних відносин. До сфери право"
вого регулювання не можуть входити
соціальні відносини, які об’єктивно не
сприймають формально"юридичного
впорядкування (наприклад поведінка
людини, її розумова діяльність, особи"
сте життя).
2. Сфера необхідного правового ре
гулювання — це та ділянка соціального
простору, яка потребує впливу права
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для забезпечення інтересів держави,
потреб суспільства, соціальних зако"
номірностей. Таким чином, у межах
такого соціального простору існує
об’єктивна потреба у правовому впли"
вові на учасників суспільних відносин
і впорядкуванні таких відносин. Межі
сфери необхідного правового регулю"
вання зумовлюються загальносоціаль"
ними потребами та інтересами керів"
ної частини суспільства, які уособлює
держава.
3. Сфера легального (законодавчого)
регулювання — це ділянка суспільних
відносин, котра фактично регламенто"
вана правовими нормами. Таким чи"
ном, це соціальний простір, де здійс"
нюється правова регламентація су"
спільних відносин. Її межі — це ос"
новні принципи відповідної правової
системи.
4. Сфера правореалізуючого (право
застосовного) регулювання — це та ча"
стина суспільного життя, де фактично
реалізуються правові норми. Таким
чином, це соціальний простір, де нор"
мативно"правові приписи реально
здійснюються учасниками суспільних
відносин. Межі такої сфери визнача"
ються чинним законодавством.
Право є основним, але не єдиним
засобом, за допомогою якого суспіль"
ство вирішує свої завдання. Політич"
не, економічне та духовне життя лю"
дей регулюється цілим комплексом
соціальних норм, причому предмет
правового впливу може збігатися з
предметом впливу інших правил, але
може бути й відокремленим. Саме то"
му доцільно теоретично визначити
зовнішні та внутрішні межі правової
сфери.
У зв’язку з цим виникає питання
про межі діяльності, поза якими або
непотрібне, або взагалі неможливе
правове регулювання суспільних від"
носин. Слід мати на увазі, що завжди
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існує певна частина суспільних відно"
син, життєвих ситуацій та обставин,
які, перебуваючи у сфері правового
регулювання, не регламентовані нор"
мами права або, навпаки, передбачені
нормами, але виходять за межі право"
вої сфери.
Визначення меж правового регулю"
вання стосується здебільшого право"
творчості, адже саме у цій галузі діяль"
ності встановлюють, наскільки мож"
ливе і доцільне втручання в ті чи інші
суспільні відносини.
У правовій літературі і дотепер не
склалося єдиного розуміння меж пра"
вового регулювання. Інколи викорис"
товуються як синоніми такі терміни,
як обсяг та глибина правового регу"
лювання, його межі та творчі можли"
вості [8].
Можна погодитися з думкою
Ф. Фаткулліна, який трактує межі ре"
гулювання як зумовлені певними фак"
торами рамки владного державного
втручання в суспільні відносини за
допомогою норм права [9].
З нашої точки зору, з’ясування меж
правового регулювання передбачає
аналіз таких взаємопов’язаних обста"
вин:
1) тих факторів, від яких зале"
жать межі цієї діяльності;
2) здатності права змінювати,
вдосконалювати чи навіть формувати
суспільні відносини.
З огляду на наведене можна дати
власне визначення. Межі правового
регулювання — це ті явища, які окрес"
люють можливості сфери правового
регулювання.
З нашої точки зору, фактори, які зу"
мовлюють межі правового регулюван"
ня, є досить різноманітними та чис"
ленними. Одні з них зумовлені самим
предметом певної діяльності (впоряд"
куванням суспільних відносин), інші
пов’язані з властивостями самого пра"
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

СФЕРА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ВИДИ

ва, треті відображають деякі його зако"
номірності, четверті стосуються волі
та розсуду правотворчого органу.
Всі фактори тісно взаємопов’язані
між собою і лише в сукупності дозво"
ляють з’ясувати межі правового регу"
лювання в суспільстві. Межі правово"
го регулювання є певною «демар"
каційною лінією», що відокремлює
галузь правового від неправового й
окреслює рамки поширення права, об"
межені можливості його впливу на
свідомість людини та її діяння [10].
Межі правового регулювання зумов"
лені неюридичними факторами. Вони
коріняться в природі людської діяль"
ності, передбачені культурою та
цивілізованістю, детерміновані існую"
чою системою відносин, економічни"
ми, історичними, релігійними, націо"
нальними та іншими обставинами.
Межі правового регулювання не мо"
жуть бути сталими. Вони є досить ди"
намічними, рухливими. Одні суспільні
відносини залишаються поза межами
регулювання, інші, навпаки, входять у
ці межі. Це цілком закономірний
процес, пов’язаний із вдосконаленням
права.
Прогрес у науці та техніці вимагає
або правової регламентації таких
відносин, які раніше не регулювалися
законом (наприклад у медицині з при"
воду трансплантації органів), або
значних змін чинного законодавства
(наприклад у сфері якості продуктів —
щодо вмісту ГМО).
В Україні сфера правового впливу
перебуває в постійному і досить супе"
речливому русі та зміні: швидкими
темпами формується та вдоскона"
люється законодавство, проте багато
правових норм не знаходять свого
послідовного застосування та реаліза"
ції; продовжує залишатися на низько"
му рівні правосвідомість українських
громадян; діяльність державних ор"
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ганів найчастіше не відповідає стан"
дартам правової соціальної держави.
Важливі зміни в праві, на жаль, не"
рідко мають хаотичний характер, тому
залишаються невпорядкованими та
позбавленими системного зв’язку.
Загальний аналіз розвитку системи
законодавства в Україні дає змогу
визначити процеси, пов’язані зі зміна"
ми у сфері правового регулювання.
Найважливіші з них можна визначити
таким чином:
1. Поширення правового регулю"
вання на раніше не регламентовані
правом ділянки соціального життя, що
виявляється, насамперед, у збільшенні
кількості нормативних актів.
2. Перерозподіл сфери правового ре"
гулювання між окремими галузями
права, що проявляється у зміні методів
правової регламентації, юридичній
ідентифікації нових явищ у національ"
ному правовому полі (нові види
злочинів, нові типи взаємовідносин між
суб’єктами та об’єктами правозастосу"
вання), в розширенні сфери застосуван"
ня традиційних правових інститутів.
3. Створення комплексних право"
вих актів, що базуються на суміжних
галузях права і виникають внаслідок
злиття чи взаємодії предметів регулю"
вання. Згадані процеси змін сфери
правового регулювання мають знач"
ний вплив на становлення структури
системи законодавства. У площині
ієрархічної побудови процес дифе"
ренціації виявляється у частковому
розширенні компетенції виконавчої
влади щодо прийняття нових норма"
тивних актів. У галузевій структурі
права процес диференціації сприяє
виокремленню певних галузей у само"
стійні через виникнення нових видів
суспільних відносин і необхідність
їхньої правової регламентації — під"
приємницьке, космічне право, порів"
няльне правознавство.
137

О. Мельник

Таким чином, створення нової
української державності й сучасні су"
спільні процеси вимагають стабільно"

го і динамічного, результативного та
ефективного правового регулювання.
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днією з ключових ознак доби
модерну в історії людської
цивілізації є, як відомо, кон"
ституювання індивідуального суб’єкта
як автономної та самодостатньої осо"
бистості, його виокремлення з доволі
розгалуженої системи родинних, со"
ціально"станових, політичних, релі"
гійних та інших зв’язків з відповідним
здобуттям ним значно ширшої, по"
рівняно з попередніми історичними
етапами, міри суспільної свободи.
Саме з прагненням такої «самовизна"
чальності людини» передусім асо"
ціюється гуманістична традиція, що
стала лейтмотивом цієї епохи.
У площині права згадана традиція
виявляється у так званій людино"
мірності останнього, що передбачає
пріоритетність його «звернення в бік
людини», інтересам якої мають бути
підпорядковані нормативні регуляти"
ви діяльності публічно"владних
структур. Однак незважаючи на, зда"
валося б, цілковиту «прозорість» цієї
формули, вона може досить неодно"

значно реалізуватися у сфері політи"
ко"правового життя. І справа тут
навіть не стільки в актуальній та по"
тенційній багатоманітності людських
інтересів, скільки в історико"куль"
турній варіативності самих підходів до
тлумачення змістів понять «право» та
«людина» (адже, наприклад, до яких
би відмінних одне від одного фізичних
тіл ми не застосовували ньютонівські
формули, що співвідносять масу тіла з
його потенційною чи кінетичною
енергією, це не вплинуло б на функ"
ціональні характеристики цих фор"
мул; проте переосмислюючи зміст
понять «маса» та «енергія» на кшталт
того, як це, скажімо, зробив свого часу
А. Ейнштейн, отримаємо зовсім інші
їхні співвідношення та технологію
застосування відповідних фізичних
законів).
Тож, як зазначає С. Максимов,
«однією з центральних проблем пра"
вової антропології постає дослідження
питання про антропологічні переду"
мови правової теорії. Таке досліджен"
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ня виявляється можливим через те,
що існує закономірність кореляції об
разу людини та образу права. Суть її
полягає у тому, що той чи інший образ
права (чи картини світу права, право"
розуміння), а також визначувана ним
правова система орієнтуються на пев"
ний образ людини (або концепцію
сутності, природи людини) і від нього
ведуть свій відлік як від початкової
точки» [6, 195–196].
На початкових етапах постановки
та вирішення згаданої проблеми
«людська сутність» переважно зводи"
лася до її суто природних основ, а
відтак, і зміст «гуманізації права» на"
бував переважно натуралістичного ха"
рактеру. Наприклад, гоббсівський під"
хід до виявлення законів організації
суспільного буття, адекватних люд"
ській природі («lex naturalis»), полягав
в абстрагуванні від усіх специфічних
та індивідуальних рис людини, щоб
зрештою вивести образ того «абст"
рактного індивіда», що міг би слугува"
ти загальною моделлю людської істо"
ти як такої. Тим самим передбачалося
встановлення природних основ право"
вої рівності, оскільки побудований у
такий спосіб образ людини задавав би
певний набір «констант людського
буття», спільних та повторюваних у
кожного конкретно взятого індивіда
роду homo sapiens, незалежно від будь"
яких його змінних характеристик. Ад"
же, скажімо, якими б не були інтереси,
цілі, бажання, переконання, вірування
та інші індивідуальні риси людини,
вона передусім прагнутиме збережен"
ня та безпеки свого життя, здоров’я,
свободи, власності; шукатиме миру та
злагоди, котрі є найліпшими засобами
такої безпеки тощо. Відповідно, при"
родний закон являтиме собою загаль"
не правило, що забороняє будь"які
людські дії, які б перешкоджали цій
безпеці [4, 98].
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Водночас «людська сутність» не
розглядається при цьому як поперед"
ньо закладена в самому існуванні
людини, чим, власне, людина принци"
пово відрізняється від тварини: люд"
ському індивідові належить само"
стійно створити цю свою сутність,
пізнаючи природу та шукаючи гар"
монії з нею. Більше того, тут не йдеть"
ся навіть про певну попередню зо"
внішню (тобто з боку світового розу"
му, духу чи іншого трансцендентно"
креативного начала) «запрограмо"
ваність» людської істоти на прагнення
досконалості, оскільки останнє цілком
природньо формується у процесі по"
шуку ефективних шляхів задоволення
її повсякденних потреб, стимульова"
них все тією ж природою. Як зазначав
Й. Гердер, «будь"яка річ, якщо це
тільки не мертве та пасивне знаряддя,
містить свою ціль в самій собі. Якщо б
ми були створені для того, щоб, наче
магніт, завжди повернутий до півночі,
вічно, затрачуючи марні зусилля,
прагнути до точки досконалості, роз"
ташованої поза нами, прекрасно
розуміючи, що ніколи не досягнемо її,
ми, сліпі машини, мали б оплакати не
лише свою долю, а й істоту, що створи"
ла наш рід та прирекла нас на танта"
лові муки, щоб зловтішно і зовсім не
божественно насолоджуватися спо"
гляданням наших страждань… Якщо ж
розглядати людство таким, яким ми
знаємо його, за втіленими в ньому са"
мому законами, то у людини немає
нічого більш високого, ніж гуманний
дух; адже навіть уявляючи собі ангелів
чи богів, ми мислимо їх собі ідеальни"
ми, вищими людьми» [3, 428].
Тобто описаний підхід ґрунтувався
на такому методологічному принципі:
будь"яка річ пізнається за її внутріш"
нім єством та її наслідками; тож
сутнісний образ людини має бути «ви"
веденим» з її власної природної осно"
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ви шляхом встановлення кореляцій
між біофізіологічною людською ор"
ганікою та наслідковими модусами
виявлення різних особливостей «ті"
лесності» людини на психологічному
та соціальному рівнях буття. Відповід"
ним чином, «істинно гуманістичні»
уявлення про належність (зокрема й
правову) полягають, з цієї точки зору,
не у «підлаштовуванні» недосконалої
людської природи під певні «піднесені
мірила», а навпаки, саме у зверненості
до цієї природи, вже хоча б через те,
що вона є людською. «Отже, все добре
робилося в історії заради гуманності, а
все безглузде, розпусне й мерзенне, що
також з’являлося в історії, було злочи"
ном проти духу гуманності, тому
людина взагалі не може уявити собі
жодної іншої мети усіх своїх земних
облаштувань та установлень, окрім
тієї, що закладена у ній самій, тобто у
її створеній богом натурі — слабкій та
сильній, ницій та шляхетній» [3, 429].
Відзначені обставини сприяли по"
дальшому переосмисленню гуманіс"
тичного змісту права. Зокрема, сут"
нісно характеризуючи людину не
стільки як природну, скільки як духов"
ну істоту, котра тим і відрізняється від
тварини, що її не задовольняє «при"
родність» власного буття, заснована
на «праві сильнішого», Г. Гегель, слі"
дом за І. Кантом, асоціює правовий гу"
манізм саме з моментом свободи волі в
плані самовизначення та саморе"
алізації людського суб’єкта: «Право та
усі його визначення засновуються
виключно на вільній особистості, на
самовизначенні, що є скоріше проти"
лежністю природного визначення…».
На основі «права суб’єктивної або мо
ральної свободи… людина й повинна,
власне, здобути знання відмінності
між добром та злом взагалі; моральні
визначення (подібно релігійним)
мають не лише ставити перед нею ви"
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моги, виконуватися нею у якості
зовнішніх законів та приписів певного
авторитета, а й отримати схвалення,
визнання чи навіть обґрунтування в її
серці, способі мислення, совісті, розу"
мінні тощо. Суб’єктивність волі тут є
самоцільною, безумовно суттєвим мо"
ментом» [2, 334–335]. Правда, І. Кант
вбачає витоки принципів правової
нормативності в апріорних началах
організації самого людського розуму
(зокрема у тому «всезагальному за"
коні, що обмежує виявлення свободи
волі кожного» [5, 140]), тоді як Г. Ге"
гель тлумачить право насамперед як
розумний спосіб буття (а не просто
нормативність) людського (суб’єктив"
ного) духу, що усвідомлює себе через
пізнання абсолютної ідеї (об’єктивно"
го духу) розумного світоупорядкуван"
ня (тобто в буттєвості «ідеї права…
людина має знайти свій розум і, отже,
тим самим показати розумність пра"
ва» [1, 57]), а не навпаки, як гадав
І. Кант).
Разом із тим такий «правовий іде"
алізм» виявився безсилим у вирішенні
будь"яких питань щодо «метадухов"
них» і взагалі позавольових чинників
формування та функціонування смис"
лових орієнтирів правової належності.
Адже, якщо визнати останні «апріор"
ними началами людського розуму»
або ж «розумними принципами перед"
задуму людського буття», то доведеть"
ся при цьому погодитись із висновком
про тотальну єдність та уніфікацію де"
онтологічних основ правосвідомості,
що, очевидно, суперечило б реальному
станові речей.
Найбільш відома спроба вирішення
цієї суперечності була здійснена в ме"
жах марксистської теоретико"право"
вої концепції, де правосвідомість (як і
свідомість взагалі) була поставлена в
досить жорстку залежність від еко"
номічних суспільних відносин, котрі
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небезпідставно розглядалися тут як
базисні. Насправді перед тим, як пев"
ним чином осмислювати дійсність та
належність власного й зовнішнього
буття, людський індивід має підтри"
мувати своє біологічне існування, за"
довольняти свої життєво необхідні по"
треби тощо. На цій підставі фундатори
марксизму спрямовують ключові зу"
силля на встановлення взаємоодно"
значної кореляції, з одного боку, між
способами організації матеріального
життя суспільства та формами світо"
осмислення — з другого. Тим самим
право як суспільний інститут та пра"
восвідомість як саморегулятивна
здатність людського суб’єкта почина"
ють розглядатися з позиції їхньої де"
термінованості суспільно"економіч"
ним укладом. При цьому доволі
відчутно виявлявся той момент «ре"
дукціоністського спрощення», згідно з
яким зі скасуванням приватної влас"
ності — основного «кореня суспільно"
го зла» — та утвердженням власності
загальнонародної мав автоматично
запуститися об’єктивний механізм
«перетворення людського буття та
усіх форм його усвідомлення на заса"
дах справжнього гуманізму і справед"
ливості. Тобто, на відміну від класич"
них (кантівсько"гегелівських) уяв"
лень про людську сутність та зміст гу"
манізації права, К. Маркс та його
послідовники інтерпретували цю
сутність виключно онтологічно — як
сукупність суспільних (і, насамперед,
економічних) відносин; відповідно,
правовий гуманізм отримав тут своє
акцентовано соціатарне тлумачення:
суспільні інтереси здобули пріори"
тетність перед особистими, а зміст
буття людського індивіда був зведе"
ний до «служіння суспільству».
Певна річ, за такого підходу ніве"
люється момент «суб’єктивного пра"
ва», а право суб’єкта як таке зводить"
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ся до тієї міри свободи, котра на
дається останньому суспільством че"
рез посередництво державних інсти"
туцій, що сприяє посиленню нігіліс"
тичних тенденцій на рівні індивіду"
альної правосвідомості громадян. До
того ж за подібної інтерпретації фено"
мен права втрачає будь"які виявлення
своєї, так би мовити, «самодостат"
ності»: будучи породжуваним, зміню"
ваним та «демонтованим» розвитком
суспільних відносин, право розгля"
дається у своїй виключно «інструмен"
тальній» функції, тоді як в дійсності
система правових цінностей аж ніяк
не позбавлена ознак саморегульова"
ності, відносної автономності та ак"
тивного впливу на самі згадані відно"
сини. «У соціально"редукціоністській
позиції, котра полягає у тому, що
право і держава не можуть бути
зрозумілими самі по собі, а лише у
зв’язку з матеріальними життєвими
відносинами, закладена небезпечна
тенденція до правового нігілізму, яка
підсилювалась положенням про
«відмирання держави і права», що на"
кладало на них «тавро ущербності»,
тимчасовості, недосконалості» [6, 69].
Таким чином, говорячи сьогодні
про трансформацію праворозуміння
на демократично"гуманістичних заса"
дах, доводиться насамперед стикнути"
ся з такою, до певної міри «парадок"
сальною», ситуацією: з одного боку,
правове регулювання потребує уніфі"
кованого та імперативного підходу до
правової нормативності; з другого ж
боку демократичне «право на індиві"
дуальність», котре ще Й. Покровський
пов’язував із вищими щаблями
суспільного розвитку [7, 121], перед"
бачає домінування моменту самови"
значення особистості над узагальне"
но"нормативізованою належністю.
Наприклад, Ю. Хабермас, пропоную"
чи широко відому нині «дискурсивну
теорію права та демократії», наполягає
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на необхідності виявлення інтер"
суб’єктивних механізмів правового
смислоутворення, усіляко заперечую"
чи при цьому як онтологічну, так і де"
онтологічну передзаданість змісту на"
лежності [9, 4]. Йдеться про те, що ні
матеріальність людського буття, ні
внутрішня організація людського духу
не містить «готових рецептів» спра"
ведливості та відповідних їм настанов
стосовно того, як саме повинен чинити
той чи інший суб’єкт; однак при"
наймні межі індивідуальної свободи
поведінки суб’єкта в контексті су"
спільних інтеракцій можна встанови"
ти, орієнтуючись на досягнення мак"
симальної злагоди та взаємопоро"
зуміння в межах певного соціуму. При
цьому через незамкненість смислових
джерел права ні в об’єктивно"онто"
логічній, ні в суб’єктивно"деонтоло"
гічній сфері, а також незвідність
цільових орієнтирів правової належ"
ності ні до суто індивідуальних інте"
ресів, ні до тих, що можуть вважатися
«соціалізованими» чи навіть загально"
людськими, більш адекватними бу"
дуть інтегральні підходи, котрі дозво"
лятимуть узгодити зазначені чинники
та цілі становлення й функціонування
права в суспільстві. Зокрема, такий
синтез може бути здійсненим при
інтерпретації правової справедливості
та «людиномірності» права не як
підведення під деяку спільну для всіх
«людську природу», а як надання на"
лежної свободи власного створення
кожним індивідом своєї «сутнісної
визначеності». Тож право тут перед"
бачає не лише певну гарантію такої
свободи та можливість досягнення
суб’єктом бажаного соціального ста"
ну, а й момент відповідальності за
плоди використання чи ігнорування
даної свободи, а також ризик нере"
алізованості чи втрати своєї індивіду"
ально"особистісної «людської сут"
ності».
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До того ж, на відміну від будь"якої
тваринної істоти, людині не властива
жорстко специфікована природна
передвизначеність. У біологічному
плані вона навіть постає, у певному
розумінні, як «недостатня істота»,
будучи, порівняно з адаптивними
задатками тварин, «обділеною приро"
дою». «Однак цей факт можна інтер"
претувати й інакше. Природа не
обділила людину, а наділила її, але по"
іншому. Недостатня спеціалізація
людських здібностей обертається та"
кими позитивними якостями, як
відкритість світові та здатність до ди"
намічного саморозвитку, а також прак"
тична пристосованість до обставин.
Людина виявляється істотою, наділе"
ною найрізноманітнішими задатками
та здібностями, «полікомпетентною».
Для багатогранності її сутності не вис"
тачає організуючої однозначності. То"
му і виявляється так важко і навіть ча"
сом неможливо визначити її природу
чи сутність. У цій відкритості світові
та полікомпетентності полягає фізіо"
логічно"психологічна основа свободи
дій людини» [6, 209].
Гадається, сутність людського бут"
тя варто асоціювати саме із свободою
самостворення людини як особис"
тості. Відповідно, ця сутність є доволі
множинною, індивідуалізованою, а то"
му не може бути уніфікованою жодни"
ми стандартами. І право (якщо, звісно,
воно претендує на справжню гумані"
стичність) має забезпечувати насампе"
ред гарантовану можливість такої сво"
боди пошуку власного шляху осо"
бистісного становлення й реалізації,
здійсненню якої повинні підпорядко"
вуватись певні позитивні зобов’язання
й заборони. Останні призначені для
створення нормативних обмежень,
ігнорування яких призводило б до не"
справедливого розширення діапазону
цієї свободи та соціальних можливос"
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тей одних суб’єктів за рахунок штуч"
ного їх звуження в інших.
Зважаючи на зазначене, можна
дійти висновку, що у своєму повсяк"
денному бутті людина, перебуваючи у
перманентному процесі створення
умов свого існування, створює водно"
час і власну сутнісну природу. На"
скільки неоднорідними за своєю орга"
нізацією є такі умови, настільки ж
багатоманітними є й те, що зветься
«людською сутністю», і ціннісні уяв"
лення про добро та зло, справедливе та
несправедливе, гуманне та негуманне,
гідне та негідне, шляхетне та нице то"
що. Отже, демократичний зміст гума"
нізації права з необхідністю має місти"
ти толерантність до будь"яких виявів
множинності людської природи та ду"
ховності, а також визнання за кожним
суб’єктом (наскільки б «іншим» він не
виявлявся по відношенню до поперед"
ньо визнаних стандартів) права на ав"
тономію та реалізацію його індивіду"
альної свободи у тих межах, в яких во"
на не перешкоджає здійсненню такого
самого права рештою суб’єктів. «Тобто
можна резюмувати, що здатність та
прагнення людського індивіда свобо"
ди самостворення й самореалізації є
антропологічно"екзистенційним чин"
ником буття права як визнання одно"
порядковості власних претензій на
таку свободу з аналогічними претен"
зіями іншого; і навпаки, лише завдяки
згаданому визнанню стає можливою

нормальна (насправді людська) реалі"
зація цієї свободи. Аналогічно тому, як
у межах філософської антропології
людина постає як мірило усіх речей
(безвідносно до їхньої належності чи
то до олюдненої, чи то до поза"
людської природи), правова антропо"
логія постулює необхідність узго"
дження всіх нормативно"правових
регулятивів… з тими базовими права"
ми людини, котрі мають визнаватися
висхідними та невід’ємними» [8, 116].
Таким чином, як засвідчує цілісна
історія людської цивілізації, ди"
намічний рух останньої тяжіє до на"
буття нею організаційних форм, що
дозволяли б людині стати не лише ви"
конавцем, а й одночасно справжнім
суб’єктом права. Цей «рольовий син"
тез» онтологічно продиктований сут"
нісним людським прагненням свободи
соціокультурного самовизначення та
самореалізації, котре завжди є первин"
ним щодо здійснення будь"яких інших
цілей. Тому свідома людина схильна
віддавати перевагу тим буттєвим уст"
роям, у межах яких вона володіє влас"
ною екзистенційною ситуацією і є не
просто її пасивним продуктом, а на"
самперед активним творцем. Однак
для цього вона має також стати
«постійним співавтором» та захисни"
ком власного права, основний зміст
якого визначається консенсуально
встановленими рамками суб’єктивної
автономії [11, 10].
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Трудове право
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РОБОТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ

С. МАЛОВИЧКО
заступник голови з правової роботи
Донецької обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я України,
старший викладач кафедри цивільного права
та процесу
(Донецький національний університет)

М

абуть, можна назвати людей
щасливими, коли вони до"
статньо заробляють собі на
життя і навіть не замислюються про
додаткове працевлаштування. Багато
й тих, які, щоб прогодувати сім’ю, ви"
мушені сьогодні працевлаштовувати"
ся на декілька робіт. Так, невиправда"
но низька заробітна плата працівників
охорони здоров’я, освіти та культури
вимушує їх працювати за сумісни"
цтвом (інакше кажучи, витрачати
більше часу на роботу і, таким чином,
відбирати його у себе та своєї сім’ї,
зменшуючи свій час відпочинку). За"
значене зумовлено багатьма чинника"
ми, у тому числі недосконалістю пра"
вового регулювання роботи за суміс"
ництвом. Суттєві зрушення стосовно
вирішення зазначених проблемних
питань у сфері правового регулюван"
ня роботи за сумісництвом, на жаль,
не відбуваються. Ці питання й досі за"
лишаються поза увагою органів зако"
нодавчої та виконавчої влади. Проте
вони завжди були й залишаються у
центрі уваги багатьох учених"право"
знавців, таких як: Н. Веренич, О. Ге"

вел, Т. Головань, Л. Педченко та ін. [1].
Не зменшуючи цінності наукових
праць цих вчених, усе ж таки слід за"
уважити, що комплексного досліджен"
ня проблемних питань правового ре"
гулювання роботи за сумісництвом, у
тому числі працівників охорони здо"
ров’я, освіти та культури, у сучасних
умовах розвитку України ще не прово"
дилося. Отже, метою цієї статті є вияв"
лення деяких проблем у сучасному
правовому регулюванні роботи за
сумісництвом та пошук шляхів їх
вирішення.
Досліджуючи історичні аспекти
правового регулювання роботи за
сумісництвом за часів СРСР, можна
дійти висновку, що не всі радянські
робітники і службовці мали можли"
вість працювати за сумісництвом. Ті ж
категорії працюючих, що таку мож"
ливість мали, працюючи за сумісни"
цтвом, були обмежені у часі. Зазначе"
не випливає з положень постанов Ра"
ди Міністрів СРСР «Про дозвіл штат"
ного сумісництва фармацевтичним
працівникам в 1963 році» від 10 січня
1963 р. № 25 та «Про збереження
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штатного сумісництва медичних, фар"
мацевтичних і педагогічних праців"
ників на 1969–1973 роки» від 27 груд"
ня 1968 р. № 1034, розпорядження Ра"
ди Міністрів УРСР «Про продовжен"
ня на 1986–1987 роки дії порядку і
умов роботи за сумісництвом медич"
них, фармацевтичних, педагогічних,
ветеринарних та інших працівників»
вiд 23 січня 1986 р. № 39"р. [2; 3].
До того ж один із основних на той
час законодавчих актів — Кодекс за"
конів про працю УРСР, який було вве"
дено в дію з 1 червня 1972 р. Законом
Української РСР від 10 грудня 1971 р.,
також прямо не передбачав можли"
вості укладання 22 вересня 1988 р. Ра"
да Міністрів СРСР видає постанову
«Про роботу за сумісництвом»
№ 1111, відповідно до якої 9 березня
1989 р. Державний комітет СРСР з
праці і соціальних питань, Міністерст"
во юстиції СРСР і Секретаріат
ВЦСПС затверджують Положення
про умови роботи за сумісництвом.
Відповідно до п. 1 зазначеного Поло"
ження «сумісництвом є виконання
працівником окрім своєї основної
іншої регулярної оплачуваної роботи
на умовах трудового договору у
вільний від основної роботи час». Ро"
бота за сумісництвом дозволялася
робітникам і службовцям тільки на
одному підприємстві (об’єднанні), в
установі, організації — за місцем їх
основної роботи або на іншому під"
приємстві (об’єднанні), в установі, ор"
ганізації. Для роботи за сумісництвом
згоди адміністрації та профспілкового
комітету з основного місця роботи не
вимагалося.
Керівники підприємств (об’єд"
нань), установ, організацій спільно з
профспілковими комітетами могли за"
проваджувати обмеження на суміс"
ництво тільки відносно працівників
окремих професій і посад з особливи"
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ми умовами і режимом праці, додатко"
ва робота яких могла спричинити
наслідки, що впливали на стан їх здо"
ров’я або безпеку виробництва. Обме"
ження також поширювалися на осіб,
які не досягли 18 років, і вагітних
жінок [5].
Законом України «Про внесення
змін і доповнень до Кодексу законів
про працю Української РСР при пере"
ході до ринкової економіки» від 20 бе"
резня 1991 р. були внесені нові зміни
до ст. 21 «Трудовий договір» КЗпП
УРСР. Так, у ч. 2 цієї статті закріплю"
валося право працівників реалізувати
свої здібності до продуктивної та твор"
чої праці шляхом укладання трудово"
го договору на одному або одночасно
на декількох підприємствах, в устано"
вах, організаціях, якщо інше не перед"
бачено законодавством, колективним
договором або угодою сторін [6].
У квітні 1993 р. Кабінет Міністрів
України приймає постанову «Про ро"
боту за сумісництвом працівників дер"
жавних підприємств, установ і орга"
нізацій» № 245, а 28 червня 1993 р.
Міністерство праці України, Міністер"
ство фінансів України та Міністерство
юстиції України спільним наказом
затверджують Положення про умови
роботи за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і орга"
нізацій і одночасно припиняють дію по"
станови Державного комітету СРСР з
праці та соціальних питань, Міністер"
ства фінансів СРСР та Секретаріату
ВЦРПС «Про затвердження Поло"
ження про умови роботи за суміс"
ництвом» від 9 березня 1989 р. [7; 8].
Відповідно до зазначених актів суміс"
ництвом вже вважається виконання
працівником, крім своєї основної,
іншої регулярної оплачуваної роботи
на умовах трудового договору у віль"
ний від основної роботи час на тому ж
або іншому підприємстві, в установі,
147

С. Маловичко

організації або у громадянина (під"
приємця, приватної особи) за наймом.
Нове Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій за
своїм змістом наближене до відміне"
ного, але сфера його застосування об"
межена. Його положення регулюють
лише роботу за сумісництвом праців"
ників державних підприємств, уста"
нов і організацій. На такому принципі
регулювання роботи за сумісництвом
базується й чинний Кодекс законів
про працю України, зокрема його стат"
тя 1021, де закріплено, що «умови ро"
боти за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ, ор"
ганізацій визначаються Кабінетом
Міністрів України» [9].
Слід зауважити, що особливості
правового регулювання роботи за
сумісництвом відповідно до Положен"
ня про умови роботи за сумісництвом
працівників державних підприємств,
установ і організацій на той час розпов"
сюджувалося і на працівників кому"
нальних підприємств, установ та орга"
нізацій. Адже на той час був ще чинним
Закон України «Про власність» від
7 лютого 1991 р., який відповідно до
ст. 31 під поняттям «державна влас"
ність» об’єднував «загальнодержавну
(республіканську) власність» і «влас"
ність адміністративно"територіальних
одиниць (комунальну власність)» [10].
З 1 січня 2004 р. набув чинності ЦК
України, статтями 326 і 327 якого роз"
межовуються поняття «державна
власність» та «комунальна власність».
До державної власності стало належа"
ти майно (у тому числі грошові кош"
ти), яке входить до власності України,
а до комунальній власності — майно
(у тому числі грошові кошти), яке на"
лежить територіальній громаді [11].
Частина 2 ст. 22 і ч. 3 ст. 24 ГК Ук"
раїни також чітко розмежовують
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суб’єктів державного і комунального
секторів економіки. З положень цих
статей випливає, що до суб’єктів гос"
подарювання державного сектора еко"
номіки належать суб’єкти, що діють на
основі лише державної власності, а та"
кож суб’єкти, державна частка у ста"
тутному фонді яких перевищує 50 %
чи становить величину, яка забезпечує
державі право вирішального впливу
на господарську діяльність цих суб’єк"
тів, а до суб’єктів господарювання ко"
мунального сектора економіки — су"
б’єкти, що діють на основі лише кому"
нальної власності, а також суб’єкти, у
статутному фонді яких частка кому"
нальної власності перевищує 50 % чи
становить величину, яка забезпечує
органам місцевого самоврядування
право вирішального впливу на госпо"
дарську діяльність цих суб’єктів [12].
З прийняттям Закону України
«Про внесення змін і визнання таки"
ми, що втратили силу, деяких законо"
давчих актів України у зв’язку з прий"
няттям Цивільного кодексу України»
від 27 квітня 2007 р. № 997"V втратив
чинність Закон України «Про влас"
ність» від 7 лютого 1991 р. [13] (інак"
ше кажучи, зникла зазначена колізія
норм щодо розмежування понять дер"
жавної й комунальної власності).
Однак ці зміни цивільного законо"
давства не вплинули на чинне законо"
давство про працю щодо питань регу"
лювання роботи за сумісництвом на
державних і комунальних підприєм"
ствах. У практичній діяльності про"
довжують застосовуватися певні
обмеження у сфері регулювання робо"
ти за сумісництвом на комунальних
підприємствах та установах, які стосу"
ються: тривалості роботи за сумісни"
цтвом (вона не може перевищувати
чотирьох годин на день і повного ро"
бочого дня у вихідний день, а протя"
гом місяця — не повинна перевищува"
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ти половини місячної норми робочого
часу); заборони роботи за сумісни"
цтвом керівників та їх заступників, а
також керівників структурних підроз"
ділів підприємств, їх заступників та ін.
У законодавстві Російської Феде"
рації до цього питання законодавець
підійшов більш ґрунтовно та виділив у
Трудовому кодексі Російської Феде"
рації окрему главу 44 «Особливості
регулювання праці осіб, які працюють
за сумісництвом». Так, відповідно до
ст. 282 цієї глави Трудового кодексу
РФ сумісництвом визнається вико"
нання працівником іншої регулярно
оплачуваної роботи на умовах трудо"
вого договору у вільний від основної
роботи час. До того ж і умови роботи
осіб, які працюють за сумісництвом, є
єдиними для всіх працівників, неза"
лежно від форми власності юридичної
особи — роботодавця. Особливості ж
регулювання праці за сумісництвом
для окремих категорій працівників
(педагогічних, медичних і фармацев"
тичних, працівників культури) зако"
нодавець допустив встановлювати
окремими нормативно"правовими ак"
тами [14].
Слід зауважити, що принципи об"
меження робочого часу за сумісни"
цтвом у російському законодавстві
такі, як і в українському: така робота
не може перевищувати чотирьох го"
дин на день і повного робочого дня у
дні, вільні від виконування основної
роботи, а протягом місяця — не повин"
на перевищувати половини місячної
норми робочого часу (ст. 284 Трудово"
го кодексу РФ, п. 2 постанови Кабіне"
ту Міністрів України від 3 квітня
1993 р. № 245) [14; 7]. Щодо праці за
сумісництвом медичних та педагогіч"
них працівників у деяких випадках у
російському законодавстві додатково
встановлюються максимальні тижневі
обмеження робочого часу 16 годинами
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згідно з пп. «а» п. 1 постанови Міні"
стерства праці та соціального розвит"
ку Російської Федерації «Про особли"
вості роботи за сумісництвом педа"
гогічних, медичних, фармацевтичних
працівників та працівників культури».
Стаття 43 Конституції України га"
рантує кожному громадянину право
на працю, що включає можливість за"
робляти собі на життя працею, яку він
вільно обирає або на яку вільно пого"
джується. Також у ній закріплюється,
що саме держава зобов’язана створю"
вати умови для повного здійснення
громадянами права на працю [15]. Ця
норма Основного Закону конкрети"
зується не тільки у чинному КЗпП Ук"
раїни, а й у проекті Трудового кодексу
України (далі — проект ТК України)
щодо можливостей працівників пра"
цювати за сумісництвом.
Стаття 52 проекту ТК України пе"
редбачає, на нашу думку, більш доско"
нале визначення поняття «сумісни"
цтво» порівняно з легітимно визначе"
ним. Пропонується визначати цю
роботу як «виконання працівником у
вільний від основної роботи час іншої
оплачуваної роботи на підставі трудо"
вого договору» [16]. Вважаємо, що з
цим визначенням авторів законопро"
екту варто погодитися. Збережена
ключова ознака визначення «суміс"
ництво» як роботи, яка повинна вико"
нуватися «у вільний від основної ро"
боти час», та не використовується
нині існуюча складова цього понят"
тя — «регулярно оплачувана» (робо"
та). Саме регулярність оплати роботи
за сумісництвом, на нашу думку, не
повинна бути суттєвою ознакою цього
поняття. Також необхідно зауважити
ще одну новелу проекту ТК України у
контексті цього дослідження — розме"
жування «внутрішнього сумісництва»
(тобто роботи за сумісництвом, яка
виконується працівником за місцем
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основної роботи) від «зовнішнього
сумісництва» (роботи за сумісни"
цтвом, яка виконується в іншого робо"
тодавця). Адже такий поділ нині чин"
ним законодавством про працю не
передбачений, а на практиці нерідко
використовується. Позитивним у про"
екті ТК України є те, що правове регу"
лювання роботи за сумісництвом не
пов’язується з формою власності юри"
дичної особи — роботодавця, чого, на
жаль, бракує чинному трудовому за"
конодавству.
Однак не можна не звернути увагу,
що положення про регулювання робо"
ти за сумісництвом у проекті ТК Ук"
раїни не систематизовані, а розпоро"
шені по всьому акту, що є незручним
для правозастосовної діяльності. Про"
понуємо у проекті ТК України перед"
бачити норму про обмеження роботи
за сумісництвом для вагітних жінок,
для осіб, які не досягли 18"річного
віку. Нині ці обмеження існують лише
для працівників державних під"
приємств, установ та організацій.
Вважаємо за необхідне до прийнят"
тя проекту ТК України внести відпо"
відні зміни до чинного законодавства
про роботу за сумісництвом. Насампе"
ред слід у ч. 2 ст. 1021 КЗпП України
відмовитися від принципу обмеження
регулювання роботи за сумісництвом
лише для державних підприємств, ус"
танов і організацій, що встановлюєть"
ся Кабінетом Міністрів України. Стат"
тю 40 КЗпП України потрібно допов"
нити додатковою підставою припи"
нення трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним ор"
гану у випадку прийняття на роботу
працівника, який не є сумісником, чи
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обмеження сумісництва у зв’язку з
особливими умовами та режимом
праці.
Також потрібно внести відповідні
зміни і до постанови Кабінету Міні"
стрів України «Про роботу за сумі"
сництвом працівників державних під"
приємств, установ і організацій» від
3 квітня 1993 р. № 245, і до спільного
наказу Міністерства праці України,
Міністерства фінансів України та
Міністерства юстиції України від
28 червня 1993 р. № 43 щодо Поло"
ження про умови роботи за суміс"
ництвом працівників державних під"
приємств, установ і організацій. При
цьому важливо зберегти деякі обме"
ження стосовно роботи за суміс"
ництвом (для керівників державних та
комунальних підприємств, установ і
організацій та їх заступників, керів"
ників структурних підрозділів зазна"
чених юридичних осіб та їх заступ"
ників). Також сьогодні вкрай необхід"
но на законодавчому рівні визначити
особливості правового регулювання
роботи за сумісництвом педагогічних,
медичних та фармацевтичних праців"
ників, працівників культури.
Проведене дослідження дає змогу
дійти висновку про існування деяких
проблемних питань правового регу"
лювання роботи за сумісництвом.
Запропоновані автором висновки та
пропозиції як шляхи їх вирішення мо"
жуть стати підґрунтям для подальших
досліджень у цій сфері й бути кори"
сними при підготовці змін до відпо"
відних нормативно"правових актів,
що регулюють умови роботи за
сумісництвом.
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ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
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ГУМВС України в Харківській області,
заслужений юрист України

У

сучасних умовах розбудови
правової держави особливого
значення набувають питання
створення ефективної системи органів
внутрішніх справ України, формуван"
ня якісного кадрового складу, удоско"
налення механізму їх добору, розста"
новки та переведення, переміщення й
просування по службі.
Існуюча правозастосовна практика
та наукова доктрина свідчать, що од"
ним із актуальних питань є рівень до"
тримання службово"трудових прав
працівників органів внутрішніх справ
(далі — ОВС) під час зміни суттєвих
умов їхньої праці, зокрема внаслідок
переведення на іншу роботу. Особли"
вого значення це набуло у сфері служ"
бово"трудових правовідносин праців"
ників ОВС, оскільки в окремих випад"
ках, ґрунтуючись на спеціальних нор"
мах, посадові особи приймають рішен"
ня про переведення по службі без
відповідної згоди на це працівника або
отримання такої згоди в результаті
психологічного тиску та з порушен"
ням встановленого порядку, що супе"
речить нормам законодавства, що
регулює такі правовідносини, пору"

шує конституційні права цієї категорії
працівників. Такі переведення супере"
чать ч. 3 ст. 43 Конституції України,
яка забороняє примусову працю [1],
про що також вказують пункти 2, 5, 12
постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про застосування Консти"
туції України при здійсненні право"
суддя» від 1 листопада 1996 р. № 9 [2].
Також такі переведення суперечать
Конвенції МОП «Про примусову чи
обов’язкову працю» від 28 червня
1930 р. № 29, ратифікованій Україною
10 серпня 1956 р. [3], із змінами,
внесеними Конвенцією про перегляд
заключних статей.
Проблеми службово"трудових від"
носин були предметом наукових
досліджень Н. Болотіної, Г. Гончаро"
вої, М. Іншина, О. Лавриненка,
І. Лаврінчук, К. Мельника, Н. Хуто"
рян, О. Обушенка, В. Щербини та
інших науковців. Праці цих та інших
авторів мають важливе наукове й
практичне значення, оскільки сприя"
ють подальшому вдосконаленню
службово"трудового законодавства,
формують загальнотеоретичну основу
для досліджень стосовно кадрового за"
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безпечення ОВС України. Проте про"
блеми законодавчого регулювання пе"
реведення на іншу роботу працівників
ОВС досліджувались фрагментарно
або в рамках ширшої правової пробле"
матики, без комплексного підходу, а
існуючі окремі публікації з цих питань
мають переважно публіцистичний ха"
рактер.
Тому метою цієї статті є удоскона"
лення практики переведення на іншу
роботу працівників ОВС, у зв’язку з
чим планується охарактеризувати за"
конодавче регулювання цього питан"
ня та відповідні судові роз’яснення, а
також уточнити сутність і особливості
службово"трудових правовідносин за
участю працівників ОВС.
Службово"трудові правовідносини
працівників ОВС мають складну
структуру та специфічний суб’єктний
склад. Відносини влади"підпорядку"
вання, що виникають на підставі кон"
тракту про службу в ОВС — різновиду
трудового договору і не виходять за
межі координації спільної трудової
діяльності атестованого персоналу, бу"
дуються по лінії організації та уп"
равління спільною працею, реалізу"
ються в межах трудового колективу
органу (підрозділу), а тому мають ха"
рактер трудового, а не адміністратив"
ного управління. Ці обставини зумо"
вили місце зазначених відносин як ор"
ганізаційного елемента службово"тру"
дових правовідносин і належність ос"
танніх до предмета трудового права, а
не адміністративного, конституційно"
го чи інших галузей права.
Вважаємо, що при розгляді відпо"
відних справ повинен застосуватись
тільки той закон або нормативно"пра"
вовий акт, який ґрунтується на Кон"
ституції України і не суперечить їй.
Судам необхідно керуватися тим, що
нормативно"правові акти будь"якого
державного чи іншого органу (в тому
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числі постанови і розпорядження
Кабінету Міністрів України) підляга"
ють оцінці на відповідність Консти"
туції.
Відповідно до п. 2 постанови [2]
Конституція України, як зазначено у
ст. 8, має найвищу юридичну силу, а її
норми є нормами прямої дії, і суди при
розгляді конкретних справ мають
оцінювати зміст будь"якого закону чи
іншого нормативно"правового акта з
точки зору його відповідності Консти"
туції та в усіх необхідних випадках
застосовувати Конституцію як акт
прямої дії. Судові рішення мають
ґрунтуватись на Конституції, а також
на чинному законодавстві, яке не су"
перечить їй.
У зв’язку з цим не можуть застосо"
вуватись як такі, що суперечать Кон"
ституції, правила відомчих положень
чи статутів про дисципліну тощо, які
передбачають можливість переведен"
ня працівника без його згоди на іншу
роботу, в тому числі й у порядку дис"
циплінарного стягнення, а також мож"
ливість виконання ним роботи, не пе"
редбаченої трудовим договором.
Слід зазначити, що суд, застосову"
ючи Конституцію як акт прямої дії, не
може визнати неконституційними за"
кони чи правові акти, які відповідно
до ст. 150 Конституції України відне"
сені до повноважень Конституційного
Суду України [1]. Разом із тим Суд на
підставі ст. 144 Конституції України
може визнати такими, що не відпові"
дають Конституції чи законам Украї"
ни, рішення органів місцевого само"
врядування, а на підставі ст. 124
Конституції України акти органів дер"
жавної виконавчої влади, міністерств,
відомств, місцевих державних адміні"
страцій тощо [1]. Звернення до Кон"
ституційного Суду України у такому
разі не вимагається.
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При розгляді таких справ або прий"
няття рішень посадовими особами при
застосуванні законодавства, що регу"
лює службово"трудові правовідноси"
ни працівників ОВС, необхідно врахо"
вувати постанови Пленуму Верховно"
го Суду України, якими даються ке"
рівні роз’яснення. Ці роз’яснення не
пов’язані з розглядом конкретних
справ, а містять аналіз судової практи"
ки, відзначають конкретні її помилки
та недоліки, орієнтують суди на їх усу"
нення і таким шляхом сприяють удос"
коналенню судової діяльності. Роз’яс"
нення не підміняють закон, не зміню"
ють його суті, а мають допоміжний
характер, роз’яснюючи зміст правових
норм і порядок їх застосування. Підда"
ючи тлумаченню правові норми, Суд
зобов’язаний побудувати свої роз’яс"
нення на принципах як правової нор"
ми, так і принципах даної галузі права
в цілому. При цьому проведене Судом
тлумачення і роз’яснення з приводу
застосування норми не повинно обме"
жувати чи зменшувати обсяг прав, що
визначені законом.
Керівні роз’яснення Пленуму Вер"
ховного Суду України забезпечені до"
статнім механізмом для їх виконання.
Ігнорування цих роз’яснень викликає
скасування або зміну судового рішен"
ня, яке винесене всупереч роз’яснен"
ню, тобто неврахування власником
або уповноваженим ним органом
роз’яснень Пленуму Верховного Суду
України безумовно викличе визнання
звільнення незаконним і поновлення
працівника на попередній роботі
(посаді). Тому керівні роз’яснення
Пленуму Верховного Суду України,
що містять тлумачення закону вищим
судовим органом держави, даються
ним у рамках його повноважень, ма"
ють правову силу та стають обов’язко"
вими для виконання всіма учасниками
судочинства.
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Працівники ОВС перед призначен"
ням на посаду укладають трудовий до"
говір (контракт), і те, що така робота
називається «службою», не змінює
природи трудових відносин названої
категорії осіб — вони є особливою ка"
тегорією найманих працівників, які
проходять державну службу в озб"
роєному органі державної виконавчої
влади, хоча державними службовцями
не є. Від них не можна вимагати вико"
нання роботи, не обумовленої трудо"
вим договором при вступі на роботу,
або примушувати працювати з переви"
щенням загальної норми робочого ча"
су, встановленої в Україні.
Слід зазначити, що деяка судова
практика при регулюванні службово"
трудових правовідносин працівників
ОВС визначає, що порядок, установ"
лений нормами КЗпП України, до
правовідносин щодо проходження
служби в ОВС не застосовується, тоб"
то не поширюється на працівників
ОВС, оскільки порядок проходження
служби особами рядового і началь"
ницького складу ОВС, їх права і обо"
в’язки визначені та регулюються
Положенням про проходження служ"
би рядовим і начальницьким складом
ОВС, затвердженим постановою Кабі"
нету Міністрів Української РСР від
29 липня 1991 р. № 114 (далі — Поло"
ження про проходження служби) [4],
Дисциплінарним статутом органів
внутрішніх справ України, затвердже"
ним Законом України «Про Дисцип"
лінарний статут органів внутрішніх
справ України» від 22 лютого 2006 р.
№ 3460"IV [5], та іншими актами зако"
нодавства про ці органи. При цьому
застосування норм вказаних положень
не повинно суперечити Конституції
України та іншим законодавчим ак"
там, що регулюють службово"трудові
правовідносини цієї категорії праців"
ників.
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Водночас відповідно до п. 5 поста"
нови [2] судам необхідно виходити з
того, що нормативно"правові акти
будь"якого державного чи іншого ор"
гану (в тому числі постанови і розпо"
рядження Кабінету Міністрів Украї"
ни) підлягають оцінці на відповідність
як Конституції, так і закону. Якщо при
розгляді справи буде встановлено, що
нормативно"правовий акт, який підля"
гав застосуванню, не відповідає чи
суперечить закону, суд зобов’язаний
застосувати закон, який регулює ці
правовідносини.
Згідно з ч. 4 п. 21 Положення про
проходження служби особи рядового
і начальницького складу ОВС зобо"
в’язані проходити службу там, де це
викликано інтересами служби і зу"
мовлено наказами прямих началь"
ників, до того ж направлення для про"
ходження служби за межами рес"
публіки здійснюється за згодою
працівника в порядку, встановленому
законодавством, але при цьому не
уточнюється, якими саме інтересами
повинно бути зумовлене таке переве"
дення, чи необхідно для цього отрима"
ти від працівника згоду, чи можна пе"
реводити працівника в інший орган
(підрозділ) або службу, чи повинен
враховуватися набутий досвід праців"
ника, рівень його кваліфікації, чи
можна переводити працівника на
нижчу посаду тощо. Натомість засто"
совувати Положення про проходжен"
ня служби необхідно з додержанням
ч. 3 ст. 43 Конституції України з ура"
хуванням змісту норм законодавства,
що регулюють службово"трудові пра"
вовідносини працівників ОВС, та з
урахуванням тлумачення ст. 32 КЗпП
України, відповідно до змісту п. 31 по"
станови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду су"
дами трудових спорів» від 6 листопа"
да 1992 р. № 9 [6], в яких йдеться про
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переведення на іншу роботу та зміну
істотних умов праці.
Відповідно до п. 12 постанови [2] не
можуть застосовуватись як такі, що
суперечать Конституції, правила ста"
тей КЗпП України, відомчих поло"
жень чи статутів про дисципліну
тощо, які передбачають переведення
працівника без його згоди на іншу ро"
боту, в тому числі й у порядку дис"
циплінарного стягнення, а також мож"
ливість виконання ним роботи, не пе"
редбаченої трудовим договором.
Слід зазначити, що згідно з ч. 1
ст. 32 КЗпП України переведення на
іншу роботу на тому ж підприємстві, в
установі, організації, а також переве"
дення на роботу на інше підприємство,
в установу, організацію або іншу
місцевість допускається тільки за зго"
дою працівника. При цьому під іншою
місцевістю слід розуміти інший насе"
лений пункт. Але не вважається пере"
веденням на іншу роботу і не потребує
згоди працівника переміщення його на
тому ж підприємстві, в установі, орга"
нізації на інше робоче місце, в інший
структурний підрозділ у тій самій
місцевості, доручення роботи у межах
спеціальності, кваліфікації чи посади,
обумовленої трудовим договором (ч. 2
ст. 32 КЗпП України). Однак і таке пе"
реміщення повинно бути без зміни
істотних умов праці. Але якщо при ук"
ладанні трудового договору було обу"
мовлено виконання роботи у певному
відділі або структурному підрозділі, то
при переміщенні в інший відділ або
структурний підрозділ потрібна згода
працівника, оскільки у цьому випадку
змінюються істотні умови праці.
Законодавець розмежовує поняття
переведення на іншу роботу і пе"
реміщення працівника на інше робоче
місце. Розмежування цих понять має
принципове практичне значення, ос"
кільки переведення на іншу роботу
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ…

можливе лише за згодою працівника,
тоді як для переміщення працівника
на інше робоче місце такої згоди не
потрібно.
Таким чином, законодавець визна"
чив, що переміщення — це пересуван"
ня працівника на тому ж підприємстві,
в установі, організації на інше робоче
місце, в інший структурний підрозділ
у тій самій місцевості; доручення ро"
боти у межах спеціальності, кваліфі"
кації чи посади, обумовленої трудо"
вим договором, без змін істотних умов
праці.
Переведення ж працівників ОВС
на іншу роботу — це тимчасова або
постійна зміна умов проходження
служби, у результаті якої змінюється
службово"трудова функція, у тому
числі виконання завдань, які не перед"
бачені професійно"кваліфікаційними
характеристиками основних посад
працівників ОВС та істотних умов
служби, що обумовлені трудовим до"
говором (контрактом) про службу з
урахуванням бажання працівника.
Тобто «переміщення» по службі
осіб рядового і начальницького складу
ОВС на вищі, нижчі та рівнозначні по"
сади в інший орган (підрозділ) або
службу, з проходженням за необ"
хідності відповідної перепідготовки
при використанні на посадах за новою
спеціальністю або в іншу місцевість —
це переведення на іншу роботу, яке
можливе лише за згодою працівника,
наданою в письмовій формі (рапорті),
з урахуванням набутого досвіду, рівня
його кваліфікації та виконання роботи
на попередній посаді, а переміщення —
це пересування працівника на рівноз"
начні посади зі зміною робочого місця,
структурного підрозділу ОВС, якщо
це обумовлено трудовим договором
(контрактом), у тому ж населеному
пункті та підпорядкованості, у межах
його трудової функції згідно з набу"
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тим досвідом, без змін істотних умов
праці, що здійснюється у випадках,
викликаних інтересами служби, якщо
це не протипоказано за станом здо"
ров’я працівника.
Тобто вказана спеціальна норма
(ч. 4 п. 21 Положення про проходжен"
ня служби [4]) повинна діяти в межах
Конституції України та законодавчих
актів, які регулюють службово"трудові
правовідносини працівників ОВС. Во"
на може розширювати або уточнювати
зміст тієї чи іншої норми закону з ура"
хуванням специфіки роботи (служби),
але не суперечити їй. Не можна засто"
совувати цю спеціальну норму для пе"
реведення працівника на іншу роботу,
якщо таке переведення не відповідає
або суперечить ч. 3 ст. 43 Конституції
України [1], на що також вказують
статті 2, 24 Конвенції МОП «Про при"
мусову чи обов’язкову працю» [3].
При цьому не вважається примусо"
вою працею військова або альтерна"
тивна (невійськова) служба, а також
робота, що виконується особою, чи
служба, яку вона несе за вироком чи
іншим рішенням суду або відповідно
до законів про воєнний і про надзви"
чайний стан.
Згідно із Законом України «Про
військовий обов’язок і військову
службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232"ХІІ та Законом України «Про
альтернативну (невійськову) службу»
від 12 грудня 1991 р. № 1975"ХІІ
працівники ОВС не входять до вказа"
них категорій осіб; вони є особами, які
проходять службу в державному озб"
роєному органі виконавчої влади, а не
військову або альтернативну (невій"
ськову) службу, де праця не вважаєть"
ся примусовою, тому примус до
працівників ОВС може застосовува"
тись тільки за рішенням суду або від"
повідно до законів про воєнний і про
надзвичайний стан.
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Таким чином, «переведення» пра"
цівників ОВС на інші посади на
підставі ч. 4 п. 21 Положення про про"
ходження служби можливе лише при
переміщенні працівників на рівно"
значні посади, якщо це обумовлено
трудовим договором (контрактом), за
основною чи спорідненою спеціаль"
ністю згідно з набутим досвідом,
рівнем кваліфікації та без змін істот"
них умов праці. З наведеної спеціаль"
ної норми слідує, що таке переміщен"
ня на іншу посаду не може бути не"
вмотивованим та не зумовленим інте"
ресами служби. У певних випадках
працівник ОВС повинен проходити
службу, якщо це викликано інтереса"
ми служби, але із зазначенням таких
мотивів, обґрунтуванням можливої
потреби і причин переведення.
Просування ж по службі праців"
ників ОВС не може бути різновидом
переміщення по службі, а є індивіду"
альним показником службової кар’єри
і здійснюється через самоорганізацію
працівника з метою підвищення про"
фесійного росту, шляхом обіймання
посад у порядку кваліфікаційної
складності, або у разі змін у професій"
ному становищі.
Одним із організаційно"правових
способів зміни умов договору (кон"
тракту) про службу в ОВС є ротація.
Це особливий вид переведення пра"
цівників ОВС до інших підрозділів
внутрішніх справ для певної категорії
керівних посад, старшого та вищого
начальницького складу, на рівнозначні
посади за основною чи спорідненою
спеціальністю згідно з набутим до"
свідом та рівнем кваліфікації, який
здійснюється за ініціативою керів"
ництва ОВС у передбачених законом
випадках, а також окремий вид пе"
реміщення по службі працівників
ОВС, котрі не перебувають на
керівних посадах, у межах структур"
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ного підрозділу, яке викликано інтере"
сами служби з урахуванням згоди
працівника.
Переведення ж по службі, оскільки
наразі йдеться про зміну істотних
умов трудового договору (контракту)
про службу в ОВС, за будь"яких об"
ставин означає зміну службово"трудо"
вих правовідносин працівників органу
(підрозділу) внутрішніх справ. Тобто
при переведенні до іншого органу
(підрозділу) або служби на рівноз"
начні посади з використанням на по"
садах за новою спеціальністю або зі
змінами умов праці працівники ОВС
під час проведення такої ротації по"
винні давати свою згоду в письмовій
формі (рапорті). Таке правило має за"
стосовуватися принаймні з огляду на
зміст приписів п. 4.11 Інструкції про
порядок проведення атестування осо"
бового складу ОВС, затвердженої на"
казом МВС України від 22 березня
2005 р. № 181 [7], де зазначений
термін вживається в контексті харак"
теристики змін умов служби під час
здійснення фактичних переведень
працівників на рівнозначні посади.
Тобто зміна істотних умов служ"
би — це така зміна умов проходження
служби, яка передбачена законодавст"
вом або зумовлена об’єктивно не"
обхідними діями керівництва ОВС для
проведення змін організації служби, у
тому числі ліквідації, реорганізації, пе"
репрофілювання, скорочення штату
або чисельності працівників ОВС, та
не пов’язана зі зміною трудової функ"
ції працівників ОВС і здійснюється за
їх згодою.
Зарахування працівників началь"
ницького складу в розпорядження
органу внутрішніх справ та їх подаль"
ше «переміщення» по службі (під"
пункти «в», «г» п. 40 Положення про
проходження служби [4]) є одним з
етапів переведення працівників ОВС
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при здійсненні організаційно"штатних
заходів і не дає відповідного права що"
до переведення на іншу роботу або на
іншу роботу з пониженням поперед"
ньої посади без отримання згоди на це
працівника. Переведення на нижчу
посаду провадиться відповідно до ви"
мог пунктів 42, 45 Положення про
проходження служби із зазначенням
підстав переведення з вищих посад на
нижчі [4].
Переведення по службі працівників
середнього, старшого та вищого на"
чальницького складу: на нижчі поса"
ди; на посади, що нижче попередніх,
працівників, посади яких скорочені в
результаті організаційно"штатних змін,
та працівників, зарахованих у розпо"
рядження органу внутрішніх справ
унаслідок звільнення із займаних по"
сад, у тому числі за порушення служ"
бової дисципліни, на підставі ч. 4 п. 21
Положення про проходження служби
без отримання згоди на це працівника,
суперечить нормам законодавства, що
регулює службово"трудові право"
відносини працівників ОВС, оскільки
таке переведення має проводитись
відповідно до вимог пунктів 42, 45
Положення про проходження служ"
би [4].
Необхідно враховувати й те, що у
ст. 12 Дисциплінарного статуту орга"
нів внутрішніх справ України відсутнє
таке дисциплінарне стягнення, як
пониження в посаді [5]. При цьому у
п. 6 ст. 12 Дисциплінарного статуту
органів внутрішніх справ України вка"
зується як вид дисциплінарного стяг"
нення звільнення з посади, яке накла"
дається на осіб рядового і начальниць"
кого складу ОВС за порушення служ"
бової дисципліни з дотриманням по"
рядку накладення дисциплінарних
стягнень згідно зі ст. 14 Дисциплінар"
ного статуту органів внутрішніх справ
України [5].
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При застосуванні такого дисцип"
лінарного стягнення, як звільнення з
посади, працівник може бути призначе"
ний на наступну нижчу посаду, ніж по"
передня, тобто йдеться про переведення
працівника з пониженням у посаді. Од"
нак і таке переведення на нижчу посаду
без згоди працівника суперечить нор"
мам законодавства, що регулює служ"
бово"трудові правовідносини праців"
ників ОВС, про яке згадувалося вище.
Тобто при відповідному переведенні та
при визначенні й пропонуванні пра"
цівнику посади слід враховувати набу"
тий досвід, його кваліфікацію, наяв"
ність заохочень та дисциплінарних
стягнень за попередньою посадою. При
цьому необхідно отримати від праців"
ника згоду в письмовій формі (рапорті)
на таке переведення. У будь"якому разі
не можна переводити працівника на
іншу посаду в односторонньому поряд"
ку без його згоди.
Відповідно до ст. 20 Дисциплінар"
ного статуту органів внутрішніх справ
України особа рядового або началь"
ницького складу має право усно чи
письмово звернутися зі скаргою щодо
накладання на неї дисциплінарного
стягнення. При цьому виконання дис"
циплінарного стягнення — це видання
наказу по особовому складу. Недотри"
мання порядку згідно зі ст. 14 Дис"
циплінарного статуту органів внут"
рішніх справ України, тобто порушен"
ня відповідної процедури накладення
дисциплінарного стягнення, тягне за
собою при його оскарженні визнання
наказу про накладене дисциплінарне
стягнення протиправним (неправо"
мірним) та його скасування.
Згідно з п. 24 Положення про про"
ходження служби у разі незаконного
звільнення або переведення на іншу
роботу особи рядового, начальницько"
го складу ОВС підлягають поновлен"
ню на попередній роботі (посаді). При
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цьому працівник поновлюється на по"
передній посаді з дня звільнення. До
того ж відповідно до п. 26 Положення
про проходження служби начальники
та інші службові особи ОВС несуть
персональну відповідальність за суво"
ре дотримання вимог цього Положен"
ня та інших нормативних актів з пи"
тань проходження служби і роботи з
кадрами. Порушене право особи рядо"
вого або начальницького складу під"
лягає негайному поновленню, а служ"
бові особи, з вини яких допущено таке
порушення, притягуються до відпо"
відальності в установленому законо"
давством порядку.
Резюмуючи викладене, наголосимо
на тому, що більшість нормативно"
правових актів, які регулюють служ"
бово"трудові правовідносини праців"
ників ОВС, зокрема Положення про
проходження служби рядовим і на"
чальницьким складом ОВС, прийма"
лися ще в період становлення неза"
лежності в Україні й до прийняття

Конституції України, тому не врахову"
ють тих змін, що відбулися останнім
часом у суспільстві. Відсутність чітко"
го законодавчого регулювання переве"
дення на іншу роботу працівників
ОВС зумовлює необхідність приве"
дення у відповідність до вимог загаль"
них стандартів захисту прав особи, у
тому числі й щодо таких процедурних
форм перерозподілу кадрів, як переве"
дення на іншу роботу та удосконален"
ня форм захисту службово"трудових
прав, свобод та законних інтересів цієї
категорії службовців. Невід’ємною ча"
стиною такого удосконалення є пере"
гляд чинної судової практики та кори"
гування законодавства, що регулює
службово"трудові правовідносини
працівників ОВС, а також підвищення
рівня правової культури посадових
осіб, які застосовують норми законо"
давства та відомчих положень при пе"
реведенні на іншу роботу працівників
ОВС.
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Анотація. Розглядається чинне законодавче регулювання та судові роз’яснення для удоско
налення практики переведення на іншу роботу працівників органів внутрішніх справ; уточ
нюється сутність та особливості службовотрудових правовідносин за участю цих працівників.
Ключові слова: працівники органів внутрішніх справ, законодавче регулювання, переведен
ня на іншу роботу.
Кулик Д. А. К проблеме законодательного регулирования перевода на другую работу ра
ботников органов внутренних дел Украины
Аннотация. Рассматривается действующее законодательное регулирование и судебные
разъяснения по усовершенствованию практики перевода на другую работу работников орга
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нов внутренних дел; уточняется сущность и особенности служебнотрудовых правоотношений
с участием этих работников.
Ключевые слова: работники органов внутренних дел, законодательное регулирование,
перевод на другую работу.
Kulyk D. Problems of legal regulation of officers’ of organs of internal affairs transfer to another
position
Annotation. The article analyses effective legal regulation and court interpretations for aim of
improvement of practice of officers’ of organs of internal affairs transfer to another position; speci
fies essence and peculiarities of servicelabour relationship, in which such officers is a party.
Key words: officers of organs of internal affairs, legal regulation, transfer to another position.
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К

атегорію фінансової діяльності
в науці фінансового права до"
сліджували такі провідні віт"
чизняні та зарубіжні вчені: Л. Воро"
нова, О. Орлюк, Т. Латковська, А. Не"
чай, М. Кучерявенко, М. Карасьова,
Ю. Крохіна, О. Грачова, Н. Еріашвілі,
А. Худяков, Н. Хімічева, І. Пахомов.
Через управління держава може
впливати на соціально"економічні та
інші процеси в суспільстві, регулює
суспільні відносини, впливає на по"
ведінку індивідів. Здійснюючи фінан"
сову діяльність, держава фінансує
різноманітні заходи, програми, за до"
помогою яких вона впливає на ці про"
цеси в суспільстві.
Проте держава впливає на соціаль"
но"економічні процеси не тільки у
формі прямої фінансової підтримки і
виділення коштів на певні плани, про"
грами, а й побічно — шляхом надання
податкових пільг, застосування низь"
ких процентних ставок при кредиту"
ванні або безпроцентних кредитів.
Підтвердженням того, що фінансо"
ва діяльність є складовою управління,
є думка академіка НАПрН України

Л. Воронової. Вона вважає, що фінан"
сова діяльність є впливом держави на
процес формування, розподілу й вико"
ристання централізованих і децент"
ралізованих фондів [1, 34].
Крім того, думки Л. Воронової до"
тримується і М. Карасьова. Вона вва"
жає, що під час фінансової діяльності
держави та муніципальних утворень
спостерігається вплив суб’єкта фінан"
сової діяльності на її об’єкт і, відпо"
відно, підпорядкування об’єкта суб’єк"
тові цієї діяльності. Отже, між суб’єк"
том та об’єктом фінансової діяльності
держави й муніципальних органів
існують відносини управління, а сама
фінансова діяльність держави та муні"
ципальних органів є управлінською
діяльністю [2, 53].
Об’єктивна необхідність грошових
відносин зумовлює наявність спе"
ціальної фінансової діяльності держа"
ви. Ю. Крохіна вважає, що фінансова
діяльність держави й муніципальних
органів є необхідною складовою меха"
нізму соціального управління. Забез"
печуючи рух грошових коштів на
користь усього суспільства, фінансова
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діяльність держави й органів місцево"
го самоврядування має публічний ха"
рактер, тобто незалежно від того, хто є
учасником конкретно визначених фі"
нансових правовідносин (держава,
органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи), за своєю суттю, фор"
мою і методами правового регулюван"
ня фінансова діяльність завжди пуб"
лічна з відповідним розподілом пред"
метів відання і компетенції. Тому
фінансова діяльність у тих або інших
формах здійснюється всіма органами
держави [3, 61].
О. Грачова розглядає фінансову
діяльність у більш широкому аспекті.
Вона зазначає, що фінансову діяль"
ність держави здійснюють органи дер"
жави всіх трьох гілок влади, тому на"
вряд чи можна розглядати фінансову
діяльність держави, а також фінансову
діяльність місцевого самоврядування
тільки як управлінську [4, 31].
Категорія «фінансова діяльність» —
порівняно нове поняття, яке розробле"
не в навчальному посібнику М. Гурвіча
[5, 17] і детально було проаналізовано
в підручнику під редакцією Е. Ровін"
ського [6, 20], а потім у деяких моди"
фікаціях відтворювалося в інших під"
ручниках, навчальних посібниках і
наукових дослідженнях. Категорії «фі"
нансова діяльність» властиві ціліс"
ність, глобальність і ґрунтовність, що
реалізовуються через сукупність прин"
ципів фінансового права. Фінансова
діяльність держави полягає у пра"
вомірній поведінці суб’єктів фінансо"
вого права, що спрямована на збере"
ження або вдосконалення юридичного
механізму регулювання фінансових
відносин.
За Ю. Крохіною фінансова діяль"
ність держави — це заснована на право"
вих нормах публічна діяльність
суб’єктів фінансового права зі створен"
ня оптимального механізму фінансово"
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правового регулювання з метою пла"
номірної акумуляції, розподілу та ви"
користання централізованих і децент"
ралізованих грошових фондів загаль"
ного значення [3, 62].
Фінансова діяльність держави ха"
рактеризується тим, що під час її
здійснення організовуються і прак"
тично здійснюються акумуляція, роз"
поділ і використання грошових фон"
дів з метою виконання своїх завдань і
функцій. У процесі здійснення фінан"
сової діяльності держава зберігає або
навпаки змінює порядок публічних
майнових відносин. Таким чином,
фінансова діяльність має юридично
значущі наслідки, настання яких є ба"
жаним для держави (удосконалюється
сфера правового регулювання фінан"
сових відносин, складаються пози"
тивні фінансові правовідносини).
Фінансова діяльність має багато
рис, властивих будь"якій юридичній
діяльності. Разом з тим вона має свої
специфічні ознаки, такі як:
а) обов’язкова участь держави
або органів місцевого самоврядування
в особі їх компетентних органів;
б) спрямованість на прийняття
юридично значущих рішень за допо"
могою реалізації державою правотвор"
чої функції;
в) оформлення прийнятого юри"
дично значущого рішення у відповід"
них нормативно"правових актах, що
мають офіційний і загальнообов’язко"
вий характер;
г) юридичне значення її резуль"
татів не тільки для публічних суб’єк"
тів (держави й органів місцевого само"
врядування), а й для інших суб’єктів
фінансового права;
ґ) її здійснення з метою оптимі"
зації та ефективності отримання
юридично значущих результатів у
встановленому порядку, тобто за допо"
могою акумуляції, розподілу й вико"
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ристання державних і муніципальних
фондів грошових коштів.
За Ю. Крохіною відмінності у сфе"
рах суспільних відносин, що охоплю"
ються фінансовою діяльністю, суб’єк"
тах, що здійснюють фінансову діяль"
ність, територіальних рівнях, формах,
функціях дають змогу класифікувати
цю правову категорію за декількома
підставами. Так, залежно від сфер
суспільних відносин, що регулюються
фінансовим правом, можна виокреми"
ти: бюджетну діяльність держави й
органів місцевого самоврядування;
податкову діяльність держави й орга"
нів місцевого самоврядування; кре"
дитну діяльність держави й органів
місцевого самоврядування; фінансову
діяльність державних і муніципаль"
них підприємств; державну діяльність
у сфері обов’язкового страхування;
державну й муніципальну діяльність у
сфері позабюджетних фондів. Будучи
різновидом фінансової діяльності,
кожен з її видів містить усі сутнісні ха"
рактеристики першої, але має і специ"
фічні особливості, що виявляються в
колі суб’єктів (учасників) і їх фінан"
совій компетенції (правах), об’єкті дії,
дії в часі, наявності певної мети [3, 64].
Ю. Крохіна зазначає, що залежно
від територіального рівня, на якому
здійснюється акумуляція, розподіл і
використання фінансів, існує фінансо"
ва діяльність держави і фінансова
діяльність місцевих органів державної
влади. Фінансова діяльність місцевого
органу державної влади — це здійс"
нення ним функцій з планомірної аку"
муляції, розподілу та використання
фондів грошових коштів (фінансових
ресурсів) регіону з метою реалізації
його завдань і функцій. Фінансова
діяльність регіону здійснюється на ос"
нові тих самих принципів, методів і
форм, що і фінансова діяльність дер"
жави в цілому, проте їй властиві власні
164

основоположні характерні ознаки:
фінансова діяльність регіону виражає
його державну самостійність; у про"
цесі фінансової діяльності здійсню"
ються функції акумуляції, розподілу й
використання грошових коштів з ме"
тою забезпечення публічних інтересів
відповідного регіону; функції фінан"
сової діяльності регіону здійснюються
спеціально створюваними органами за
дорученням відповідного регіону і від
його імені, а також іншими органами,
яким місцевий орган державної влади
передає частину своїх повноважень у
сфері фінансової діяльності [3, 64].
Особливості фінансової діяльності
місцевого органу державної влади ви"
являються у відносинах із центром і
муніципальними органами. М. Кара"
сьова вважає, що фінансова діяльність
держави та муніципальних органів є
процесом планомірного утворення,
розподілу і використання державою й
муніципальними органами фінансо"
вих ресурсів через свої грошові фонди
для реалізації поставлених завдань.
Фінансова діяльність держави та
муніципальних органів здійснюється
державою й муніципальними утворен"
нями в особі відповідних органів [2,
25]. За М. Карасьовою, держава як
суб’єкт фінансової діяльності пред"
ставлена державними органами на
рівні держави та регіонів [2, 25].
Отже, до суб’єктів фінансової
діяльності держави належить держава
в особі компетентних органів на рівні
як держави, так і її регіонів. До таких
органів належать лише ті, для яких та"
ка діяльність є спеціальною або стано"
вить частину їх компетенції. До них
входять, по"перше, представницькі
органи державної влади. Фінансова
діяльність становить частину їх ком"
петенції. Вони встановлюють і стягу"
ють податки та збори, розглядають і
затверджують бюджети, а також звіти
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про їх виконання. По"друге, до цих ор"
ганів належать виконавчі органи дер"
жавної влади. Вони здійснюють фінан"
сову діяльність держави як частину їх
загальної компетенції, а також спе"
ціальної. Фінансова діяльність є части"
ною компетенції Уряду, органів вико"
навчої влади. Так, Міністерство
фінансів України розробляє проект За"
кону про Державний бюджет України
на відповідний рік, а місцеві органи ви"
конавчої влади — відповідні місцеві
бюджети. Органи митної служби стя"
гують мита й збори при перетинанні
державного кордону, а міністерства, що
мають централізовані фонди, форму"
ють і виділяють фінансові ресурси з
цих фондів для вирішення загальнога"
лузевих завдань. Крім того, деякі
міністерства, управляючи казенними
підприємствами, встановлюють нор"
мативи з розподілу прибутку цих під"
приємств.
М. Карасьова вважає, що з органі"
заційної точки зору фінансова діяль"
ність держави та муніципальних орга"
нів здійснюється у формі створення й
використання централізованих і де"
централізованих фондів грошових
коштів. Державні й муніципальні цен"
тралізовані фонди грошових коштів
представлені державним бюджетом,
місцевими бюджетами, а також дер"
жавними та муніципальними позабю"
джетними фондами грошових коштів.
Державні й муніципальні децентра"
лізовані фонди створюються в дер"
жавних і муніципальних унітарних
підприємствах, у державних і муніци"
пальних страхових організаціях [2,
26].
Слід зазначити, що використання
державних і муніципальних грошових
коштів здійснюється за допомогою
розрахункових операцій, які можуть
бути в готівковій і безготівковій фор"
мах. Фінансова діяльність здійс"
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нюється державою як охоронними,
так і регулятивними способами, а та"
кож адміністративними й економічни"
ми методами. В умовах ринкової еко"
номіки застосування адміністратив"
них методів у фінансовій діяльності
зменшується. Вони використовуються
в органічній єдності з економічними
методами, які мають стати домінуючи"
ми. Регулювання фінансової діяль"
ності держави й органів місцевого са"
моврядування в сучасних умовах
спрямоване на посилення економічної
обґрунтованості будь"яких адміні"
стративних рішень і на усунення еле"
ментів адміністрування у фінансовій
діяльності.
А. Худяков, характеризуючи фінан"
сову діяльність держави, наголошує,
що це особливий вид державної діяль"
ності, оскільки нею займаються орга"
ни держави всіх трьох гілок державної
влади: законодавча, виконавча і судо"
ва в межах своєї компетенції [7, 78].
Н. Еріашвілі вважає, що фінансова
діяльність держави — це здійснення
нею функцій з планомірного утворен"
ня, розподілу та використання грошо"
вих фондів (фінансових ресурсів)
з метою реалізації завдань соціально"
економічного розвитку, забезпечення
обороноздатності й безпеки країни [8,
45].
О. Грачова вважає, що фінансова
діяльність — це вид людської діяль"
ності, зумовлений наявністю товарно"
грошових відносин у суспільстві й не"
обхідністю створення певних фондів
грошових коштів, що використову"
ються для задоволення відповідних
потреб. Фінансову діяльність здійс"
нюють держава, органи місцевого са"
моврядування та суб’єкти господарю"
вання. Проте держава й місцеве само"
врядування, здійснюючи фінансову
діяльність, визначають умови, «прави"
ла гри» для суб’єктів господарювання
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у сфері фінансів. При цьому умови
для функціонування суб’єктів госпо"
дарювання, що діють на базі державної
або муніципальної власності, «жорст"
кіші», ніж для суб’єктів господарюван"
ня, заснованих на праві приватної
власності [4, 32].
За О. Грачовою фінансова діяль"
ність держави – це особливий вид дер"
жавної діяльності, який включає і за"
конодавчу діяльність представниць"
ких органів держави у сфері фінансів
(встановлення, наприклад, податків і
зборів), і управлінську діяльність
органів виконавчої влади, спрямовану
на практичну реалізацію нормативно"
правових актів у сфері фінансових
відносин. На її думку, фінансову
діяльність держави здійснює також
судова влада як у процесі створення
фондів грошових коштів (стягування
державного мита при розгляді позов"
них заяв і скарг), так і в процесі вико"
ристання певного фонду грошових
коштів (фінансування судів прово"
диться тільки з державного бюджету)
[4, 33].
О. Грачова вважає, що особливістю
фінансової діяльності є те, що її
здійснюють усі органи державної вла"
ди залежно від їх компетенції. Так,
відповідно до Основного закону дер"
жави парламент обговорює й приймає
закони щодо: державного бюджету; за"
гальнодержавних податків і зборів;
фінансового, кредитного, митного ре"
гулювання; грошової емісії. Представ"
ницькі та виконавчі органи місцевого
самоврядування та місцеві органи дер"
жавної влади виконують на відпо"
відній території функції у сфері фі"
нансів у межах своєї компетенції.
Органи державного управління, вико"
нуючи свої основні завдання в певній
сфері діяльності, здійснюють одночас"
но і фінансову діяльність, яка забезпе"
чує виконання ними своїх основних
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завдань і функцій. Разом з органами
державного управління, що здійсню"
ють фінансову діяльність у зв’язку з
виконанням своїх основних завдань і
функцій, створені органи держави
спеціально для здійснення фінансової
діяльності, які у своїй сукупності от"
римали назву «фінансова система» [4,
35].
Фінансова діяльність держави, за
О. Грачовою, здійснюється органами
держави всіх трьох гілок державної
влади: законодавчою, виконавчою і су"
довою — у межах їх компетенції. Фі"
нансова діяльність муніципальних
утворень здійснюється органами
місцевого самоврядування в межах їх
компетенції, а в певних випадках —
безпосередньо населенням відповідної
території [4, 36].
Під час фінансової діяльності про"
водиться планомірне й цілеспрямова"
не утворення (формування), розподіл
та використання державних і муніци"
пальних централізованих та децент"
ралізованих грошових фондів. Вона
виявляється у виконанні органами
державної влади й місцевого самовря"
дування відповідних функцій.
Н. Хімічева вважає, що фінансова
діяльність держави — це здійснення
нею функцій з планомірного утворен"
ня (формування), розподілу та вико"
ристання грошових фондів (фінансо"
вих ресурсів) з метою реалізації за"
вдань соціально"економічного розвит"
ку, підтримки обороноздатності та без"
пеки країни, а також забезпечення
фінансовими ресурсами діяльності
державних органів. Фінансова діяль"
ність органів місцевого самоврядуван"
ня спрямована на вирішення завдань
місцевого значення, визначених зако"
нодавством про місцеве самовряду"
вання. Вона є здійсненням функцій з
планомірного утворення (формуван"
ня), розподілу та використання муні"
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ципальних (місцевих) грошових фон"
дів з метою реалізації соціально"еко"
номічних завдань місцевого значення
й забезпечення фінансовими ресурса"
ми діяльності органів місцевого само"
врядування [9, 54].
Зміст фінансової діяльності держа"
ви й органів місцевого самоврядуван"
ня виражається в численних і
різноманітних функціях, які діють у
названих вище загальних напрямах:
утворення (формування), розподіл і
використання державних або муніци"
пальних (місцевих) грошових фондів.
Фінансова діяльність органів держав"
ної влади й місцевого самоврядування
пов’язана загальною спрямованістю на
потреби суспільства, має публічний
характер, хоча й відрізняється кон"
кретними завданнями.
За Н. Хімічевою вплив держави й
органів місцевого самоврядування на
соціально"економічні процеси здійс"
нюється не тільки у формі прямої
фінансової підтримки, виділення кош"
тів на певні плани, програми тощо, а й
опосередковано — шляхом надання
податкових пільг, застосування низь"
ких процентних ставок при кредиту"
ванні або безпроцентних кредитів,
надання відстрочок за податковими
платежами з метою стимулювання
певної діяльності, визнаної державою
пріоритетною. І навпаки, можуть за"
стосовуватися заходи обмежувально"
го характеру [9, 58].
Н. Хімічева стверджує, що фінан"
сова діяльність впливає на розвиток
відносин органів державної влади й
місцевого самоврядування. Її важли"
вою стороною є розподіл фінансових
ресурсів між державними та місцеви"
ми органами, а також муніципальни"
ми органами, що має значення для
регулювання й координації вироб"
ництва та розвитку соціально"куль"
турної сфери в масштабах усієї
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країни, а також відповідних терито"
ріальних рівнів [9, 59].
Д. Веприняк та А. Нашинець"На"
умова вважають, що фінансовою
діяльністю є здійснення функцій дер"
жави щодо планомірного створення,
розподілу і використання грошових
фондів для забезпечення соціально"
економічного розвитку [10, 12].
І. Пахомов стверджує, що фінансо"
ва діяльність держави є однією з
найбільш важливих сфер її діяльності,
яка виявляється у відносинах, що рег"
ламентуються законодавством Украї"
ни. Крім того, фінансова діяльність
держави – це здійснення нею функцій
з планомірного утворення, розподілу
й використання фінансових ресурсів з
метою реалізації завдань соціально"
економічного розвитку, забезпечення
обороноздатності та безпеки держави
[11, 67].
Ми вважаємо, що органи місцевого
самоврядування також здійснюють
свою фінансову діяльність. Обґрунто"
вуємо нашу позицію таким чином. На
нашу думку, органи місцевого само"
врядування, як і органи державної вла"
ди, підтримують публічний фінансо"
вий інтерес у державі, наприклад
наділені у законодавчому порядку пра"
вом стягнення місцевих податків та
зборів у місцевий бюджет. Так, напри"
клад, відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону
України «Про систему оподаткуван"
ня» від 25 червня 1991 р. № 1251"XII
місцеві податки і збори (обов’язкові
платежі), механізм справляння та по"
рядок їх сплати встановлюються
сільськими, селищними, міськими ра"
дами [12]. Також вони фінансують ви"
датки (наприклад на освіту), можуть
отримувати в місцевий бюджет з Дер"
жавного бюджету субвенції, дотації.
У фінансово"правових відносинах ор"
гани місцевого самоврядування також
можуть виступати однією із сторін, яка
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буде наділена владними повноважен"
нями по відношенню до іншої сторони.
Тому органи місцевого самоврядуван"
ня є суб’єктами фінансової діяльності.
Крім того, підтвердженням того, що
органи місцевого самоврядування є
суб’єктами фінансової діяльності, є
думка Ю. Крохіної. Вона вважає, що
фінансова діяльність органів місцево"
го самоврядування — це здійснення
відповідним муніципальним утворен"
ням в особі компетентних органів
функцій з планомірної акумуляції,
розподілу та використання центра"
лізованих і децентралізованих фондів
грошових коштів з метою здійснення
публічних завдань і функцій місцево"
го самоврядування, а також делегова"
них повноважень держави [3, 32].
На нашу думку, фінансова діяль"
ність органів місцевого самоврядуван"
ня історично склалася й зумовлена
публічним характером, є інститутом у
структурі фінансової діяльності дер"
жави та характеризується тим, що під
час її здійснення організовуються і
практично здійснюються акумуляція,
розподіл і використання грошових
фондів з метою виконання завдань, пе"
редбачених чинним законодавством,
органом місцевого самоврядування, і
делегування повноважень держави.
Ю. Крохіна стверджує, що принци"
повою особливістю фінансової діяль"
ності органів місцевого самоврядуван"
ня слід вважати забезпечення коштами
виконання цілей і завдань, передбаче"
них місцевим самоврядуванням, і де"
легованих повноважень держави. Так,
на її думку, чинне фінансове законо"
давство зобов’язує органи держави при
передачі своїх повноважень на місце"
вий рівень виділяти для їх реалізації
відповідні фінансові ресурси. Сферу
муніципальної фінансової діяльності
представляють фінанси відповідної те"
риторіальної громади [3, 33].
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Органи місцевого самоврядування
самостійно або за участю держави
встановлюють порядок утворення й
використання централізованих і де"
централізованих грошових фондів.
Створюються грошові фонди місцево"
го самоврядування в результаті акуму"
ляції (мобілізації) коштів через систе"
му оподаткування, муніципальних
кредитів, у результаті контролю за ви"
трачанням фінансових ресурсів місце"
вого бюджету, добровільних внесків.
Усе це визначило необхідність розвит"
ку фінансової діяльності місцевого
самоврядування, пов’язаної з акуму"
ляцією, використанням і розподілом
грошових коштів.
Н. Хімічева також вважає, що сфе"
ра фінансової діяльності належить до
відання державних органів, місцевих
органів державної влади, а також му"
ніципальних органів [9, 56].
За М. Карасьовою муніципальні ут"
ворення здійснюють фінансову діяль"
ність через органи місцевого самовря"
дування, а також безпосередньо через
населення. Так, представницькі й вико"
навчі органи місцевого самоврядування
формують і виконують місцевий бю"
джет. Представницькі органи місцевого
самоврядування встановлюють місцеві
податки та збори і надають пільги щодо
їх сплати відповідно до чинних законів.
Крім того, органи місцевого самовряду"
вання, що створюються відповідно до
статутів муніципальних органів, здійс"
нюють емісію муніципальних облігацій,
отримують фінансову допомогу в різ"
них формах з інших місцевих бюджетів.
Фінансову діяльність безпосередньо
через населення муніципальне утворен"
ня здійснює, приймаючи рішення про
разові добровільні збори громадян
відповідно до статуту муніципального
органу [2, 28].
Ми вважаємо, що фінансова діяль"
ність держави є складовою управ"
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лінської діяльності держави. Фінансо"
ва діяльність в умовах ринкової еконо"
міки має супроводжуватися не тільки
розвитком кредитних відносин, а й
підвищенням дієвості всіх ланок фі"
нансової системи країни. Фінансове
планування має спиратися на ринко"
вий механізм обміну товарами й
послугами, визнання витрат на їх ви"
робництво суспільно необхідними на
основі закону попиту і пропозиції. Та"
ка основа вимагає посилення прогно"
зування мобілізації та використання
фінансових ресурсів у певних напря"
мах на тривалий період, а також річне
фінансове планування.
На нашу думку, основними органі"
заційно"правовими особливостями
фінансової діяльності держави є:
1) від інших сфер діяльності дер"
жави вона відрізняється міжгалузевим
змістом, оскільки акумуляція та роз"
поділ фінансових ресурсів зачіпають
усі галузі і сфери державного управ"
ління. Крім того, у процесі фінансової
діяльності держава контролює роботу
органів влади й управління, а також
підприємств, організацій, установ з ре"
алізації їх завдань;
2) здійснення державою фінансо"
вих функцій відбувається у вигляді
діяльності представницьких і вико"
навчих органів державної влади. На"
приклад, бюджетні кошти за основни"
ми напрямами життєдіяльності дер"
жави або місцевих органів державної
влади розподіляються представниць"
кими органами, тобто Верховною Ра"
дою України, а фінансові ресурси все"
редині галузей народного господарст"
ва — у порядку державного управ"
ління органами виконавчої влади;
3) сфера фінансової діяльності
належить до відання як органів дер"
жавної влади, місцевих органів дер"
жавної влади, так і органів місцевого
самоврядування.
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На нашу думку, фінансова діяль"
ність будь"якої держави є процесом
збирання, розподілу (перерозподілу)
і використання грошових коштів, що
забезпечують практичне виконання
функцій держави й органів місцевого
самоврядування. Фінансова діяль"
ність викликана об’єктивною необхід"
ністю розподілу та перерозподілу в
грошовій формі національного доходу.
Це перша об’єктивна умова існування
фінансової діяльності. Кошти спрямо"
вуються державою в галузі економіки,
соціальну й інші сфери з урахуванням
пріоритетності заходів, що фінансу"
ються.
За допомогою фінансової діяль"
ності створюється матеріальна основа,
необхідна для функціонування всіх
органів державної влади й управління,
органів місцевого самоврядування, за"
безпечення обороноздатності та безпе"
ки країни. Мета фінансової діяль"
ності – створення умов, що забезпечу"
ють гідне життя людини та її вільний
розвиток.
За своїм характером форми фінан"
сової діяльності держави можуть бути
правовими і неправовими. Правові
форми виражаються у прийнятті пра"
вових актів у зв’язку із встановленням
або застосуванням норм. А неправові
форми — це інструктаж фінансової
служби підприємств, проведення на"
рад в апараті фінансових і податкових
органів, проведення засідань комітетів
з фінансово"бюджетних питань пред"
ставницьких органів влади, роз’яснен"
ня фінансового законодавства насе"
ленню та інша організаторська робота;
фінансово"технічні операції (розра"
хунки платежів і асигнувань з бюдже"
тів, обсягів фінансування і кредиту"
вання); фінансово"економічний ана"
ліз; підготовка матеріалів до фінансо"
вого планування, прогнозування і
звітності. Юридичного значення вони
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не мають, але створюють передумови
для здійснення правових форм фінан"
сової діяльності, в яких виявляється
державно"владний характер дій орга"
нів державної влади у сфері фінансів.
Конкретні правові форми фінансо"
вої діяльності залежать від того, які
органи її здійснюють: представницькі
чи виконавчі. Здійснюючи фінансу"
вання видатків, органи державної вла"
ди й органи місцевого самоврядування
у межах своєї компетенції приймають
фінансово"правові акти, за допомогою
яких у межах своїх повноважень регу"
люють суспільні відносини у сфері
акумуляції, розподілу та використан"
ня фінансових ресурсів, проведення
контролю за їх витрачанням, за вико"
нанням фінансових планів, фінансо"
вих зобов’язань перед державою. У та"
ких актах виражаються юридичні (або
правові) форми фінансової діяльності
та використання бюджетних коштів
як її частини. Так, Верховна Рада Ук"
раїни щорічно приймає Закон України
«Про Державний бюджет України на
відповідний рік», в якому затверджу"
ються відповідні обсяги видатків за"
гального та спеціального фондів Дер"
жавного бюджету на фінансування
сфер діяльності держави, наприклад,
на фінансування вищої освіти, науко"
вих та прикладних досліджень. Орга"

ни місцевого самоврядування відпо"
відно до ст. 2 БК України [13] прийма"
ють місцеві бюджети.
Отже, фінансова діяльність будь"
якої держави є процесом збирання,
розподілу (перерозподілу) і викорис"
тання грошових коштів, що забезпечу"
ють практичне виконання функцій
держави й органів місцевого самовря"
дування. Фінансова діяльність викли"
кана об’єктивною необхідністю роз"
поділу та перерозподілу в грошовій
формі національного доходу. Це пер"
ша об’єктивна умова існування фінан"
сової діяльності. Кошти спрямовують"
ся державою в галузі економіки,
соціальну й інші сфери з урахуванням
пріоритетності заходів, що фінансу"
ються.
Фінансова діяльність є не тільки
видом управлінської діяльності дер"
жави, а й складовою механізму со"
ціального управління. Фінансову
діяльність держави можна розглядати
як особливу галузь управління, спе"
ціальним завданням якої є мобілізація
коштів для всіх сфер її діяльності. Це
виявляється в тому, що акумульовані в
її ході фінансові ресурси прямують у
галузі економіки, соціальну та інші
сфери з урахуванням пріоритетності
заходів, що фінансуються.
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С

таттею 41 Конституції України
(далі — Конституція) визначе"
но, що кожен має право воло"
діти, користуватися і розпоряджатися
своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності.
Ніхто не може бути протиправно поз"
бавлений права власності. Право при"
ватної власності є непорушним.
Конфіскація майна може бути за"
стосована виключно за рішенням суду
у випадках, обсязі та порядку, встанов"
леному законом.
Кореспондуючи з положеннями
Основного Закону держави, КПК Ук"
раїни містить норми, що регламенту"
ють застосування заходів процесуаль"

ного примусу з метою забезпечення
цивільного позову і можливої конфіс"
кації майна у кримінальній справі.
Згідно з приписами ст. 125 КПК Ук"
раїни слідчий за клопотанням цивіль"
ного позивача або зі своєї ініціативи
зобов’язаний вжити заходів до забез"
печення заявленого у кримінальній
справі цивільного позову, а також
можливого в майбутньому цивільного
позову, склавши про це постанову.
У справах про злочини, за які кримі"
нальним законом передбачена конфіс"
кація майна, слідчий зобов’язаний
вжити необхідних заходів до забезпе"
чення виконання вироку в частині
можливої конфіскації майна, склавши
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про це постанову. Таким чином, можна
говорити про те, що одне із завдань
слідчого полягає в тому, щоб зберегти
до постановлення вироку (постанови)
суду майно, виявлене під час досудо"
вого слідства як джерело відшкоду"
вання завданої злочином майнової
шкоди.
Забезпечення цивільного позову і
можливої конфіскації майна прова"
диться шляхом накладення арешту на
вклади, цінності та інше майно обви"
нуваченого чи підозрюваного або осіб,
які несуть за законом матеріальну від"
повідальність за його дії, де б ці вкла"
ди, цінності та інше майно не знаходи"
лись, а також шляхом вилучення май"
на, на яке накладено арешт. Накладен"
ня арешту на вклади зазначених осіб
проводиться виключно за рішенням
суду (ч. 1 ст. 126 КПК України). Вияв"
ляють таке майно завдяки проведенню
слідчих та оперативно"розшукових
дій. Залежно від конкретних обставин
справи слідчі, як правило, проводять
затримання, обшук, огляд місця події,
виїмку. Інформацію про місцезнахо"
дження предметів, що розшукуються,
слідчий одержує внаслідок проведен"
ня допитів, очних ставок, відтворення
обстановки та обставин події, отри"
мання інформації на свої запити з дер"
жавних та недержавних установ та
організацій, а також від органів, які
здійснюють оперативно"розшукову
діяльність з метою встановлення на"
лежного обвинуваченому (підозрюва"
ному) майна тощо.
Прийняття нового Цивільного ко"
дексу України (далі — ЦК України),
Господарського кодексу України (да"
лі — ГК України), норми яких по"но"
вому трактують таку юридичну кате"
горію, як «майно», новітні досягнення
правової науки, неоднозначність за"
стосування ст. 126 КПК України на
практиці потребують сучасного науко"
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вого осмислення підстав та процедури
накладення арешту на майно особи у
кримінальному судочинстві.
В юридичній літературі на акту"
альність дослідження цього питання
вказували: В. Власенко, Н. Газетдінов,
З. Зінатуллін, О. Карпіков, Є. Нікулін,
З. Новічкова, В. Нор, В. Савицький,
М. Строгович, Б. Безлєпкін, В. Боб"
ров, Є. Темушкін, П. Філіпов, В. Ба"
туєв, С. Гришин, З. Коврига, В. Корну"
ков, Ф. Кудін, П. Лупинська, І. Пет"
рухін, В. Понарін, В. Шадрін, О. Іва"
нов, Є. Демушкін, Р. Загіров, П. Яні,
Ф. Багаутдінов, О. Волеводз, К. Кали"
новський, В. Кальницький, В. Ніко"
люк, О. Смирнов, С. Шейфер та ін.
На проблеми, пов’язані із застосу"
ванням накладення арешту на майно,
неодноразово звертав увагу в своїх ли"
стах Верховний Суд України (далі —
ВСУ) (листи від 17 травня 2006 р.
№ 9–52 [1], від 30 травня 2007 р.
№ 9–12 [2]). Як зазначає ВСУ, мате"
ріали проведеного узагальнення свід"
чать, що у справах про злочини, за
вчинення яких передбачено конфіс"
кацію майна, всупереч вимогам ч. 2
ст. 125 КПК України органами досудо"
вого слідства не завжди своєчасно
вживалися всі необхідні заходи для за"
безпечення виконання вироку в час"
тині можливої конфіскації майна. На
недоліки роботи органів досудового
слідства, на думку ВСУ, впливає
нечіткість статей 125, 126 КПК Украї"
ни, оскільки в них не вказано строк на"
кладення арешту на майно підозрюва"
ного чи обвинуваченого. Іноді прото"
коли опису майна та постанови про
накладення на нього арешту склада"
ються недбало, без зазначення інди"
відуальних ознак та оцінки майна, що
негативно впливає на вирішення за"
значених питань.
Визначальне значення для пра"
вильного застосування накладення
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арешту на майно має вирішення пи"
тання щодо правового змісту об’єкта
цього примусового заходу. Цивільний
кодекс УРСР у редакції 1963 р. не міс"
тив дефініцію «майно», в ньому лише
визначалося, що в особистій власності
громадян можуть бути предмети
вжитку, особистого споживання, ком"
форту і підсобного домашнього госпо"
дарства, жилий будинок і трудові за"
ощадження. Внесені 16 грудня 1993 р.
зміни в Цивільний кодекс у редакції
1963 р. відсилали правозастосовувача
до положень ч. 1 ст. 13 Закону України
«Про власність» від 7 лютого 1991 р.,
відповідно до яких об’єктами права
приватної власності визнавалися жилі
будинки, квартири, предмети особис"
того користування, дачі, садові будин"
ки, предмети домашнього господар"
ства, продуктивна і робоча худоба,
земельні ділянки, насадження на зе"
мельній ділянці, засоби виробництва,
вироблена продукція, транспортні за"
соби, грошові кошти, акції, інші цінні
папери, а також інше майно споживчо"
го і виробничого призначення. Об’єк"
тами права власності громадян визна"
валися твори науки, літератури, мис"
тецтва, відкриття, винаходи, промис"
лові зразки та інші результати інтелек"
туальної праці [3].
На відміну від раніше діючого зако"
нодавства, ч. 1 ст. 190 чинного ЦК Ук"
раїни чітко встановлює зміст поняття
«майно», під яким розуміється окрема
річ, тобто предмет матеріального світу,
щодо якого можуть виникати цивільні
права та обов’язки, сукупність речей, а
також майнові права та обов’язки.
Стаття 139 ГК України передбачає, що
майном визнається сукупність речей
та інших цінностей (включаючи нема"
теріальні активи), які мають вартісне
визначення, виробляються чи викори"
стовуються у діяльності суб’єктів гос"
подарювання та відображаються в їх
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балансі або враховуються в інших пе"
редбачених законом формах обліку
майна цих суб’єктів. Статтею 3 Закону
України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяль"
ність в Україні» від 12 липня 2001 р.
визначено, що майном, яке може
оцінюватися, вважаються об’єкти в
матеріальній формі, будівлі та спору"
ди (включаючи їх невід’ємні частини),
машини, обладнання, транспортні за"
соби тощо; паї, цінні папери; немате"
ріальні активи, в тому числі об’єкти
права інтелектуальної власності; ці"
лісні майнові комплекси всіх форм
власності. Під майновими правами,
відповідно до цього Закону, слід розу"
міти будь"які права, що можуть оціню"
ватися, пов’язані з майном, відмінні
від права власності, у тому числі пра"
ва, які є складовими частинами права
власності (права володіння, розпоря"
дження, користування), а також інші
специфічні права (права на прова"
дження діяльності, використання при"
родних ресурсів тощо) та права вимо"
ги [4, 1–2].
Системний аналіз згаданих вище
статей КПК України, ЦК України, ГК
України, Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» дає під"
стави дійти висновку про розширення
кола об’єктів цивільних прав, на які
слідчий може накласти арешт у поряд"
ку ст. 125 КПК України. Насамперед
це майнові права. Ними, наприклад,
можуть бути корпоративні права об"
винуваченого (підозрюваного), якими
відповідно до ст. 167 ГК України ви"
знаються майнові права особи, частка
якої визначається у статутному фонді
(майні) господарської організації, що
включають правомочності на участь
цієї особи в управлінні господарською
організацією, отримання певної част"
ки прибутку (дивідендів) цієї органі"
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зації та активів у разі ліквідації остан"
ньої відповідно до закону, а також інші
правомочності, передбачені законом
та статутними документами. Майно"
вими правами є і права особи в догово"
рі про пайову участь у будівництві
житла, внаслідок виконання зобов’я"
зань, за яким особа набуває право
власності на індивідуально визначену
квартиру, будівлю тощо.
З наукової точки зору вважаємо за
доцільне спробувати окреслити крите"
рії, відповідно до яких слідчий може
віднести той чи інший об’єкт цивіль"
них прав до категорії «майно» в розу"
мінні ст. 126 КПК України. Вба"
чається, що ними є:
1) об’єкт, на який слідчий може
накласти арешт, може бути або окрема
річ (сукупність речей), тобто предмет
матеріального світу, або майнові права,
безпосередньо пов’язані з річчю. З ог"
ляду на це, слідчий не може накладати
арешт на інформацію, на майнові пра"
ва, надані особі відповідно до спеціаль"
ного дозволу (ліцензії) на здійснення
певного виду господарської діяльності,
на майнові права, пов’язані з інтелек"
туальною власністю тощо;
2) належність відповідного майна
обвинуваченому (підозрюваному) ви"
ключно на праві власності, тобто мож"
ливість з його боку вільно володіти,
користуватися і розпоряджатися май"
ном. Наявність у особи окремо інших
речових прав, а саме: права володіння,
права користування, не дозволяє йому
вільно розпоряджатися майном, а то"
му не має бути об’єктом накладення
арешту;
3) наявність економічного змісту
майна, тобто можливість оцінити його
у грошовому еквіваленті;
4) об’єкт цивільних прав не пови"
нен бути вилучений з цивільного обігу
або обмежений в обороті, бути речо"
вим доказом у кримінальній справі.
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

Осмислення ст. 125 КПК України
крізь призму існуючих процесуаль"
них механізмів, що здатні забезпечити
цивільний позов та конфіскацію май"
на в майбутньому, дає підстави ствер"
джувати про обмеженість інструмен"
тарію, за допомогою якого слідчий
може забезпечити виконання покла"
дених на нього завдань. Стаття 126
КПК України говорить лише про
можливість накладення арешту на
вклади, цінності та інше майно особи,
а також вилучення майна, на яке на"
кладено арешт. На практиці накла"
дається арешт на операції по розра"
хункових рахунках (див. постанову
місцевого суду Печерського району
м. Києва від 12 лютого 2004 р. у справі
№ 1"2626"04), на документи, що зна"
ходяться в бюро технічної інвентари"
зації (БТІ), які підтверджують право
власності особи на об’єкт нерухо"
мості, з метою запобігти швидкому
відчуженню нерухомості. Розміркову"
ючи над зазначеними постановами
суддів та слідчих, можна констатува"
ти, що, з одного боку, ці документи
складені неграмотно, оскільки арешт
як процесуальна дія, на нашу думку,
може бути застосований щодо речі,
тобто предмета матеріального світу, з
другого — можна помітити, що слідчо"
му іноді важко процесуально пра"
вильно зупинити здійснення певних
протиправних дій, що не мають ма"
теріальної природи, посилаючись на
ст. 126 КПК України. Підсумовуючи
викладене, доцільним видається зако"
нодавчо надати право суду в таких
випадках приймати рішення про забо"
рону вчинювати певні дії з метою за"
безпечення цивільного позову і мож"
ливої конфіскації майна. Ініціювання
прийняття такого рішення має бути
покладено на слідчого.
Суб’єктний склад, який може зазна"
вати примусу в кримінальному судо"
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чинстві з метою забезпечення цивіль"
ного позову та можливої конфіскації
майна, чітко визначений у ст. 126 КПК
України. Це обвинувачений, підозрю"
ваний або особи, які несуть за законом
матеріальну відповідальність за них.
Аналіз положень, що містяться у
ст. 126 КПК України, дає змогу ствер"
джувати, що слідчий може накласти
арешт як на майно фізичних осіб (підо"
зрюваного, обвинуваченого, батьків
неповнолітнього тощо), так і юридич"
них осіб, але лише тих, які несуть за за"
коном матеріальну відповідальність за
дії обвинуваченого (підприємства як
володільця джерела підвищеної небез"
пеки у разі вчинення його працівни"
ком дорожньо"транспортної пригоди,
що підпадає під ознаки злочину). Ра"
зом з тим на практиці мають місце ви"
падки, коли накладається арешт на
майно інших, ніж передбачено ст. 126
КПК України, осіб, та з іншою, ніж за"
значено у ст. 125 КПК України, метою.
Наприклад, під час провадження у
кримінальній справі слідчий наклав
арешт на всі акції акціонерного товари"
ства (лист від 29 квітня 2003 р. № 162"
01/03 Професійної асоціації реєстра"
торів і депозитаріїв [5]). В іншій справі
об’єктом накладення арешту стало
майно товариства з обмеженою
відповідальністю, одним із заснов"
ників якого був обвинувачений (поста"
нова місцевого суду Печерського райо"
ну м. Києва від 12 лютого 2004 р. у
справі № 1"2626"04). Вбачається, що
така практика є хибною, оскільки цим
порушуються гарантовані Консти"
туцією права інших юридичних та
фізичних осіб. Слідчий вчиняє дії, які
суперечать положенням КПК України.
Разом з тим не можна не звернути
увагу на складнощі, що виникають у
слідчих під час розслідування окре"
мих категорій кримінальних справ і
які вони намагаються вирішити за до"
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помогою механізмів, передбачених
ст. 126 КПК України. Наприклад,
службовою особою емітента чи про"
фесійним учасником фондового ринку
не вносяться зміни або вносяться
завідомо недостовірні зміни до систе"
ми реєстру власників іменних цінних
паперів або до системи депозитарного
обліку, внаслідок чого вчинюється
суспільно небезпечне діяння, передба"
чене ст. 2232 КК України. Результатом
таких дій може стати незаконна зміна
титульних володільців акцій емітента,
які, у свою чергу, в подальшому мо"
жуть декілька разів перепродати акції
для надання останньому володільцю
статусу добросовісного набувача. Але і
в цьому випадку слідчий не повинен
застосовувати арешт як забезпечу"
вальний захід, оскільки його метою
буде не забезпечення цивільного позо"
ву і можливої конфіскації майна, а
припинення злочинної діяльності.
Можна опонувати, що у слідчого є
можливість провести виїмку, яка
відповідно до ст. 177 КПК України мо"
же бути проведена в певному при"
міщенні або місці чи в якої"небудь
особи. Однак, враховуючи складність
(тривалість) розслідування цих видів
злочинів, може бути значно ускладне"
но господарську діяльність підприєм"
ства, постраждають особи, які не ма"
ють жодного відношення до проти"
правного діяння. Напрошується вис"
новок про необхідність розширення
переліку заходів процесуального при"
мусу, що повинні бути в арсеналі слід"
чого під час розслідування криміналь"
ної справи або про нові підходи до ви"
значення мети застосування обме"
жень, передбачених ст. 126 КПК Ук"
раїни, і включення до неї також нового
аспекту, а саме — припинення злочин"
ної діяльності. Проте це твердження
потребує ґрунтовного наукового
аналізу, а тому буде предметом нашого
розгляду у наступних публікаціях.
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На окрему увагу заслуговує питан"
ня про порядок прийняття рішення
про накладення арешту на майно.
Встановлення чіткої передбачуваної
процедури у цьому випадку відіграє
роль гарантії забезпечення майнових
прав як тих осіб, на майно яких накла"
дається арешт, так і потерпілого та
цивільного позивача, які потребують
відшкодування втраченого внаслідок
вчинення злочину та поновлення сво"
го становища.
Як зазначалося вище, відповідно до
ст. 126 КПК України прийняття цього
рішення належить до компетенції
слідчого, а якщо арешт накладається
на вклади, то до виключної компе"
тенції суду. Визначивши повноважних
осіб, за рішенням яких застосовується
цей захід кримінально"процесуально"
го примусу, КПК України разом із тим
не містить відповідного порядку прий"
няття судом рішення про накладення
арешту на вклади. На практиці при не"
обхідності прийняття судом цього
рішення слідчий складає вмотивоване
подання, погоджує його з прокурором
і звертається до судді за місцем прова"
дження досудового слідства. Суддя
розглядає подання і матеріали кримі"
нальної справи і за наявності відпо"
відних підстав виносить постанову
про накладення арешту на вклади чи
про відмову у накладенні арешту. Ос"
кільки цей примусовий захід суттєво
обмежує конституційне право влас"
ності, вирішення цього питання саме в
судовому порядку вбачається цілком
виправданим. Проте саме через право"
обмежувальний характер цього заходу,
його можливі негативні наслідки для
інших осіб, які не мають безпосереднь"
ого відношення до вчиненого злочину,
до компетенції суду, на нашу думку,
доцільно віднести не тільки прийнят"
тя рішення про накладення арешту на
вклади, а й на будь"яке інше майно
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підозрюваного, обвинуваченого або
осіб, які за законом несуть матеріаль"
ну відповідальність за його дії. При
цьому слід передбачити в законі
чіткий порядок ініціювання слідчим
перед судом цього питання, вимоги до
подання, а також судову процедуру
його розгляду та прийняття відповід"
ного рішення. Важливе значення у
цьому порядку має встановлення
строку розгляду суддею подання слід"
чого, оскільки, враховуючи специфіку
мети застосування цього заходу, зво"
лікання із прийняттям певного рішен"
ня може призвести до таких наслідків,
які вже неможливо буде усунути.
У зв’язку з цим вбачається, що строк у
дві доби з моменту надходження до су"
ду подання слідчого про накладення
арешту на майно є цілком прийнят"
ним.
Оскільки за чинним КПК України
рішення про накладення арешту на
майно (крім вкладів) приймає слід"
чий, то при надходженні криміналь"
ної справи до суду суддя перевіряє,
чи було прийняте таке рішення
слідчим і відповідно до ст. 253 КПК
України вирішує питання про заходи
щодо забезпечення цивільного позо"
ву. Покарання, призначене підсудно"
му, а також рішення про цивільний
позов відповідно до ст. 335 КПК Ук"
раїни зазначаються у резолютивній
частині вироку. При цьому стосовно
резолютивної частини виправдуваль"
ного вироку ч. 9 ст. 335 КПК України
містить положення про необхідність
вказівки судом рішення про скасу"
вання заходів до забезпечення ци"
вільного позову і можливої конфіс"
кації майна. Що ж стосується резолю"
тивної частини обвинувального виро"
ку, то ст. 335 КПК України не має
жодного положення стосовно рішен"
ня суду про вирішення долі майна, на
яке накладено арешт.
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Наслідком цього є випадки, коли
суд, виносячи обвинувальний вирок,
не вирішує питання про зняття ареш"
ту з майна. У зв’язку з цим особа, яка є
зацікавленою у вирішенні цього пи"
тання щодо нерухомості, на яку було
накладено арешт, звертається до БТІ з
відповідним проханням, проте там по"
силаються на наявність нескасованої
постанови слідчого про накладення
арешту на майно як правову підставу
для заборони будь"яких правочинів з
нерухомістю. У зв’язку з цим заявник
змушений звертатися до слідчого із за"
явою про зняття арешту з майна.
Слідчий обґрунтовано відмовляє у
прийнятті такого рішення, посилаю"
чись на те, що воно виходить за межі
його компетенції, оскільки справа не
знаходиться в його провадженні, та
роз’яснює заявнику його право звер"
нутися до суду за вирішенням цього
питання. Після чого заявник звер"

тається до суду із відповідною заявою,
в результаті розгляду якої суд вино"
сить постанову про зняття арешту з
майна.
Таким чином, залишення цього пи"
тання без розгляду при винесенні ви"
року перешкоджає реалізації права на
судовий захист і викликає необхід"
ність у зацікавленої особи звертатися
за судовим захистом повторно. На на"
шу думку, подальше виконання виро"
ку та звернення арештованого майна
на відшкодування шкоди, завданої
злочином, має засновуватися на
відповідному рішенні суду, яке повин"
но зазначатися у резолютивній час"
тині обвинувального вироку. У зв’язку
з цим вважаємо за доцільне доповнити
ч. 1 ст. 335 КПК України відповідним
положенням, яке стосується рішення
суду щодо майна, на яке накладено
арешт.
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О

б’єктивна потреба у забезпе"
ченні судового захисту прав,
свобод і законних інтересів
суб’єктів кримінально"процесуальної
діяльності на всіх її етапах викликала
необхідність пошуку законодавцем
нових форм реалізації судової влади у
кримінальному судочинстві. Такими
стали провадження щодо прийняття
судом рішення про проведення слід"
чих дій та оперативно"розшукових за"
ходів, які обмежують конституційні
права людини, і застосування заходів
кримінально"процесуального приму"
су, а також розгляду скарг учасників
процесу на дії та рішення органу
дізнання, досудового слідства та про"
курора. Відповідно до чинного КПК
України ці провадження здійснюють"
ся на досудових стадіях кримінально"
го процесу та мають суттєву специ"
фіку, яка потребує наукового аналізу з
метою формулювання обґрунтованих
пропозицій, спрямованих на удоско"
налення чинного механізму реалізації
права на судовий захист у досудових
стадіях кримінального процесу.
На відміну від основного прова"
дження у кримінальній справі, зазна"
чені провадження спрямовані не на
встановлення наявності чи відсутності
кримінально"правових відносин, а на

захист конституційних прав людини в
досудових стадіях кримінального про"
цесу, оскільки саме на цих етапах
кримінально"процесуальної діяльно"
сті через передбачений законом поря"
док її здійснення людина стає най"
більш уразливою. Така спрямованість
проваджень зумовлює суттєву специ"
фіку їх правового регулювання, аналіз
якого дає змогу виявити їх специфічні
риси, які у сукупності надають підста"
ви характеризувати ці провадження як
такі, в яких знаходить вияв дифе"
ренціація кримінально"процесуальної
форми.
Доктринально поняття диферен"
ціації
кримінально"процесуальної
форми визначається по"різному, за"
лежно від критеріїв, що беруться
дослідниками за основу. Взагалі про"
блема диференціації кримінально"
процесуальної форми свого часу отри"
мала неоднозначні оцінки фахівців —
від категоричного її заперечення (сто"
совно спрощення окремих процесу"
альних форм) [1, 29] до підтримки і
доцільності подальшого розширення
[2, 64; 3, 46; 4, 37; 5, 26]. Проте
доцільність і корисність диференційо"
ваного порядку кримінального судо"
чинства доведена часом, вона визнана
не тільки національним законодавцем,
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а й міжнародною спільнотою, що знай"
шло свій вияв, зокрема, у Рекомен"
дації Комітету Міністрів Ради Європи
№ R (87) 18 від 17 вересня 1987 р. що"
до спрощення кримінального право"
суддя [6, 3–5]. Тенденції розвитку
кримінально"процесуального законо"
давства України дають змогу визначи"
ти його вектор не в бік уніфікації, а
навпаки, диференціації кримінально"
процесуальної форми, розширення за"
стосування процедур, які мають спе"
цифічні риси і суттєво відрізняються
від загального порядку здійснення
кримінального провадження.
За визначенням О. Смирнова та
К. Калиновського, диференціація
кримінально"процесуальної форми є
такою будовою судочинства, при якій
поряд із звичайним порядком мають
місце процесуальні форми, які перед"
бачають як спрощення процедури у
нескладних справах, так і її ускладнен"
ня про найбільш небезпечні злочини
або справи, що потребують особливої
процесуальної захищеності законних
інтересів обвинуваченого або інших
учасників судочинства [7, 645]. З ог"
ляду на цю дефініцію, диференціацією
можна вважати будь"яку варіатив"
ність процесуального порядку, що зна"
ходить свій вияв у його спрощенні або
ускладненні. Така точка зору є сталою
в правовій науці й має багато прихиль"
ників [8, 148]. Залежно від цього вио"
кремлють особливості провадження у
справах неповнолітніх, провадження
щодо застосування примусових за"
ходів медичного характеру та прото"
кольну форму досудової підготовки
матеріалів [9; 745–786]. Ці проваджен"
ня відрізняються між собою ступенем
складності процесуальної форми.
Проте не тільки в існуванні целе"
рантних або сумарних та, навпаки,
таких, що ускладнюють порядок і міс"
тять додаткові гарантії захисту інте"
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ресів учасників кримінального судо"
чинства, провадженнях диферен"
ціюється кримінально"процесуальна
форма. Детально досліджуючи це пи"
тання, Ю. Якимович правильно за"
значив, що диференціація означає та"
кож і те, що кримінальне судочинство
не обмежується лише провадженням у
кримінальній справі, є в ньому й інші
провадження (самостійні та поліста"
дійні), які ніяк не можна віднести до
числа проваджень у кримінальних
справах хоча б тому, що в них не вирі"
шуються основні питання криміналь"
ної справи: винності та покарання. Їх
спрямованість зовсім інша. Вони або
доповнюють кримінальний процес
(додаткові провадження), або у їх ме"
жах застосовуються матеріально"пра"
вові норми, які не належать до норм
кримінального права (особливі прова"
дження) [10, 9].
У зв’язку з цим у науці запропоно"
ване й інше поняття диференціації
кримінально"процесуальної форми,
під якою розуміють існування само"
стійних проваджень, що характеризу"
ються наявністю певної матеріально"
правової бази, котра об’єктивно вима"
гає відмінностей у законодавчому
регулюванні, комплексністю і наяв"
ністю суттєвих відмінностей порівня"
но зі звичайним порядком проваджен"
ня, що призводить у результаті до
зміни форм діяльності у таких спра"
вах [11, 15]. Таким чином, на відміну
від такого визначення, прихильники
цієї точки зору акцентують увагу на
існуванні самостійних проваджень як
прояву диференціації процесуальної
форми.
Поділяючи цю точку зору, слід на"
голосити, що зміни та доповнення
кримінально"процесуального законо"
давства України, які здійснені за ос"
танні роки, багато в чому стосуються
диференціації процесуальної форми,
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що зумовлює необхідність їх аналізу
саме в цьому аспекті.
Система кримінального процесу
складається не тільки з восьми стадій,
які відрізняються одна від одної за"
вданнями, засобами доказування, су"
б’єктами, які здійснюють проваджен"
ня та беруть у ньому участь, а також
кінцевими кримінально"процесуаль"
ними рішеннями, що спрямовані на
вирішення завдань кожного з етапів
кримінального провадження. До неї
входять і такі провадження, які безпо"
середньо не пов’язані з вирішенням
основних питань кримінальної спра"
ви, проте їх існування є об’єктивно не"
обхідним. В їх основі лежать інші про"
цесуальні відносини, що й зумовлю"
ють специфіку самого провадження.
Так, приміром, якщо проаналізувати
порядок проведення слідчих дій, які за
чинним законодавством здійснюються
за рішенням суду, можна побачити йо"
го суттєву відмінність від загального
порядку, що виводить його на новий
якісний рівень, який зумовлює не"
обхідність комплексного правового
регулювання судового порядку роз"
гляду подання органів досудового
слідства про проведення таких слід"
чих дій і прийняття відповідного
рішення. В основі такого порядку ле"
жать правові відносини, пов’язані із
забезпеченням конституційних прав
людини на особисту недоторканність,
недоторканність житла, майна, при"
ватного життя тощо у сфері кримі"
нального судочинства. Специфіка цих
відносин потребує адекватного ком"
плексного правового регулювання,
яке суттєво відрізняється від загаль"
ного порядку, а тому й є проявом ди"
ференціації кримінально"процесуаль"
ної форми.
Така ж необхідність у встановленні
особливого процесуального механізму
виникає і при оскарженні до суду
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рішень та дій органу дізнання, слідчо"
го і прокурора. За загальним правилом
дії слідчого та прокурора можуть бути
оскаржені до суду в будь"який момент
досудового провадження. Скарги роз"
глядаються судом першої інстанції
при попередньому розгляді справи або
при розгляді її по суті (статті 234, 236
КПК України). Проте скарги на окре"
мі їх дії та рішення, прямо визначені
законом (статті 525, 106, 2361–2368
КПК України), розглядаються судом
протягом досудового провадження,
оскільки зволікання з наданням судо"
вого захисту в таких випадках може
спричинити наслідки, які неможливо
буде усунути в майбутніх стадіях
кримінального процесу, у зв’язку з
чим особа буде позбавлена можли"
вості ефективного захисту своїх прав,
свобод та законних інтересів. Запрова"
дження в кримінально"процесуально"
му законі інституту судового контро"
лю зумовлено соціальною потребою в
отриманні невідкладного судового
захисту, що викликає необхідність
встановлення відповідних правових
засобів її задоволення. Сукупність цих
засобів становить процесуальний
механізм реалізації права на судовий
захист у досудових стадіях криміналь"
ного процесу, який характеризується
самостійністю та полісистемністю.
Критеріями диференціації кримі"
нально"процесуальної форми у зазна"
чених провадженнях є такі положення,
які суттєво відрізняються від тих, що
традиційно розглядаються науковця"
ми як підстави (критерії) для встанов"
лення специфіки порядку проваджен"
ня, а саме — ступінь суспільної небез"
пеки злочину і тяжкість міри покаран"
ня, що передбачено законом [12, 104],
а також ступінь складності проваджен"
ня у кримінальній справі; особливості
особи обвинуваченого; наявність воле"
виявлення обвинуваченого на застосу"
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вання відповідної процедури, повага
суверенітету іноземної держави [7,
645]. Залежно від цих критеріїв ви"
окремлюють звичайне провадження
(тобто провадження у загальному по"
рядку, встановленому кримінально"
процесуальним законом), спрощене
провадження та провадження, яке
містить додаткові гарантії забезпечен"
ня прав його учасників, а тому й є ус"
кладненим порівняно із звичайною
процедурою [13, 251–275].
Крім наведених, критеріями дифе"
ренціації кримінально"процесуальної
форми правомірно розглядати й інші
обставини, які не пов’язані з усклад"
ненням чи спрощенням кримінально"
го провадження, а мають іншу якісну
характеристику.
Одним із них є ступінь співвідно"
шення у провадженні державно"влад"
ного начала та диспозитивних засад
[11, 16–17]. Вбачається, що в умовах
чинного законодавства він має всі
підстави для існування, оскільки
зміни та доповнення КПК України, які
були прийняті законодавцем останнім
часом, суттєво розширили диспози"
тивні засади в кримінальному судо"
чинстві. І якщо в сучасних умовах ди"
ференціація кримінально"процесуаль"
ної форми за цим критерієм насампе"
ред знаходить свій вияв у існуванні
двох порядків кримінального прова"
дження, які суттєво відрізняються
один від одного, — провадження у
справах публічного і приватного обви"
нувачення, то цілком можливим є з’яв"
лення в майбутньому нових процедур,
вагоме значення в яких матиме саме
приватний інтерес його учасників. Це,
наприклад, може бути інститут судово"
го наказу, який існує в законодавстві
Німеччини, Італії, і який можна поба"
чити в проекті Кримінально"процесу"
ального кодексу, розробленого Націо"
нальною комісією із зміцнення демо"
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кратії та утвердження верховенства
права. Відповідно до статей 366–376
цього законопроекту суд може поста"
новити судовий наказ про покарання
без проведення судового засідання,
якщо обвинувачений беззаперечно
визнає себе винним у вчиненні злочи"
ну. Імовірним варіантом диференціа"
ції кримінально"процесуальної форми
за цим же критерієм може бути й
відновне правосуддя, яке також перед"
бачено цим законопроектом. Певним
прообразом зазначених процедур
можна вважати скорочене судове слід"
ство, яке проводиться за наявності
умов, передбачених ст. 299 КПК Ук"
раїни, звільнення від кримінальної
відповідальності у зв’язку з примирен"
ням обвинуваченого, підсудного з по"
терпілим (ст. 8 КПК України).
Ще один критерій диференціації
кримінально"процесуальної форми,
який має безпосереднє відношення до
предмета цього дослідження, це спря"
мованість провадження та його ма"
теріально"правовий характер. Цей
критерій у науці кримінального про"
цесу запропоновано Ю. Якимовичем
[10, 9]. Пояснюючи його визначаль"
ний характер, науковець наголошує,
що спрямованість провадження знахо"
дить свій вияв у його предметі та
завданнях і характеризує не будь"які
окремі особливості (навіть і суттєві), а
головне, основне, тобто сутність про"
вадження [14, 10]. Саме за цим кри"
терієм всі кримінально"процесуальні
провадження поділяються автором на
основні, тобто спрямовані на вирішен"
ня питання про наявність або відсут"
ність кримінально"правових відносин
та їх зміст, додаткові — спрямовані на
зміну або дострокове припинення
встановленого і закріпленого вироком
суду кримінально"правового відно"
шення (умовно"дострокове звільнен"
ня від відбування покарання, заміна
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невідбутої частини покарання більш
м’яким видом покарання, розгляд кло"
потання про зняття судимості тощо),
та особливі, в основі яких лежать
відносини, що не мають кримінально"
правового характеру, але які через
особливі причини врегульовані саме
кримінально"процесуальним законом
і здійснюються у кримінально"проце"
суальній формі. До числа особливих
проваджень належить, наприклад,
провадження щодо застосування при"
мусових заходів медичного характеру
[11, 19–20].
Досліджуючи цю проблему пізні"
ше, Ю. Якимович зазначає, що до
особливих проваджень слід відносити
й ті, які за КПК Російської Федерації
охоплюються поняттям судового кон"
тролю на досудових стадіях кримі"
нального процесу, — судовий порядок
застосування запобіжного заходу у ви"
гляді взяття під варту, оскарження до
суду рішень та дій (бездіяльності)
дізнавача, слідчого та прокурора, судо"
вий порядок прийняття рішення про
проведення слідчих дій, які обмежу"
ють конституційні права людини, а та"
кож відсторонення обвинуваченого
від посади. Ці провадження мають
полістадійний характер, оскільки
передбачають не тільки судове вирі"
шення зазначених питань, а й мож"
ливість оскарження рішення суду [15,
152–158].
Поділяючи цю позицію, вважаємо,
що передбачений законом порядок
розгляду судом подань органів дізнан"
ня, досудового слідства про проведен"
ня оперативно"розшукових заходів,
слідчих дій та застосування заходів
кримінально"процесуального приму"
су, а також скарг учасників криміналь"
ного процесу на дії та рішення органу
дізнання, слідчого та прокурора є про"
явом диференціації кримінально"про"
цесуальної форми саме за критерієм
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спрямованості кримінального прова"
дження. У цих випадках йдеться не
про вирішення судом питань доведе"
ності обвинувачення, кваліфікації
злочину, кримінальної відповідаль"
ності підсудного, а про спрямованість
його діяльності на забезпечення за"
конності обмеження конституційних
прав людини при провадженні у зв’яз"
ку із розслідуванням злочину, а також
відновлення порушених прав та за"
конних інтересів у зв’язку із прийнят"
тям органом дізнання, слідчим та про"
курором певних процесуальних рі"
шень або здійсненням певних проце"
суальних дій. Таким чином, в основі
обох видів проваджень, як зазначало"
ся вище, лежать правові відносини,
пов’язані із захистом конституційних
прав людини у сфері кримінального
судочинства.
До ознак самостійного криміналь"
но"процесуального провадження в
кримінально"процесуальній науці від"
носять: наявність у такого проваджен"
ня певної матеріально"правової бази,
яка об’єктивно потребує відмінностей
у законодавчому регулюванні; ком"
плексність провадження, тобто наяв"
ність певних особливостей у діяль"
ності правоохоронних органів на всіх
(або хоча б деяких) стадіях криміналь"
ного процесу; наявність суттєвих
розбіжностей порівняно із звичайним
порядком провадження [11, 21].
З огляду на ці ознаки, обидві фор"
ми здійснення судової діяльності на
досудових стадіях кримінального про"
цесу можуть бути охарактеризовані як
самостійні особливі провадження. Во"
ни є юридичними конструкціями з
найбільш доцільною процедурою, що
забезпечує судовий захист прав, сво"
бод і законних інтересів учасників
кримінального судочинства. Реалізу"
ючи у специфічних формах свою
діяльність, суд є гарантом недопущен"
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ня незаконного та необґрунтованого
обмеження прав людини у зв’язку із
розслідуванням злочину та ефектив"
ного і невідкладного їх поновлення у
разі порушення. В основі таких прова"
джень лежать відносини, які виника"
ють у зв’язку з необхідністю захисту
конституційних прав людини при
здійсненні кримінального проваджен"
ня; вони спрямовані на вирішення пи"
тання щодо дотримання норм кримі"
нально"процесуального права при
прийнятті процесуальних рішень або
здійсненні процесуальних дій органом
дізнання, слідчим та прокурором. Не"
зважаючи на специфічний характер
цих правовідносин, вони безпосеред"
ньо пов’язані з основним проваджен"
ням у справі і взагалі не можуть
виникнути без нього. Це дає змогу
констатувати їх похідний характер від
основного провадження, що й зумов"
лює необхідність існування такого по"
рядку саме в системі кримінально"
процесуальної діяльності.
Обидва провадження характеризу"
ються комплексністю та полістадій"
ністю. Комплексність виявляється в
тому, що на всіх стадіях здійснення
існують певні особливості процедури,
які суттєво відрізняються від загаль"

ного порядку і є характерними саме
для цих проваджень. Полістадійність
означає встановлення законом декіль"
кох стадій здійснення провадження,
до яких включаються розгляд подання
та скарги судом першої інстанції, апе"
ляційне та касаційне провадження.
Підсумовуючи сказане, можна
дійти висновку, що судовий порядок
розгляду подання органу дізнання,
слідчого та прокурора про проведення
певних слідчих дій, оперативно"роз"
шукових заходів та застосування за"
ходів кримінально"процесуального
примусу (запобіжного заходу у ви"
гляді взяття під варту, поміщення не"
повнолітнього до приймальника"роз"
подільника), а також скарг учасників
кримінального процесу на дії та
рішення органів дізнання, досудового
слідства та прокурора відповідає озна"
кам самостійних особливих прова"
джень, які є складовою системи кримі"
нально"процесуальної діяльності та
мають інтегрований характер. З огля"
ду на це, вбачається за доцільне їх
комплексне окреме правове регулю"
вання з необхідною деталізацією по"
рядку здійснення та алгоритмізацією
дій суб’єктів, які беруть у них участь.
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О

бґрунтування та визначення
положень і висновків про те,
що охорона довкілля є важли"
вою екологічною функцією україн"
ської держави, ставить завдання роз"
глянути основні напрями та механіз"
ми здійснення зазначеної функції.
Насамперед потрібно зазначити,
що забезпечення екологічної безпеки,
безпечного для життя і здоров’я до"
вкілля, його охорона та обов’язок кож"
ного не заподіювати шкоду природі
визначені Конституцією України як
основні права і свободи та обов’язки
людини і громадянина (статті 50, 66).
До основних сфер державної політики
України, а також повноважень Вер"
ховної Ради України віднесено затвер"
дження загальнодержавних програм
охорони довкілля (п. 6 ст. 85), що ре"
алізовано прийняттям «Основних на"
прямів державної політики України у
галузі охорони довкілля, використан"

ня природних ресурсів та забезпечен"
ня екологічної безпеки», затвердже"
них Постановою Верховної Ради
України від 5 березня 1998 р.
№ 188/98"ВР [1]. Забезпечення про"
ведення політики у сфері охорони
природи, екологічної безпеки і приро"
докористування Конституцією Ук"
раїни покладено на Кабінет Міністрів
України (ст. 116), а через нього на всі
органи виконавчої влади. Таким чи"
ном, у сфері використання природних
ресурсів, забезпечення охорони навко"
лишнього природного середовища та
екологічної безпеки органи державної
влади утворюють певну систему орга"
нів, якій притаманні всі основні озна"
ки системності [2, 546–547]. Ця систе"
ма органів державної влади є ціліс"
ною, внутрішньо організованою, має
єдині принципи побудови, єдині за"
вдання та цілі діяльності; вона стано"
вить взаємодіючу, динамічну підсисте"

© Т. Корнякова, 2010
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

187

Т. Корнякова

му державного механізму, завдяки
якому реалізується екологічна функ"
ція держави [3, 87–88].
Реалізація екологічної функції дер"
жави зазначеною системою її органів
значною мірою має досягатися через
запобігання правопорушенням (і перш
за все злочинним діянням) у сфері охо"
рони навколишнього природного сере"
довища, використання природних ре"
сурсів та забезпечення екологічної без"
пеки. Діяльність щодо запобігання
злочинним проявам в екологічній сфе"
рі є невід’ємною частиною реалізації
екологічної функції держави та має
здійснюватися усіма державними ор"
ганами, що виконують цю функцію, а
також громадськими формуваннями
та представниками, зацікавленими у її
реалізації.
Разом із тим слід розуміти, і це є
вихідним теоретичним положенням,
що запобігання злочинним проявам у
сфері навколишнього природного се"
редовища становить підсистему більш
загальної системи запобігання зло"
чинності у суспільстві. Як складова
системи запобігання злочинності зага"
лом ця підсистема має загальні з нею
теоретичні засади, методологічні осно"
ви, принципи побудови і реалізації,
характеризується загальними для на"
званого утворення ознаками, маючи
разом із тим певну автономність за"
вдяки специфічності мети, завдань,
змісту запобіжної діяльності, її об’єк"
тів, суб’єктів, основних напрямів, за"
ходів, методів (способів, прийомів)
здійснення тощо.
З огляду на наведене предметом
розгляду є визначення теоретичних
засад запобігання злочинам проти
довкілля, ґрунтуючись на загальних
положеннях кримінологічної теорії за"
побігання злочинності.
На підставі наявних теоретичних
розробок у науці кримінології [4,
188

513–514; 5, 318–334; 6, 94–102; 8,
183–184; 9, 141–145; 10, 292–293; 11,
17–110] запобігання злочинності у
широкому функціональному значенні
визнається різновидом суспільної
діяльності, який належить до соціаль"
ного контролю та соціальної профі"
лактики. При цьому остання розу"
міється як цілеспрямована діяльність
щодо запобігання порушенням будь"
яких суспільних норм, усунення при"
чин, що породжують ці порушення
[12, 20–31].
Залежно від виду норм, запобіган"
ня порушенням яких здійснює со"
ціальна профілактика, у ній можна ви"
окремити санітарну, технічну (запобі"
гання санітарним, технічним пору"
шенням), екологічну (запобігання
порушенням безпеки довкілля), мо"
ральну (запобігання аморальним
вчинкам), правову (запобігання пра"
вопорушенням), а в останній — запо"
бігання адміністративним, цивільним,
трудовим правопорушенням, злочи"
нам, зокрема у сфері довкілля.
На рівні ще більш високого уза"
гальнення та абстракції суспільної ор"
ганізації у вигляді соціальної системи
загалом, що має певну досконалість,
яку порушують злочинність і будь"яка
інша деструктивність, запобігання
цим порушенням, їх профілактика має
розглядатися як частина збереження
досконалості та стабільності цієї сис"
теми, а недосконалість запобіжної
діяльності, зниження її ефективності
певною мірою порушує стабільність
суспільства, руйнує її та може призве"
сти до її занепаду, наразі — до еко"
логічної кризи і катастрофи.
Запобігання злочинам як різновид
соціально"профілактичної діяльності
відрізняється специфічністю свого
предмета та її конкретною метою.
Предметом є перешкоджання дії де"
термінантів злочинності, передусім її
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причин та сприяючих умов, з метою
обмеження, нейтралізації, а за мож"
ливістю й усунення їх дії.
У літературі підкреслювалося, що
особливе значення для визначення
сутності предмета й об’єктів запобі"
гання злочинності має їх зв’язок
(«принцип відповідності») з детермі"
нантами останньої. Звідси робиться
висновок, що до запобігання злочин"
ності може належати лише така діяль"
ність, яка здійснюється стосовно об"
меження дії причин і умов, а також
інших детермінантів цього прояву
людської антисуспільної активності.
На підставі наведеного визначається
поняття запобігання злочинності, а са"
ме, що останнє — це різновид суспіль"
ної соціально"профілактичної діяль"
ності, функціональний зміст та мета
якої полягає у перешкоджанні дії де"
термінантів злочинності та її проявів,
передусім причин і умов останніх, че"
рез обмеження, нейтралізацію, а за
можливістю й усунення їхньої дії [5,
324]. Автор цілком підтримує це
визначення.
Наведені положення та визначення
кримінологічної теорії запобігання
злочинності повною мірою стосують"
ся та зумовлюють теоретичні засади
запобігання злочинів у сфері довкіл"
ля. Мета і зміст останньої полягають у
перешкоджанні дії детермінантів зло"
чинних проявів у цій сфері, передусім
причин і умов останніх, через обме"
ження, нейтралізацію, а за можливіс"
тю й усунення їхньої дії, у тому числі
на індивідуальному рівні. З огляду на
наведену мету, основні завдання за"
побігання злочинам у сфері довкілля,
згідно із загальною теоретичною на"
становою, насамперед зводяться до:
виявлення і дослідження соціальних
феноменів, процесів, факторів, які є
детермінантами злочинності у сфері
навколишнього природного середови"
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ща; вивчення та визначення чинників,
обставин, що призводять до форму"
вання особи правопорушника та ре"
алізації злочинного наміру у сфері
довкілля; обмеження, нейтралізація, а
за можливістю й усунення дії назва"
них детермінант, що зумовлюють
скоєння злочинів у цій сфері або спри"
яють цьому.
На підставі наведеного можна ви"
значити поняття запобігання злочин"
ності у сфері довкілля. Це є, з одного
боку, структурною частиною здійснен"
ня соціально"екологічної функції дер"
жави, а з другого — різновидом запо"
бігання злочинності стосовно такого
виду останньої, як злочини щодо до"
вкілля; воно полягає у перешкоджанні
дії детермінантів останніх з метою об"
меження, супротиву, нейтралізації їх
дії, а за можливістю й її припинення.
Визначення поняття запобігання
злочинності є першим кроком у ство"
ренні теорії цієї спеціальної соціально"
профілактичної діяльності. Наступ"
ним кроком зазначеної теорії має бути
визначення, які саме функції цієї
діяльності реалізуються через запо"
бігання соціальним відхиленням, зок"
рема правопорушенням і злочинам, у
тому числі — у сфері охорони довкіл"
ля. Автор переконаний, що у запобіж"
ній діяльності у названій сфері реалі"
зуються ті самі функції, що і стосовно
здійснення запобігання злочинності
загалом. Однак серед останніх у за"
побіганні злочинам у сфері навколиш"
нього природного середовища більшо"
го значення набувають регулятивна,
охоронна та виховна функції. Наведе"
не зумовлюється тим, що, по"перше,
вже було доведено, що запобігання
злочинам у цій сфері є часткою ре"
алізації екологічної функції держави.
В основі останньої є регулювання
суспільних відносин у сфері довкілля,
яке має створити такі сприятливі со"
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ціальні умови, якими забезпечується
соціально"доцільний розвиток навко"
лишнього природного середовища, ут"
верджується соціально"позитивний
взаємозв’язок між людиною і довкіл"
лям; саме цьому слугує регулятивна
функція, що в підсумку визначає про"
філактику посягань на нього. По"дру"
ге, виконуючи регулятивну функцію,
запобігання злочинам у сфері довкілля
одночасно переважно спрямоване на
його охорону, забезпечення такої по"
ведінки людей у зазначеній сфері, яка
б відповідала вимогам екологічного за"
конодавства, зокрема його охоронним
вимогам. Тобто запобігання злочинам
у сфері навколишнього природного
середовища ставить за безпосередню
мету охорону довкілля, охорону нор"
мального екологічного стану біосфери.
Тим самим воно активно проявляє
свою охоронну функцію. По"третє,
призначення запобіжної діяльності
щодо злочинів проти довкілля полягає
передусім не у покаранні за злочинні
посягання у зазначеній сфері, а у недо"
пущенні їх вчинення, насамперед через
превентивний вплив на осіб, які здатні
вчинити такі посягання. Це завдання
на рівні ранньої соціальної профілак"
тики охоплює екологічне виховання та
екологічну освіту. Вони передусім по"
лягають у тому, аби кожну людину за"
безпечити необхідними знаннями у
сфері (галузі) екології, навчити її пова"
жати закони та додержуватися їх у по"
всякденному спілкуванні з навколиш"
нім природним середовищем. Ця
діяльність охоплює і підвищення рівня
їхньої екологічної культури. Таким чи"
ном, запобігання злочинам проти до"
вкілля активно виконує й виховну
функцію.
Розглянемо загальну характеристи"
ку об’єктів та суб’єктів запобіжної
діяльності щодо злочинності у сфері
довкілля.
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До основних безпосередніх об’єктів
запобігання злочинам у сфері охорони
довкілля, використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки належить, перш за все, діяль"
нісна активність певної частини
членів суспільства, яка допускає зло"
чинні посягання на охоронювані зако"
ном суспільні відносини у сфері зем"
ле" й лісовикористання, охорони надр,
атмосферного повітря, водних ресур"
сів, захисту рослинного і тваринного
світу, забезпечення екологічної безпе"
ки тощо, а також умови безгосподар"
ності, безконтрольності, відсутності
відповідальності за названі посягання,
що, безумовно, сприяє їм. Важливим
об’єктом запобігання злочинам проти
довкілля є й діяльність суб’єктів гос"
подарювання, насамперед об’єктів
енергетики, виробничих, транспорт"
них, сільськогосподарських та видо"
бувних підприємств, яка за умови не"
додержання (порушення) конкретних
правил, норм (правового режиму)
експлуатації може призвести та при"
зводить до виникнення загрози чи без"
посереднього суспільно небезпечного
забруднення природних об’єктів та
створення небезпеки для життя, здо"
ров’я людей чи для довкілля загалом.
До об’єктів запобігання злочинам у
сфері навколишнього природного се"
редовища належать також фізичні
особи, які під безпосереднім провоку"
ючим впливом конкретних соціальних
факторів, що обмежують їх життє"
діяльність і її забезпечення, умисно чи
з необережності вчинюють різно"
манітні злочини й інші правопорушен"
ня у сфері охорони довкілля, викорис"
тання природних ресурсів та забезпе"
чення екологічної безпеки.
Об’єктами запобігання злочинам у
сфері довкілля повинні бути також
чинники соціального рівня (соціаль"
но"економічні, політичні, ідеологічні,
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соціально"культурні, соціально"пси"
хологічні, правові, організаційно"
управлінські тощо), які сприяють
злочинності загалом та, зокрема, зу"
мовлюють вчинення злочинів у сфері
навколишнього природного середови"
ща. До об’єктів запобігання злочинам
та іншим правопорушенням в аналізо"
ваній сфері належать також особис"
тісні й інші індивідуальні властивості
певної категорії осіб, що на індивіду"
альному рівні детермінують та зумов"
люють вчинення цих злочинів.
Одним із центральних елементів
аналізованої запобіжної системи є
суб’єкти запобігання злочинним про"
явам у сфері навколишнього природ"
ного середовища. У широкому розу"
мінні слова такими суб’єктами є усі
державні органи, на які покладено (до
компетенції яких віднесено) виконан"
ня екологічної функції держави, а та"
кож інші державні органи та громад"
ські інституції, службові особи, фор"
мування громадян, а за певних умов і
окремі громадяни, які своєю діяль"
ністю тією чи іншою мірою впливають
(або можуть впливати) на запобігання
злочинам у сфері довкілля, у тому
числі мають його безпосередньо здійс"
нювати. Як вже зазначалося, діяль"
ність державних органів щодо ре"
алізації екологічної функції держави
має одним із своїх головних напрямів
запобігання злочинам в аналізованій
сфері. Тобто повноваження державних
органів та їх суб’єктність щодо запо"
бігання злочинам у сфері довкілля зу"
мовлюються та визначаються, насам"
перед, правовою та організаційними
формами здійснення ними екологічної
функції держави.
За таким критерієм, а отже, за
змістом і рівнем діяльності, функціо"
нальним призначенням та повнова"
женнями щодо запобігання злочинам
у сфері охорони довкілля, викорис"
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тання природних ресурсів і забезпе"
чення екологічної безпеки можна ви"
окремити такі групи суб’єктів запо"
біжної діяльності, які зокрема:
а) визначають і забезпечують ре"
алізацію державної політики України
у галузі охорони довкілля, викорис"
тання природних ресурсів та забезпе"
чення екологічної безпеки;
б) здійснюють законодавче та ін"
ше нормативно"правове забезпечення
діяльності щодо протидії та запобіган"
ня злочинам у сфері навколишнього
природного середовища;
в) здійснюють управління і коор"
динацію цієї діяльності, що вико"
нується за різними її напрямами та
різними суб’єктами;
г) контролюють додержання юри"
дичними та фізичними особами право"
вого режиму (норм, правил, стандартів
тощо) забезпечення екологічної безпе"
ки, експлуатації споруд, систем, меха"
нізмів, у сфері земле" й лісовикорис"
тання, охорони надр, атмосферного
повітря, водних ресурсів, захисту і
відновлення рослинного і тваринного
світу тощо;
ґ) пізнають та визначають кон"
кретні об’єкти запобіжного впливу,
придатні для цього заходи і засоби;
д) ведуть правоохоронну діяль"
ність щодо протидії правопорушен"
ням, у тому числі злочинним посяган"
ням, у сфері навколишнього природ"
ного середовища;
е) безпосередньо здійснюють за"
побіжні заходи у визначених сферах,
на різних її рівнях, напрямах, різного
змістовного характеру, у тому числі
спеціально"кримінологічні;
є) здійснюють правосуддя у спра"
вах на матеріалах про правопорушен"
ня у сфері охорони довкілля, викорис"
тання природних ресурсів та забезпе"
чення екологічної безпеки, виконуючи
при цьому покладений на них обо"
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в’язок щодо виявлення причин та
умов, які сприяли цим порушенням, та
здійснюють контроль за їх усуненням;
ж) реалізують (виконують) запо"
біжні заходи щодо випередження,
обмеження (послаблення), усунення
негативного впливу детермінантів,
насамперед причин та умов, які сприя"
ють вчиненню злочинів у сфері довкіл"
ля, а також заходи стосовно відвернен"
ня і припинення конкретних злочин"
них проявів в аналізованій сфері.
Діяльність суб’єктів запобігання
злочинам у сфері охорони довкілля,
використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки
містить реалізацію ними сукупності
заходів економічного, політичного,
ідеологічного, організаційного, вихов"
ного, правового характеру тощо. Пе"
ред викладенням основних характери"
стик цієї діяльності вважаємо за
доцільне навести визнання групи
відомих російських кримінологів
Г. Аванесова, С. Іншакова, С. Лебедє"
ва, Н. Єріашвілі щодо надзвичайно
важливого завдання її впливу на еко"
логічну злочинність. На їх думку, воно
полягає у тому, щоб надати допомогу
людям в усвідомленні нехитрої істи"
ни: не слід очікувати загибелі планети
для того, щоб перевірити, наскільки
порочним є шлях сучасної цивілізації.
Планетарну екологічну ситуацію, що
склалася на цей час, на думку авторів,
слід оцінювати як надзвичайно небез"
печний експеримент: чи вистачить у
нашого суспільства розуму і сили ха"
рактеру, щоб змінити своє ставлення
до природи, змінити відносини між
народами до того моменту, коли зчи"
ниться всесвітня екологічна катастро"
фа [11, 451]?
Стосовно безпосередньо діяльності
щодо запобігання злочинності кримі"
нологічна теорія далі визначає її рівні,
масштаби, різновиди, у тому числі за"
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лежно від цільового призначення цієї
діяльності, а також засоби її здійснен"
ня, теоретичні засади науково"мето"
дичного та організаційно"інформацій"
ного забезпечення. Деякі з названих
характеристик запобіжної діяльності є
одночасно підставами диференціації
останньої та охоплюваних її різнови"
дами запобіжних заходів. Ці теоре"
тичні положення майже повністю
стосуються визначення структури та
класифікації діяльності щодо запобі"
гання злочинам у сфері довкілля. Еле"
менти останніх відрізняються від їх
типових кримінологічних характерис"
тик лише видовим (екологічно спря"
мованим) змістом запобіжних заходів.
Цю частину розгляду теоретичних
засад діяльності щодо запобігання
злочинам у сфері довкілля почнемо з
того, що диференціація її запобіжних
заходів відбувається згідно з рівнями
функціонування злочинності та її про"
явів, передусім їх причин, умов, інших
детермінантів. Ця підстава зумовлена
відомою кримінологічною закономір"
ністю, що заходи запобігання злочин"
ності за своїм змістом та безпосе"
реднім адресуванням мають насампе"
ред відповідати науково обґрунтова"
ному уявленню про сучасну систему
та структуру детермінантів злочинних
проявів, спрямовуватися щодо недо"
пущення кримінальної реалізації
останніх. За цією підставою виокрем"
люють такі три рівні діяльності щодо
запобігання злочинності загалом, у то"
му числі злочинних проявів у сфері
довкілля:
• загальносуспільний: здійснюєть"
ся стосовно причин, умов, інших де"
термінантів злочинності, у тому числі
екологічної, що виявляються і діють на
рівні усього суспільства;
• груповий: здійснюється стосов"
но причин, умов, інших детермінантів
злочинних проявів певної соціальної
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групи, що виділена за соціальною оз"
накою (злочинність робітників, служ"
бовців, насамперед екологічно небез"
печних підприємств або екологічно"
контролюючих установ тощо) чи
соціально"демографічною ознакою
(жінок, неповнолітніх, престарілих,
що об’єднані екологічною небезпекою
або належністю до спільного середо"
вища, зокрема за місцем екологічно
небезпечного проживання, праці, на"
вчання, дозвілля тощо);
• індивідуальний: здійснюється
щодо причин, умов, інших обставин
конкретного злочинного прояву, зок"
рема проти довкілля.
Через взаємозв’язок причин, умов,
інших детермінантів злочинності різ"
них рівнів, у тому числі злочинності у
сфері довкілля, упереджуюча дія сто"
совно них на одному рівні, зокрема ви"
щому, впливає на детермінуючі еле"
менти нижчих рівнів і навпаки.
Слід зазначити, що деякі криміно"
логи, зокрема професор В. Голіна та
його послідовники, класифікацію
запобіжних заходів за рівневою
підставою об’єднують з їх розподілом
за напрямами здійснення, поділяючи
останні за наявністю цільової мети
безпосереднього запобігання злочи"
нам або за її відсутністю [6, 95–96].
В останньому підручнику «Криміно"
логія» харківських авторів, де вміще"
ний окремий параграф «Запобігання
екологічній злочинності», зберігаєть"
ся такий підхід до поділу заходів запо"
бігання цього виду злочинів [7,
136–137]. Автор не підтримує цю точ"
ку зору. Як і переважна більшість
українських та російських криміно"
логів, вважаємо, що класифікацію за"
побіжних заходів залежно від наяв"
ності чи відсутності у них безпосеред"
ньої запобіжної мети слід проводити
окремо від рівневої підстави. Про
цільову підставу поділу далі йтиметь"
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ся більш докладно. Тут лише зазначи"
мо, що рівні та цільові підстави — це
різні речі. Достатньо переконатися у
цьому, якщо проаналізувати, що
цільові та нецільові заходи запобіган"
ня здійснюються або впливають на
кожному з виокремлених рівнів: за"
гальносуспільному, груповому та ін"
дивідуальному.
Залежно від спрямування зумов"
люючого впливу детермінантів на зло"
чинність загалом або на її окремі види,
наразі на злочини проти довкілля, за"
побіжна діяльність також поділяється
та здійснюється стосовно детермі"
нантів злочинності в цілому або щодо
чинників, які зумовлюють її окремі
види. Це, так би мовити, видова під"
става диференціації запобіжної діяль"
ності. Тут саме розглядається запо"
біжна діяльність, що здійснюється
стосовно чинників, які зумовлюють
вчинення злочинів проти довкілля.
Поряд з рівневою та видовою дифе"
ренціацією запобіжну діяльність
нерідко ще поділяють за масштабом
здійснення (межами поширеності зло"
чинності та діяльності щодо її за"
побігання). За цією підставою вона
поділяється на:
• загальнодержавну — в межах
всієї країни;
• регіональну або галузеву —
в межах регіону, міста, району, мікро"
району, галузі суспільних відносин;
• об’єктову — на конкретному
об’єкті (підприємство, навчальний за"
клад);
• індивідуальну — стосовно кон"
кретної особи та її мікросоціальних
умов.
Як видно, поділ запобіжних заходів
за масштабом їх здійснення близький
до рівневого, але в основі першого ле"
жить територія їх здійснення, а в
основі другого — рівень детермінації
останніх. Останній поділ особливо
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значущий для запобігання екологічної
злочинності. Адже поширеність про"
явів екологічної небезпеки, чинників
екологічних правопорушень та самих
екологічних злочинів суттєво відріз"
няється в окремих регіонах, галузях
суспільних відносин, на окремих со"
ціальних об’єктах та територіях і сто"
совно окремих осіб. Залежно від цього
по"різному визначаються запобіжні
екологічні заходи, їх масштаб, конкрет"
не адресування, кількість, частота тощо.
Запобіжний вплив на причини,
умови, інші детермінанти злочинності
загалом, у тому числі екологічної,
здійснюється, як відомо, не лише захо"
дами, спеціально на це спрямованими,
які мають запобіжне цільове спряму"
вання саме стосовно запобігання зло"
чинності загалом або її екологічного
різновиду. Запобіжний вплив роблять
і ті, що мають інші соціальні цілі, але
посередньо впливають на детермінан"
ти, які пов’язані із злочинністю або її
видами, зокрема екологічною, іншим
зв’язком, наприклад кореляційним.
Такими є, наприклад, заходи удоско"
налення системи екологічного вихо"
вання. Вони чиняться не лише з метою
запобігти екологічним злочинам, але
посередньо сприяють цьому. Рівень
екологічної культури та освіти не має
безпосереднього причинного зв’язку з
екологічною злочинністю. Злочини
вчиняють не через низький рівень та"
кої освіти та культури. Але між ними
(екологічна злочинність і рівень еко"
логічної освіти) є кореляційний зв’я"
зок. Тому підвищення освітнього
рівня щодо ставлення до природного
середовища, його поліпшення, корис"
тування його здобутками та дарами,
посередньо сприяє запобіганню зло"
чинності, тобто має посередній запо"
біжний ефект.
Наведене стає зрозумілішим, якщо
зазначити, що за цільовим призначен"
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ням усі запобіжні заходи, у тому числі
екологічні, у кримінологічній теорії
поділяються на:
1) цільові або, як їх прийнято на"
зивати, спеціальні (спеціально"кримі"
нологічні), що мають спеціальну мету
запобігання злочинності, наразі еко"
логічної;
2) загальносоціальні, здійснення
яких спрямоване на вирішення інших
соціальних проблем, але побічно має
ефект і щодо запобігання злочинів,
зокрема екологічних.
Стосовно меж здійснення загально"
соціальних заходів у ракурсі запобі"
гання злочинності та загалом відне"
сення цих заходів до предмета кримі"
нології існують різні точки зору. Зок"
рема, порушується питання про те, за
якою ознакою (критерієм) вони мо"
жуть розглядатися у плані здійснення
посереднього (побічного) запобіжного
впливу на злочинність. Це питання,
ми вважаємо, є особливо актуальним
для визначення меж загальносоціаль"
ного запобігання екологічної злочин"
ності. Адже у державі, загалом у
суспільстві, здійснюється багато захо"
дів поліпшення природокористуван"
ня, підтримання належного рівня
повітряного, водного басейнів, лісів,
ґрунтів, інших елементів природи то"
що. Чи всі такі заходи можуть розгля"
датися та бути віднесені до загально"
соціального запобігання екологічної
злочинності, чи вони загалом можуть
у всіх випадках розглядатися як захо"
ди запобіжного характеру щодо
злочинності?
Підхід до вирішення зазначеного
питання запропонував професор А. За"
калюк. Він керується тим, що кри"
терієм виділення з усіх природозабез"
печуючих заходів, які слід відносити
до заходів загальносоціального запо"
бігання, є те, що об’єктом останнього є
явища, факти, прояви тощо, які мають
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННИМ ПРОЯВАМ У СФЕРІ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА…

зі злочинністю хоч і не спричиняючий
чи зумовлюючий, але інший детермі"
нуючий, здебільшого кореляційний
зв’язок або зв’язок станів. У такому
разі запобіжний вплив на них, хоч і не
цілеспрямований, а посередній, нале"
жить до загальносоціального запобі"
гання. Зрозуміло, що далеко не всі
природозабезпечуючі інститути і захо"
ди та загалом екологічно забезпечуюче
функціонування держави і суспільства
пов’язані із злочинністю таким де"
термінуючим зв’язком, тому й про"
тидія їм не належить до загально"
соціального
її
запобігання
[5,
327–328]. Автор вважає за можливе
приєднатися до цієї точки зору.
Слід підкреслити, що можливості та
результативність загальносоціального
запобігання злочинам у сфері охорони
довкілля, використання природних ре"
сурсів та забезпечення екологічної без"
пеки залежать від вирішення багатьох
соціальних проблем, які мають значно
ширшу мету і завдання, ніж загально"
соціальне запобігання зазначеним

злочинам. Мова йде про подальше зни"
жування рівня соціальних суперечнос"
тей, соціального, етнічного, конфесій"
ного та іншого протистояння різних
верств населення, їх матеріальної не"
рівності, безробіття тощо. Отже, йдеть"
ся про побудову міцного фундаменту
щодо нормального функціонування
всіх соціальних сфер, у тому числі еко"
логічної, створення необхідних умов
для легалізованого одержання до"
статніх прибутків громадянами, підви"
щення стандарту життя людей, оздо"
ровлення морального клімату в су"
спільстві та впровадження у ньому
високих моральних цінностей, додер"
жання демократичних засад. Воно має
створити підвалини для сприятливого
господарського клімату, за якого буде
дозволено краще поповнювати бюдже"
ти усіх рівнів податковими надходжен"
нями, що, у свою чергу, сприятиме
збільшенню витрат на потреби охоро"
ни довкілля і відновлення природних
ресурсів, протидії екологічним нега"
раздам.
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Корнякова Т. В. Запобігання злочинним проявам у сфері навколишнього природного сере
довища як складова системи попередження злочинності у суспільстві
Анотація. На підставі загальних положень та визначень кримінологічної теорії запобігання
злочинності викладаються теоретичні засади запобігання злочинності у сфері довкілля. Визна
чаються поняття, функції, мета, основні завдання і зміст запобіжної діяльності щодо злочинності
у досліджуваній сфері. Наводиться загальна характеристика її об’єктів, повноваження суб’єктів
та критерії їх класифікації, специфіка діяльності щодо запобігання злочинності у сфері екології,
підстави диференціації такої діяльності за рівнем, масштабами, різновидами і засобами
здійснення. Приділяється увага теоретичним засадам науковометодичного та організаційно
інформаційного забезпечення досліджуваної запобіжної діяльності тощо.
Ключові слова: екологічна злочинність, запобіжна діяльність, поняття, підстави дифе
ренціації, ефективність.
Корнякова Т. В. Предотвращение преступных проявлений в сфере окружающей среды как
составляющая системы предупреждения преступности в обществе
Аннотация. На основании общих положений и определений криминологической теории
предотвращения преступности излагаются теоретические основы предотвращения преступно
сти в сфере окружающей среды. Приводится определение этого понятия, функции, цель, основ
ные задачи и содержание предотвратительной деятельности относительно преступности в
исследуемой сфере. Дается общая характеристика ее объектов, полномочие субъектов и
критерии их классификации, специфика деятельности относительно предотвращения преступ
ности в сфере экологии, основания дифференциации такой деятельности по уровню, масшта
бам, разновидностям и средствам осуществления. Уделяется внимание теоретическим
основам научнометодического и организационноинформационного обеспечения исследуе
мой предотвратительной деятельности и т. п.
Ключевые слова: экологическая преступность, предотвратительная деятельность, понятия,
основания дифференциации, эффективность.
Korniakova T. The prevention of criminal behavior in the environment as a component of crime
prevention in society
Annotation. Based on the general provisions and definitions of criminological theories of crime
prevention the theoretical foundations of crime prevention in the field of environment. The definition
of this concept, function, purpose, major tasks and preventive maintenance activities on crime in the
study area. We give a general description of its objects, the power of actors and their classification
criteria, the specific activity on the prevention of crime in the sphere of ecology, the grounds of dif
ferentiation of such activities on the level, scope, variety and means of implementation. Attention is
paid to the theoretical foundations of scientific and methodical, organizational and information sup
port for researched preventive activities and the like.
Key words: environmental crime, preventive activities, the concept of the grounds of differentia
tion efficiency.
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П

рактика доводить, що після
звільнення з місць позбавлення
або обмеження волі в людини
життєвих проблем стає не менше, хоча
вони вже зовсім інші, ніж в установі

виконання покарань [1, 85]. Вирішен"
ня цих проблем пов’язується із со"
ціальною адаптацією та ресоціаліза"
цією, які на цьому етапі соціального
одужання людини у своєму сполу"
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ченні стають одними з найважливіших
напрямів спеціально"кримінологічно"
го запобігання рецидивній злочин"
ності, адже відомо про негативний
вплив покарання, пов’язаного з поз"
бавленням волі, на особистість засу"
дженого. Це, між іншим, видно і з того,
як скоро потрапляють назад до тюрми
особи, які тільки"но з неї звільнилися
[2, 135].
Важливість питання надання допо"
моги особам, які відбули покарання в
місцях позбавлення волі, вже давно
визнана людством. Так, ще в рішеннях
Лондонського міжнародного конгресу
1872 р. було записано: «Піклування
про звільнених із в’язниць необхідне.
Держава повинна надавати організа"
ціям патронату постійну грошову
підтримку і надати їх діяльності уря"
довий характер» [3, 98]. Цей вислів не
втратив своєї актуальності й зараз,
оскільки серед фундаментальних по"
казників суспільного розвитку будь"
якої цивілізованої держави одне з
провідних місць посідає охорона та за"
хист прав, свобод і законних інтересів
усіх її громадян, у тому числі засудже"
них, а також вжиття заходів щодо
ефективної ресоціалізації колишніх
злочинців до правослухняного життя.
Україна не є винятком з цього правила.
Багато зусиль щодо розвитку тео"
ретичних засад соціальної адаптації та
ресоціалізації осіб, звільнених із місць
позбавлення або обмеження волі, до"
клали І. Богатирьов, О. Колб, О. Опа"
насенков, М. Стручков, В. Трубников,
С. Халимон, М. Черненок, І. Шмаров,
В. Южанін та ін. Напрацювання вче"
них дають змогу стверджувати, що за"
раз вже створена певна теоретична мо"
дель роботи зі звільненими особами,
сформовані окремі стратегічні напря"
ми. Окрім цього, в цій сфері визначено
цілі, завдання, принципи, суб’єкти,
методи подібної роботи, науково"ме"
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тодичне, ресурсне, організаційно"уп"
равлінське, інформаційне забезпечен"
ня тощо. Проте складні соціально"еко"
номічні умови життя в нашій країні
ставлять сьогодні все нові й нові за"
вдання щодо пошуку шляхів підви"
щення ефективності діяльності із
соціальної адаптації та ресоціалізації
звільнених осіб. При цьому вагомим
складником успішності вирішення за"
значеного завдання є чітке визначення
концептуального апарату, за допомо"
гою якого окреслюються обсяги тієї
роботи, яку треба здійснити, щоб яко"
мога швидше повернути вчорашнього
злочинця до повноцінного життя у
суспільстві. Вирішенню цієї проблеми
й присвячена стаття.
Соціальна адаптація за ст. 1 Закону
України «Про соціальну адаптацію
осіб, які відбували покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі
на певний строк» від 10 липня 2003 р.
визначається як комплекс правових,
економічних, організаційних, соціаль"
но"психологічних та інших заходів,
які здійснюються щодо звільнених
осіб з метою пристосування до умов
соціального середовища, захисту їх
прав, свобод і законних інтересів.
У цьому Законі увагу сконцентровано
здебільшого на інструментальному ас"
пекті соціальної адаптації, під якою у
психології розуміється процес взає"
модії особи із соціальним середови"
щем, що включає засвоєння норм і
цінностей останнього у процесі соціа"
лізації, а також пристосування люди"
ни до змінюваного середовища за до"
помогою різних соціальних засобів [4,
18; 5]. Вважаємо, що зазначеним фено"
меном охоплюється не лише сам про"
цес певної взаємодії, включаючи засо"
би пристосування, а й її результат. Із
цієї позиції соціальну адаптацію осіб,
звільнених від покарання, треба
розцінювати як результат їх входжен"
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ня, своєрідного «вживлення» в зако"
нослухняне суспільство. У разі недо"
сягнення цього відбувається перемі"
щення особи до іншого, «звичного» їй
соціального середовища, що характе"
ризується наявністю конфліктів із
загальновизнаними суспільними нор"
мами й цінностями, протиправною по"
ведінкою тощо.
У свою чергу, ресоціалізація, як за"
значається у спеціальній літературі, —
це складна соціально"правова кате"
горія, яка охоплює різні сторони єди"
ного процесу відновлення й розвитку
соціально корисних зв’язків і відносин
як під час відбування покарання, так і
після цього [6, 8; 7, 32]. Щоб підкрес"
лити тривалість процесу ресоціаліза"
ції, навіть окремо вказується на ресо"
ціалізацію у сфері виконання пока"
рань як на процес підготовки засудже"
ного до повернення в суспільство,
який ґрунтується на відновленні його
позитивних зв’язків, відносин і на
розвитку в цієї особи соціально корис"
них умінь і навичок, необхідних для
повноцінного існування в суспільстві
[8, 296].
Крім того, науковці зазначають, що
ресоціалізація за загальним визначен"
ням містить виправлення, але у зна"
ченні «соціалізація», «підготовка до
звільнення», «включення у суспільно
корисну діяльність», «соціальна адап"
тація в суспільство». Саме таким чи"
ном ресоціалізація здатна знижувати
ступінь суспільної небезпечності зло"
чинця [9, 16]. Отже, мав рацію
М. Стручков, який писав, що ресоціа"
лізацію можливо розглядати як таку,
що складається з двох етапів, — пені"
тенціарного (під час відбування пока"
рання) та постпенітенціарного (після
звільнення від відбування покарання)
[10, 161].
Стосовно ж звільненої особи ресо"
ціалізація представлена комплексом
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заходів трудового й побутового влаш"
тування і встановлення в такої особи
соціально корисних зв’язків з метою її
подальшої соціальної реабілітації
після звільнення, чим забезпечується
відновлення засудженого в соціально"
му статусі й повернення до самостій"
ного життя [7, 32–33].
Оригінальну ідею з приводу ре"
соціалізації висловлює М. Рибак. Він
представляє ресоціалізацію як єдність
двох процесів: а) соціалізації, оскільки
формується нова система норм, по"
глядів особистості; б) антисоціалі"
зації, оскільки порушується стара сис"
тема цінностей, норм, людських якос"
тей. Усе це разом і утворює процес рес"
труктуризації соціальних якостей,
тобто ресоціалізацію [11, 33].
Р. Ващенко і В. Сулицький під ре"
соціалізацією пропонують розуміти
процес виправлення засудженого, фор"
мування у нього правослухняної пове"
дінки, стимулювання на таку життєву
позицію, що відповідає соціальним
нормам, на основі відновлення, збере"
ження та розвитку соціально корисних
якостей і відносин, подальшої адаптації
до самостійного життя на волі [12, 30].
Таким чином, можна помітити, що по"
няття виправлення засудженого, на
думку цих вчених, почало формулюва"
тись диференційовано у контексті сис"
теми «мінімуму й оптимуму» під час
процесу очікування на зміни в особі за"
судженого і його поведінці. На цьому
тлі сформувався такий погляд на про"
цес виправлення, згідно з яким цей
процес обов’язково містить механізм
динамічного сприйняття та закріплен"
ня як певного результату позитивних
змін в особі засудженого, які визнача"
ються термінами «ресоціалізація» і
«соціальна адаптація».
З усього викладеного випливає, що
ресоціалізація — це своєрідний фено"
мен, який представлений у трьох про"
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явах: як процес, результат і конкретні
заходи, націлені на досягнення пози"
тивного результату. Однак, на нашу
думку, в ресоціалізації колишніх засу"
джених найважливішим моментом є її
осмислення не тільки як результату, а
й як певного, розділеного на декілька
стадій, процесу подій, що відбувають"
ся в житті цих осіб і пов’язані з набут"
тям ними таких позитивних людських
якостей та рис, які дали б змогу ствер"
джувати про переосмислення свого
ставлення до людських взаємин, су"
спільного буття, свого місця в соціумі
поза ґратами та ін. Підтвердженням
цього є позиція О. Осауленка, який за"
значає, що ресоціалізація — це процес
формування в особи позитивних рис
та якостей, які сприяють поважному
ставленню до людини, суспільства,
праці, норм моралі, звичаїв, традицій
та стимулюють поведінку без пору"
шень норм права, тобто ресоціалізація
у такому розумінні є своєрідним зміс"
том процесу виправлення. Що ж сто"
сується соціальної адаптації, то, на
думку О. Осауленко, вона спрямована
на формування в особи таких соціаль"
них якостей, наявність яких дає змогу
їй увійти у соціальне середовище та
функціонувати в ньому як повноправ"
ний член суспільства [13, 60–61].
У спеціальній літературі так само
вживається поняття «реадаптація
звільнених із місць позбавлення волі»,
під яким розуміється багатогранний
процес, яким охоплюється комплекс
питань моральної, психологічної,
практичної підготовки засуджених до
життя в суспільстві, освоєння ними
нових соціальних ролей, установлен"
ня корисних контактів, усунення або
нейтралізації негативних чинників,
що заважають поверненню цієї кате"
горії громадян до чесного й узгодже"
ного із законом існування, а також пи"
тань активного управління цим проце"
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сом з боку державних і громадських
організацій [14, 50].
М. Платек узагалі пропонує замі"
нити термін «ресоціалізація» на тер"
мін «нормалізація». Різниця між ресо"
ціалізацією і нормалізацією, на думку
М. Платек, полягає у тому, що ресо"
ціалізація у пенітенціарній системі
представлена як обов’язок ув’язнено"
го, а нормалізація — як його право. Го"
ловною метою ресоціалізації є вихо"
вання ув’язненого, переформування
його у суспільно корисну людину.
Нормалізація підкреслює необхід"
ність наблизити умови у в’язниці до
умов, які існують у відкритому су"
спільстві, що має полегшити повер"
нення ув’язненого у суспільство.
У свою чергу, нормалізація передбачає
схожість умов життя у в’язниці із жит"
тям на волі. Ув’язнені мають бути поз"
бавлені лише повної свободи пересу"
вання, за ними повинна залишатись
можливість вирішувати свої сімейні
питання, можливість навчатися в
освітніх закладах, носити власний
одяг, користуватися лікувальними за"
кладами тощо. Очевидно, ґрунтую"
чись на думці, що в’язниця більше
шкодить і лише в окремих випадках за
наявності багатьох специфічних умов
може допомогти, М. Платек наголо"
шує, що виховання людини для життя
у відкритому середовищі неможливе у
закритих умовах. Тому пенітенціарна
система має так організувати умови
відбування покарання, щоб ув’язне"
ний міг, коли забажає, брати участь у
власних внутрішніх змінах, а якщо він
вирішить, що не бажає брати участь у
цьому, то це рішення не повинно мати
для нього жодних негативних наслід"
ків [15]. Вважаємо, що судження
М. Платек є своєрідним орієнтиром у
створенні оптимальної моделі процесу
повернення злочинця до життя у від"
критому суспільстві. Тому ці погляди
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заслуговують на особливу увагу теоре"
тиків та практиків.
Викладене свідчить про неодно"
значність підходів до розуміння як
змісту, так і кінцевої мети роботи з по"
вернення колишнього засудженого до
життя у суспільстві, а, відповідно, й
засобів досягнення цієї мети. Як ви"
дається, для того щоб установити
можливість практичного досягнення
останньої, необхідно чітко усвідомлю"
вати декілька основних моментів, які,
на нашу думку, залишились поза ува"
гою законодавця.
Ресоціалізація засуджених, як це
закріплено у Кримінально"виконавчо"
му кодексі України (далі — КВК
України), — це свідоме відновлення
засудженого в соціальному статусі по"
вноправного
члена
суспільства.
У зв’язку з цим формулюванням
М. Черненок задається справедливим
запитанням: якого саме суспільства?
Ринкові відносини, що виникли в Ук"
раїні за часів незалежності, поділили
суспільство на класи; з’явилися ба"
гатії, бідняки, середній клас, що спри"
чинило поділ суспільства на певні
прошарки, що, безперечно, перебува"
ють у стані певних суперечностей
один з одним. Отже, до якого з них має
повертатися засуджений? Більшість
осіб, які відбули покарання у вигляді
обмеження чи позбавлення волі, ви"
мушені повертатися саме у те середо"
вище, що спонукало їх до вчинення
злочину. Крім того, відсутність належ"
ного реагування на злочинні прояви
(наприклад, відмови у реєстрації заяв
про злочини, порушенні криміналь"
них справ тощо) «виховує» людей у
дусі неповажання прав, свобод і закон"
них інтересів інших громадян, формує
в суспільстві правовий нігілізм, який
зворотно пропорційний правопорядку
в суспільстві. Поглиблюють цей
нігілізм непоодинокі випадки «коре"
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гування» закону на користь заможних
прошарків населення, криза судової
системи та відсутність реальної мож"
ливості захистити власні права. То чи
можна вважати повернення в таке
суспільство «ресоціалізацією» у пря"
мому значенні цього слова [16, 622]?
Існує ще один рівень цінностей —
це людяність та людські стосунки.
Прояви людини, виражені в таких по"
няттях, як суспільність, людяність, ду"
ховність, почуття, думки, творчість, і
багатьох інших, не піддаються розчле"
нуванню на прості елементи, доступні
формалізації, кількісному виміру. Мо"
ральним суб’єктом є лише така люди"
на, у діяльності якої наявний (тією чи
іншою мірою) увесь складний меха"
нізм морального відношення. Потреба
в моральному спілкуванні, здатність
до нього реалізована в особливій, ви"
раженій у духовних моральних почут"
тях сприйнятливості, у своїй специфі"
ці, призначеній для співпереживання,
співучасті, яка вдовольняється почут"
тям спільності: братерства, дружби,
любові, в яких розкривається співпри"
четність людини з іншими. Бути
суб’єктом морального відношення оз"
начає у цілісному підході до іншого як
до людини, у ставленні, що виявляє
небайдужість, побачити в іншому ме"
ту, а не засіб відношення, без якої не
можна виробити відповідні цій меті
засоби. Основою є досвід, здобутий
попередніми актами співучасті, лан"
цюг здійснень, котрі переводять ряд
«хочу» у ряд «можу». Саме цей підхід
і має бути покладений в основу ре"
соціалізації людини.
Зараз засуджені живуть у гурто"
житках, більшість із них на роботу не
виходять, пересуваються по території
колонії, грають у доміно, нарди, шахи
тощо, переглядають кінострічки, що
пропагують насильство, вбивства,
секс, читають книги такого ж змісту,
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отримують газети та журнали, в яких
прославляється життя багатіїв. Що
може всьому цьому протиставити
адміністрація колонії? Працю чесного
сільськогосподарського працівника,
вчителя, лікаря? І чи можна останніх
визнати «повноправними членами
суспільства», враховуючи, що у рин"
кових умовах почесними вважаються
ті професії, котрі створюють ма"
теріальні цінності (банкіри, політики,
менеджери тощо).
Поряд із цим невідомо, що саме
мається на увазі під терміном «со"
ціальний статус повноправного члена
суспільства». Конституція України
проголошує рівність усіх перед зако"
ном. Однак формулювання, надане
КВК України, створює враження про
наявність «соціального статусу Непо"
вноправного члена суспільства».
Керуючись цією тезою, можемо дійти
висновку, що засуджений у період
відбування покарання (до моменту
своєї соціальної адаптації у законо"
слухняному суспільстві) має обмеже"
ний статус члена суспільства. Але як у
цьому випадку бути з положеннями
ст. 63 Основного Закону, відповідно до
якої засуджений користується всіма
правами людини і громадянина, за ви"
нятком обмежень, які визначені зако"
ном і встановлені вироком суду, а та"
кож ст. 7 КВК України, в який йдеться
про те, що держава поважає та охоро"
няє права, свободи і законні інтереси
засуджених, забезпечує їх соціальну і
правову захищеність та особисту без"
пеку?
Певні сумніви виникають і при
спробі осмислення словосполучення
«загальноприйняте соціально"норма"
тивне життя». У правовій державі при
вирішенні питань, які потребують пра"
вового регулювання, однією з основ"
них функцій правових норм є регулю"
вання поведінки людини в суспільстві.
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Тому й не зовсім зрозумілим є значен"
ня слова «загальноприйняте» у кон"
тексті «соціально"нормативного жит"
тя». Із цього можна зробити висновок
про існування «не прийнятого широ"
ким загалом соціально"нормативного
життя», що є нонсенсом, оскільки по"
ложення закону є єдиними для всіх
без винятку членів суспільства у тих
випадках, коли йдеться саме про певні
правовідносини. Ці упущення зумов"
люють необхідність внесення відпо"
відних змін до чинного кримінально"
виконавчого законодавства, оскільки
невизначеність породжує суб’єк"
тивізм. Як видається, удосконалити
законодавче формулювання поняття
«ресоціалізація» можливо шляхом
виключення посилання на «загально"
прийняте» життя.
Потребує окремого розгляду і те,
яким чином ресоціалізація (у законо"
давчо закріпленому розумінні) дося"
гається на практиці. Незважаючи на
те, що Державний департамент Украї"
ни з питань виконання покарань (да"
лі — Департамент) поділяє та підтри"
мує всі можливі ідеї ресоціалізації, в
офіційно оприлюдненій інформації
чомусь відсутнє визначення того, як
саме планується забезпечити впрова"
дження досягнення подібного завдан"
ня. Більше того, розуміння ресоціалі"
зації працівниками цього відомства,
надане в його планах роботи і прес"ре"
лізах, значно розбігається з його ви"
значенням за КВК України. Зокрема,
на офіційному веб"сайті зазначається,
що основною метою ресоціалізації за"
суджених неповнолітніх є збереження
їх здоров’я, гідності, формування у
них почуття відповідальності та нави"
чок, які сприятимуть їх поверненню у
суспільство, допоможуть їм виконува"
ти вимоги законів та задовольняти
свої життєві потреби власними сила"
ми після звільнення [17]. За ствер"
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дженням голови Департаменту, для
досягнення мети ресоціалізації засу"
джених неповнолітніх у виховних
колоніях діє комплексна система захо"
дів, яка покликана забезпечити такі
основні напрями: а) забезпечення
умов життя засуджених, сумісних з
людською гідністю та нормами, які
прийняті у суспільстві; підтримання
та розвиток у них почуття самоповаги
через зведення до мінімуму негатив"
них наслідків позбавлення волі та різ"
ниці між життям в ув’язненні й на во"
лі; підтримання та укріплення со"
ціально корисних зв’язків з рідними і
громадськістю в інтересах засуджених
та їх сімей; б) забезпечення підвищен"
ня освітнього рівня та отримання про"
фесійних навичок, надання можли"
вості розвивати навички та нахили,
які допоможуть їм успішно включити"
ся у життя суспільства після звільнен"
ня [18].
Таким чином, Департамент веде
мову виключно про «пенітенціарну
ресоціалізацію» та окремі заходи, що
мають сприяти подальшій «постпені"
тенціарній ресоціалізації», незважаю"
чи на те, що у КВК України ресоціалі"
зація визначається як завершений
процес повернення звільненого до за"
конослухняного життя, тобто те, що
відбулося значно пізніше, ніж звіль"
нення. Поряд із цим аналіз діяльності
Департаменту дає підстави підтрима"
ти позицію В. Бадири, яка пише, що
ресоціалізація відбувається не завдя"
ки, а всупереч нинішнім реаліям у цій
царині, очевидно, за рахунок певного
мінімального перерозподілу уваги з
боку членів суспільства до раніше за"
суджених, який, мабуть, межує з ни"
нішніми соціальними закономірностя"
ми щодо морального ставлення до
ближнього, далекими від задекларова"
ного рівня [19, 69].
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Повертаючись до проблематики
визначення наукових засад та не вдаю"
чись у подальший детальний аналіз
співвідношення понять «соціальна
адаптація» і «ресоціалізація», можемо
лише констатувати, що законодавець
використовує обидва терміни, і пого"
дитися з тим, що проблема соціальної
адаптації та ресоціалізації дуже склад"
на, багатогранна, її вирішення зале"
жить від значної кількості чинників.
При цьому, на думку фахівців у галузі
кримінології, у реалізації завдань
соціальної адаптації та ресоціалізації
повинні брати участь: 1) установи ви"
конання покарання; 2) особи, звіль"
нені з цих установ; 3) мікросередови"
ще зазначених осіб, у тому числі сім’я,
найближче оточення, групи звичайно"
го спілкування тощо; 4) підприємства,
установи, організації, у тому числі й
спеціалізовані, де звільнені мають от"
римати місце для праці, а нерідко й по"
бутового влаштування; 5) навчальні
заклади, де неповнолітні повинні про"
довжувати навчання до загальнообо"
в’язкового рівня; 6) органи й організа"
ції, переважно державні, що організо"
вують процес соціальної адаптації;
7) органи міліції, інші органи держав"
ної влади, які здійснюють контроль за
трудовим, житловим, іншим побуто"
вим влаштуванням звільнених, по"
ведінкою останніх, ведуть їх облік і
мають вести запобіжну протирецидив"
ну роботу з ними, насамперед індиві"
дуальну, а стосовно визначених зако"
ном категорій цих осіб — адміністра"
тивний нагляд [20, 589–590].
За даними Міністерства праці та
соціальної політики [21], для надання
комплексної допомоги звільненим, у
тому числі тим, які не мають місця
проживання, в Україні впродовж
2009 р. тривала робота з розвитку ме"
режі закладів для бездомних громадян
та установ соціальної адаптації осіб,
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звільнених з місць позбавлення волі.
Зокрема, за даними регіональних уп"
равлінь праці та соціального захисту
населення, з початку 2009 р. ця мере"
жа зросла на 26,2 % та станом на
1 січня 2010 р. становила 130 суб’єктів,
що надають соціальні послуги зазна"
ченим категоріям громадян (на 1 січня
2009 р. — 103). У цей період розпочали
роботу комунальні центри (відділен"
ня, служби) обліку цих громадян у АР
Крим, Волинській, Донецькій, Пол"
тавській, Рівненській областях та
м. Києві, відділення нічного перебу"
вання у Донецькій області. Зросла
мережа недержавних організацій, що
надають допомогу зазначеним катего"
ріям громадян. Для бездомних грома"
дян (до числа яких входять і звільнені
з місць позбавлення та обмеження
волі) станом на 1 січня 2010 р. функ"
ціонує 47 центрів (відділень, секторів,
служб) обліку бездомних громадян, у
тому числі 20 будинків нічного пере"
бування (відділень), 16 центрів реінте"
грації (відділень), 1 соціальний готель.
Безпосередньо для роботи зі звільне"
ними особами функціонує 2 кому"
нальних центри (відділення) соціаль"
ної адаптації осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, 38 недержавних ус"
танов, що надають послуги особам,
звільненим з місць позбавлення волі
та 13 комунальних спеціальних бу"
динків"інтернатів.
Завдяки розвитку цього напряму
роботи упродовж 2009 р. надано со"
ціальні послуги 18,5 тис. осіб (упро"
довж 2008 р. — 14,8 тис. осіб). Заклада"
ми соціального захисту для бездомних
громадян упродовж 2009 р. надано по"
над 640 тис. послуг. За даними МВС
України, зареєстровано переважне
місцезнаходження 4 773 бездомних
громадян (у 2008 р. — 4 390 осіб),
оформлено 1 440 паспортів громадя"
нина України, у тому числі 696 пас"
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портів особам, звільненим з місць поз"
бавлення волі (у 2008 р. — відповідно
1 346 та 348).
Одним з інструментів забезпечення
соціальної адаптації осіб, звільнених із
місць позбавлення волі, є діяльність
спостережних комісій. Станом на
1 січня 2010 р. в Україні діє 661 спос"
тережна комісія. Кількість звільнених
осіб, які звернулися до спостережних
комісій за наданням відповідної допо"
моги, у 2009 р. становила 9 590 осіб
(у 2008 р. — 9 185).
І хоча офіційні дані не показують
реального стану взаємодії всіх суб’єк"
тів, причетних до роботи з надання до"
помоги у соціальній адаптації та
ресоціалізації звільнених, загалом ця
система дає уявлення про її масштаб"
ність. Водночас оприлюднена статис"
тика, незважаючи на її певну оптимі"
стичність, має ще одну ваду: вона не
висвітлює важливу особливість адап"
таційно"ресоціалізаційного процесу,
яка полягає в тому, що успішність по"
вернення особи до життя у відкритому
суспільстві залежить насамперед від її
власної активності. А така активність,
як виявило проведене дослідження, на
жаль, є дуже низькою. Особи, звіль"
нені з місць позбавлення або обмежен"
ня волі, здебільшого намагаються са"
мостійно вирішувати будь"які питан"
ня, що виникають після відбування
ними покарання. Тому 93,0 % опитува"
них зазначили, що вони не користу"
ються послугами жодних соціальних
закладів, а якщо й звертаються за до"
помогою, то найчастіше до центрів
соціальної адаптації та центрів реінте"
грації (їх послугами на момент опиту"
вання користувалися 2,3 %). Користу"
валися послугами громадських і бла"
годійних організацій 2,3 % звільнених.
Ще 1,2 % осіб не відмовлялися від до"
помоги інших закладів (наприклад ме"
дичних установ). Користувалися піс"
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ля звільнення послугами будинків
нічного перебування 0,6 % осіб. Ще
стільки ж (0,6 %) були утриманцями
будинків"інтернатів.
Слід зауважити, що чинне законо"
давство встановлює доволі чітку про"
цедуру інформування осіб, які звільня"
ються з установ виконання покарань,
про заходи сприяння в їх соціальній
адаптації, фактично окремий та трива"
лий процес підготовки особи до
звільнення (глава 24 КВК України).
Тобто особи, які звільняються з місць
обмеження та позбавлення волі,
наділяються у достатньому обсязі як
інформаційною, так і іншими видами
підтримки. Тому можемо стверджува"
ти, що процес соціальної адаптації та
ресоціалізації колишніх засуджених
ускладнює саме інертність реципієнтів

щодо соціальних послуг. Можемо та"
кож констатувати, що нині відсутній
універсальний та скоординований
всіма задіяними органами та службами
проект соціальної адаптації та
ресоціалізації звільнених, унаслідок
чого діяльність у цих напрямах здійс"
нюється переважно хаотично та сти"
хійно. Лише складання оптимального,
науково обґрунтованого проекту
соціальної адаптації та ресоціалізації
колишніх засуджених може допомогти
вирішити таке завдання, як профілак"
тика рецидивної злочинності. Якщо не
забезпечити системний підхід у
вирішенні поставлених завдань, функ"
ціонування окремих елементів цієї
складної системи не призведе до бажа"
ного результату, а отриманий ефект ма"
тиме виключно тимчасовий характер.
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З

а даними статистики щорічно у
структурі злочинів, що вчиняють
засуджені до позбавлення волі
під час відбування цього виду покаран"
ня, злочини, пов’язані зі злісною непо"
корою цих осіб вимогам адміністрації
виправної установи (ст. 391 КК Украї"
ни), становлять майже 50 % [1, 2].
Високий рівень суспільної небезпе"
ки цього виду злочинів зумовлює не"
обхідність наукового аналізу практи"
ки застосування кримінально"право"
вих засобів боротьби із зазначеною
протиправною поведінкою засудже"
них, яких тримають в установах вико"
нання покарань (УВП), з метою підви"
щення якості та ефективності цієї
діяльності.
З огляду на це, тема дослідження є
досить актуальною. Результати вивчен"

ня наукових та практичних джерел по"
казали, що зазначену проблему досить
плідно досліджують як вітчизняні, так і
зарубіжні вчені, зокрема: А. Гель, І. Бо"
гатирьов, Т. Денисова, В. Марчук,
А. Закалюк, О. Джужа, В. Меркулова,
С. Лукашевич, А. Лукашова, А. Сте"
панюк, О. Старков, В. Трубніков, В. Хо"
хряков, І. Яковець та ін.
Проте в контексті змісту криміна"
льно"правових засобів боротьби зі
злісною непокорою засуджених закон"
ним вимогам адміністрації виправної
колонії цю проблему досліджено не в
повному обсязі, що й зумовило її вибір
та завдання цієї статті.
Сучасний стан Державної криміна"
льно"виконавчої служби України, що
характеризується низьким рівнем ви"
конання покарань, передусім у частині
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відшкодування завданої злочином
шкоди, незабезпеченням особистої
безпеки засуджених, які утримуються
в УВП, унаслідок чого останні стають
жертвами суспільно небезпечних по"
сягань, а також наявністю проблем
безробіття, високим рівнем захворю"
ваності та ін. [2, 7–8], є постійним
об’єктом критичної оцінки як міжна"
родних, так й українських експертів,
різноманітних громадських організа"
цій та окремих громадян. Особлива
увага при цьому акцентується на не"
можливості кримінально"правовими
репресіями стримувати злочинні намі"
ри та діяння окремих категорій засу"
джених. Одним із таких засобів в УВП
є ст. 391 КК України «Злісна непоко"
ра вимогам адміністрації виправної
установи» [3]. Проте зміст цієї право"
вої норми в умовах сьогодення (зокре"
ма прийняття нового Кримінально"
виконавчого кодексу України [4]) не
повною мірою співвідноситься з окре"
мими положеннями чинного криміна"
льно"виконавчого законодавства, що
призводить як до неправильної квалі"
фікації цього виду злочинів, так і до
численних порушень законних прав та
інтересів різноманітних суб’єктів
кримінально"виконавчої діяльності.
Як відомо, у державах, що раніше
входили до складу СРСР, кримінальну
відповідальність за злісну непокору
адміністрації виправно"трудової ко"
лонії було введено в 1983–1984 рр. [5,
34]. Як зазначає А. Лукашов, кримі"
нально"правові норми кримінальних
кодексів союзних республік про відпо"
відальність за вказаний злочин були
практично тотожними за змістом, кон"
струкцією і формою викладу закону
[6, 158].
Необхідність уведення криміналь"
ної відповідальності за це суспільно
небезпечне діяння була, насамперед,
зумовлена змістом діяльності тогочас"
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ної держави та зокрема її криміналь"
но"правовою політикою.
Водночас сучасні соціально"полі"
тичні та правові реалії є іншими, а са"
ме: у ст. 1 Конституції України та в
інших нормативно"правових актах, що
стосуються державного будівництва,
зазначено, що наша держава є соціаль"
но орієнтованою, демократичною та
правовою.
Із цього випливає, що й інші пра"
вові джерела, як це визначено у ст. 8
Конституції України, мають відповіда"
ти її змісту. На жаль, у ст. 391 КК
України таку вимогу не відображено,
хоча Україна є не єдиною на постра"
дянському просторі, в якій збережено
кримінальну відповідальність за зліс"
ну непокору вимогам адміністрації ви"
правної колонії.
Диспозиція ст. 391 КК України, як
встановлено й іншими науковцями
(А. Гель, В. Бадира, І. Яковець та ін.)
[7, 17–18], є не лише суперечливою, а й
не відповідає як вимогам формальної
логіки, що було застосовано при побу"
дові кримінально"правових норм у но"
вому КК України зразка 2001 р.
(відсутність здебільшого так званої
адміністративної преюдикції), так і ок"
ремим положенням чинного КВК Ук"
раїни (зокрема статті 6, 11, 134 та ін.)
Йдеться про те, що відповідно до
назви ст. 391 КК України, кримінальна
відповідальність має наставати лише
для засуджених, які відбувають пока"
рання у виправній установі.
Відповідно до змісту ст. 11 КВК
України «Види органів і установ вико"
нання покарань», виправні установи
не виконують жодне з передбачених
ст. 51 КК України кримінальних по"
карань. Натомість існують установи
виконання покарань, що поділяються
на арештні доми, кримінально"вико"
навчі установи, спеціальні виховні
установи (виховні колонії).
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Якщо зважати на те, що криміналь"
ним законодавством України (ч. 4
ст. 3 КК України) застосування зако"
ну про кримінальну відповідальність
за аналогією заборонено, то в нині
існуючій назві та редакції ст. 391 КК
України її застосовувати не можна.
Правовий абсурд закладено і в самій
диспозиції статті, а саме: за злісну не"
покору вимогам адміністрації виправ"
ної установи (за умови, що законода"
вець мав на увазі виправні колонії)
передбачено кримінальну відповідаль"
ність для засуджених, які відбувають
покарання у вигляді обмеження волі.
Водночас до виправних колоній
(у редакції ст. 391 КК України — ви"
правних установ) виправні центри,
тобто кримінально"виконавчі устано"
ви відкритого типу (ч. 3 ст. 11 КВК
України), не належать.
Крім того, як і в попередньому зміс"
ті ст. 1833 Кримінального кодексу
України 1960 р., так і в сучасних стат"
тях кримінальних кодексів інших
пострадянських республік суб’єктом
злочину за злісну непокору була і за"
лишається лише засуджена до позбав"
лення волі особа [6, 159–160].
У кримінально"виконавчому зако"
нодавстві (ч. 3 ст. 101, ст. 113 КВК
України та ін.) йдеться про злісного
порушника установленого порядку
відбування покарання у вигляді поз"
бавлення волі, і жодного слова — про
таку особу серед засуджених до обме"
ження волі, а лише — про засуджених,
які самовільно залишають місця обме"
ження волі, або злісно ухиляються від
робіт, або систематично порушують
громадський порядок чи встановлені
правила проживання (ч. 2 ст. 68 КВК
України).
До того ж за зазначені вище про"
ступки, у тому числі злісного характе"
ру, ці особи притягуються до криміна"
льної відповідальності не за ст. 391, а
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за ст. 390 КК України «Ухилення від
відбування покарання у виді обмежен"
ня волі та у виді позбавлення волі»
(ч. 2 ст. 68 КВК України).
Крім цього, якщо серед заходів
стягнення, що застосовуються до осіб,
яких позбавлено волі, передбачено пе"
реведення засуджених до приміщення
камерного типу (ПКТ), одиничної ка"
мери (ОК) (ч. 1 ст. 132 КВК Украї"
ни), то серед таких заходів, що можуть
застосовуватися до осіб, які відбува"
ють покарання у вигляді обмеження
волі, таке дисциплінарне стягнення,
як переведення до ПКТ чи ОК, зако"
ном не визначено (ч. 1 ст. 68 КВК
України).
Не передбачено також і зміну умов
тримання засуджених у виправних
центрах за злісне порушення правил
відбування покарання та їх переведен"
ня на більш суворий режим, як це має
місце для осіб, позбавлених волі (ч. 3
ст. 101 КВК України).
Не відповідають кримінально"ви"
конавчим реаліям й інші ознаки
злочину, що зазначені у ст. 391 КК
України.
Так, у диспозиції цієї кримінально"
правової норми законодавець вжив
словосполучення «більш суворий ре"
жим відбування покарання», яке не
співвідноситься з тим, що у КВК
України замість виправних колоній і
відповідних режимів (загального, по"
силеного, суворого та особливого)
введено поняття «колонії різних рів"
нів безпеки» (мінімального, середньо"
го та максимального) (ст. 18 КВК
України), що, з огляду на зміст діяль"
ності цих УВП, не є тотожними понят"
тями.
У виправно"трудовому кодексі Ук"
раїни засуджений вважався таким,
який не притягався до дисциплінарної
відповідальності, якщо протягом року
не вчинив нового проступку, за який
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на нього було накладено стягнення [8,
272]. Водночас відповідно до чинного
КВК України (ч. 14 ст. 164) цей тер"
мін скорочено до шести місяців.
Існує багато й інших зауважень
щодо змісту та ознак злочину, перед"
баченого ст. 391 КК України, що ус"
кладнюють, а інколи й унеможливлю"
ють застосування цього закону про
кримінальну відповідальність, але
обсяг нашої статті не дає змогу
здійснити більш ґрунтовний аналіз
проблематики, що розглядаємо.
Зокрема, підлягає з’ясуванню вжи"
тий у цій статті термін «функції адмі"
ністрації виправної установи», оскіль"
ки в нормативно"правових актах йдеть"
ся лише про функціональні обов’язки
або права й обов’язки персоналу [9], що
теж не можна вважати тотожними по"
няттями.
У наукових джерелах і судовій
практиці на ці питання дано неодно"
значні відповіді. Наприклад, у тлумач"
них словниках термін «функції» має
таке значення: це основні напрями
діяльності певного суб’єкта (чи їх гру"
пи) [10, 1109].
Стосовно функцій адміністрації
УВП А. Лукашов пропонує, з огляду
на те, що в законі їх не визначено,
визнати їх такими, що покликані реа"
лізовувати завдання кримінально"ви"
конавчого законодавства (в Україні —
це ч. 2 ст. 1 КВК) [6, 160].
Загалом, поділяючи зазначену по"
зицію, зауважимо, що функції адміні"
страції УВП, про які йдеться у ст. 391
КК України, є такими напрямами її
діяльності, що пов’язані з реалізацією
визначених у законі завдань, які без"
посередньо стосуються процесу вико"
нання покарань. Зокрема, до таких
завдань не належить підвищення пер"
соналом свого професійного рівня,
загальноосвітнього розвитку, мораль"
ності, гуманності та ін.
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Не дає чіткої відповіді й судова
практика з цих питань. Так, у п. 16 по"
станови Пленуму Верховного Суду
України «Про судову практику в спра"
вах про злочини, пов’язані з порушен"
нями режиму відбування покарання в
місцях позбавлення волі» від 26 берез"
ня 1993 р. № 2 зазначено, що під зліс"
ною непокорою слід розуміти відкри"
ту відмову засудженого від виконання
конкретних законних вимог представ"
ника адміністрації УВП, який, відпо"
відно до посадового становища, мав
право пред’явити таку вимогу, а засу"
джений був зобов’язаний її виконати
[11, 185].
У цьому разі ототожнюються такі
правові категорії, як «функції адміні"
страції УВП» та «посадові повнова"
ження», що не одне й те саме, адже
функції органу є ширшими за функції
окремо взятої посадової особи.
Водночас виникає запитання: якщо
посадова особа УВП пред’явила кон"
кретну вимогу до засудженого в межах
функцій УВП, але поза межами свого
статусу (повноважень), то чи можна
вважати таку вимогу законною?
Відповідно до формальних вимог
та змісту ст. 391 КК України такі дії
будь"якої посадової особи УВП є за"
конними. На жаль, так сформульовано
обов’язкові ознаки цього злочину.
До того ж, якщо таку ознаку злочи"
ну, як «законне здійснення», що вико"
ристане в диспозиції цієї статті КК
України, розглянути крізь призму по"
ложень ч. 2 ст. 41 КК України «Вико"
нання наказу або розпорядження» (як
відсильну норму права), то законними
можуть бути діяльність посадової осо"
би УВП та її вимоги до засудженого,
якщо вони були пред’явлені в належ"
ному порядку та в межах її повнова"
жень. Інакше — це є перевищенням
службових повноважень, а отже, ви"
мога, що пред’являється до засуджено"
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го, не може бути визнана такою, що за
змістом не суперечить законодавству.
Як зазначено в п. 5 постанови Пле"
нуму Верховного Суду України «Про
судову практику у справах про пере"
вищення влади або службових повно"
важень» від 26 грудня 2003 р. № 15,
під перевищенням службових повно"
важень необхідно розуміти вчинення
дій, які є компетенцією вищої посадо"
вої особи цього відомства [12, 389].
Отже, слід констатувати, що ст. 391
КК України потребує суттєвого коре"
гування та нової редакції відповідно
до вимог принципу законності, що
визначено у ст. 19 Конституції Украї"
ни, та з огляду на проблеми, які існу"
ють у правозастосовній практиці.
За висновком В. Голіни, злочин"
ність — вихідне, базове поняття, і той,
хто її досліджує, зобов’язаний виріши"
ти найважливіше питання про її ро"
зуміння [13, 324], що й було вчинено в
зазначеній праці. Як влучно зауважив
В. Борисов, досягнення необхідного
для суспільства стану безпеки від зло"
чинних посягань (зокрема — у сфері
правосуддя) можливе лише шляхом
широкого й комплексного поєднання
заходів боротьби зі злочинністю. У ме"
жах цих заходів кримінально"право"
вий напрям державної політики у
сфері боротьби зі злочинністю вико"
нує функцію системоутворювального
елемента і є необхідним інструментом
досягнення суспільно корисного ре"
зультату [14, 312].
Для удосконалення діяльності що"
до боротьби зі злісною непокорою за"

суджених у місцях позбавлення волі
варто вжити таких заходів:
1) суб’єктам законодавчої ініціати"
ви, які визначені в Конституції Украї"
ни, слід спрямувати конституційне
подання до Конституційного Суду Ук"
раїни щодо відповідності положень
ст. 391 КК України ст. 19 Конституції
України та іншим законам України у
сфері кримінального та кримінально"
виконавчого законодавства України;
2) ст. 391 КК України викласти в
новій редакції, а саме:
«Стаття 391. Злісна непокора пред"
ставнику адміністрації виправної ко"
лонії.
Злісна непокора законним вимогам
представнику виправної колонії або
інша протидія в законному здійсненні
його функцій, пов’язаних з виконан"
ням покарання у виді позбавлення
волі, особою, яка відбуває це покаран"
ня, з метою порушення нормальної
діяльності виправної установи, — ка"
рається позбавленням волі на строк до
трьох років».
У разі, коли такі дії призвели до
будь"яких наслідків, у тому числі тяж"
ких, їх слід кваліфікувати за ст. 392
КК України «Дії, що дезорганізують
роботу виправних установ»;
3) привести відповідно до пропо"
нованої видозміни ст. 391 КК України
п. 16 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про судову практику в
справах про злочини, пов’язані з пору"
шеннями режиму відбування покаран"
ня в місцях позбавлення волі» від
26 березня 2003 р. № 2.
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У

КПК України підкреслено не"
обхідність визначення психіч"
ного стану особи, в тому числі
потерпілих та свідків, оскільки відпо"
відно до ст. 69 КПК України не підля"
гають допиту особи, які через свої
психічні вади не можуть правильно
сприймати факти, що мають доказове
значення [1].
Із введенням у дію нового КК Ук"
раїни (редакція 2001 р.) виникло важ"
ливе завдання — визначення здатності
обвинуваченого, відповідно до свого
психічного стану, повною мірою усві"
домлювати свої дії (бездіяльність) та
(або) керувати ними (ст. 20 КК Украї"
ни) [2].
Для здійснення правосуддя дуже
важливо знати характер і суть пси"

хічних відхилень у осіб, чиї показання
використовуються як джерела доказів
у кримінальному судочинстві та у
зв’язку з чим потребують критичної
оцінки і визначення рівня їх достовір"
ності. Діяльність людини, особливо
психічна, є відображенням об’єктив"
ної дійсності. Однак через різні причи"
ни суб’єктивного та об’єктивного ха"
рактеру цей процес може відбуватися
з певним відхиленням.
Протиправна поведінка особи — це
явище складне та багатогранне, і тому
буде необ’єктивно, неповно і невсе"
бічно (ст. 22 КПК України) окремо пе"
ревірити й оцінити якусь одну теорію,
що її пояснює.
Не одне покоління вчених"кримі"
нологів та криміналістів досліджувало
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поведінку особи. Серед них такі відомі
вітчизняні вчені, як А. Закалюк,
В. Шепітько, В. Коновалова, А. Зелін"
ський, М. Костецький, В. Нор,
Н. Кузнєцова та ін. Ґрунтовні праці,
які базувалися на тодішньому уявлен"
ні про особу злочинця, видали також
російські вчені. Зокрема, професор
В. Звірбуль писав, що людина, її по"
ведінка — це найскладніший об’єкт
дослідження, вивченням якого займа"
ються багато природничих і суспіль"
них наук [6].
Слушно зауважують В. Бачинін та
М. Панов, що людське «я» багатомірне
і виступає таким у всіх його проявах,
включаючи й ті, які мають соціальний,
кримінальний характер. Особистість
злочинця, власне людини, в мотивах,
орієнтаціях і поведінці якого перева"
жають
деструктивно"кримінальні
компоненти, як правило, не стає одно"
мірною через те, що її активізм спря"
мований в інший бік, аніж того потре"
бують морально"правові імперативи.
Кримінальне «я» має не менш складну
структуру, ніж індивідуальне «я» лю"
дини з позитивними соціальними
орієнтаціями [3].
Безумовно, як масове явище, над"
звичайно актуальна соціальна пробле"
ма викликає занепокоєння суспіль"
ства, і тому протиправна поведінка
людини вимагає до себе все більшої
пильності. До того ж на неї впливає
безліч інших факторів, частину яких
ми вже розглядали раніше. Метою
цього дослідження є спроба приверну"
ти увагу кримінологів та криміналіс"
тів до новітніх досягнень у галузі ме"
дицини, біології, біохімії, фізики, які
певною мірою дають можливість на"
близитися до розуміння антисоціаль"
ної поведінки людини. Мабуть, по"
ведінка людини у суспільстві ніколи
не буде до кінця зрозумілою, а тим па"
че прийнятою. Хтось буде критикува"
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ти її поведінку, хтось, навпаки, підтри"
мувати. Людина завжди відчуватиме
певний дискомфорт від того, що не всі
складові її сутності подобаються решті
або суперечать нормам поведінки,
прийнятим у суспільстві. Сутність лю"
дини — біологічна, і це варто врахову"
вати, оскільки поводження індивіда
протягом усього життя залежить від
його власної генетичної історії.
Для прикладу проаналізуємо зло"
чини проти особи. На думку психо"
логів, для таких випадків характерна
загальна риса — агресивна поведінка
людини стосовно оточуючих, яка су"
проводжується фізичними діями, що
запускаються та підтримуються емо"
ціями ворожості: гнівом, обурюван"
ням, презирством.
Однак поведінка людини може бу"
ти різною. Розгнівана людина може
звернутися до суду чи зробити іншу,
не настільки небезпечну, дію. Як свід"
чить практика, у мозку таких людей
агресивні спонукання ніби перебува"
ють під надійним замком. З тих чи
інших причин замки виявляються не"
достатньо міцними, і тоді емоційний
стан агресивно виливається в особли"
ву форму поведінки людини — агре"
сію.
Дані ендокринологів дають змогу
припустити, що в людини агресивні
нахили можуть бути викликані підви"
щеним рівнем чоловічих статевих гор"
монів, насамперед тестостерону. На"
справді, концентрація чоловічого
статевого гормону в плазмі крові агре"
сивних злочинців вища, ніж у зло"
чинців неагресивних чи у звичайних
людей. Подібна закономірність про"
стежується й у крові спортсменів, які
грубо порушували правила. Рівень
статевих гормонів у них був вищий,
ніж у тих, хто правила не порушував.
Такий зв’язок між роботою статевої
системи і соціальною поведінкою
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існує не тільки у представників силь"
ної статі.
Є унікальні спостереження над дів"
чатками, у яких перевищений рівень
чоловічих статевих гормонів. Вони за
характером більш схожі на хлопчиків,
виростають енергійними і властолюб"
ними.
Таким чином, зрозуміло, що гормо"
ни можуть або підвищувати, або зни"
жувати агресивний стан людини,
штовхаючи її до вчинення злочину.
Змусити ж людину вчинити злочин
або переступити межу закону не може
жоден гормон. Поведінка суб’єкта за"
лежить від сприйняття й оцінки ним
ситуації, у якій він діє.
До соціальних явищ, які зумовлю"
ють злочинну поведінку, насамперед
слід віднести: несприятливі умови
формування особистості як у родині,
так і у суспільстві загалом; еко"
номічний спад і більш помітний ос"
таннім часом расовий антагонізм.
Біологічний фактор — необхідна,
але недостатня умова злочинної по"
ведінки суб’єкта. Будучи первинним,
він є лише передумовою соціального;
це — причинно"зумовлюючий фактор
у детермінації злочинного пово"
дження.
У живих істот ознаки і властивості
бувають генетично простими і гене"
тично складними. Генетично прості оз"
наки успадковуються на підставі еле"
ментарних законів генетики. Звідси,
знаючи генотипи батьків, можна з
упевненістю сказати, яке в них буде
потомство, наприклад хромосомні
хвороби. Генетично складні ознаки та"
кож визначаються генами, але багать"
ма десятками і сотнями. Особливості
поводження належать до категорії
найскладніших, генетично зумовле"
них, властивостей. Здебільшого вони
контролюються настільки великою
кількістю генів, що визначити їх тепер
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не видається можливим. У цьому пи"
танні ще багато чого повинна сказати
генетика [4].
Слід зазначити, що з моменту свого
виникнення кримінологія як наука го"
ловну увагу приділяла пізнанню со"
ціальних і психофізіологічних харак"
теристик особистості, що впливають
на поведінку людини. Це давало змогу
відповісти на запитання: що являє со"
бою злочинець; довідатися, які саме
обставини детермінували його зло"
чинну поведінку. Проте такий напрям
у кримінології панував недовго.
У західних кранах і в Росії ведуться
дослідження, які ставлять за мету до"
вести залежність поведінки людини
від стану біологічних мембран у кліти"
нах нервових закінчень. Тим більше
що у найближчі 5–7 років, за прогно"
зами вчених, можливий суттєво якіс"
ний прорив у цій галузі — будуть роз"
роблені реальні механізми корегуван"
ня індивідуальної та суспільної свідо"
мості та поведінки.
Із сказаного постає проблема захи"
сту психічних установок людини від
зовнішнього впливу. Уже є повідом"
лення, що американські військові
вивчають можливість використання
лікарських препаратів для придушен"
ня масових безладів на вулицях міст.
Учені запропонували військовим нові,
більш нейтральні засоби замість тих,
які можуть призвести до загибелі
людей. Зокрема, мова йде про заспо"
кійливі фармпрепарати типу «валіум»,
які можна розпилювати у повітрі над
учасниками заворушень. При цьому
вчені зауважують, що потрібно лише
провести додаткові дослідження, аби
виключити можливість травм через
порушення координації рухів при за"
стосуванні заспокійливих препаратів.
Крім того, майже всі препарати мають
протипоказання і побічні ефекти.
Проте з часом і ці проблеми, мабуть,
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будуть якщо не повністю, то при"
наймні частково вирішені.
Тим часом контроль за поведінкою
людини постійно вдосконалюється.
Учені вже розробили метод, за допо"
могою якого можна встановити особу
за видихом. Для цього достатньо
піддати аналізу дезоксирибонуклеїно"
ву кислоту з дрібних часток суспензій,
видихуваних людиною. На думку
криміналістики, новий метод істотно
спростує затримання злочинців, що не
залишають відбитків пальців і недо"
палків зі своєю слиною. Однак види"
хувані зловмисниками часточки осіда"
ють на предметах (слухавці, масках,
замках) і їх потрібно просто зібрати.
Правда, щоб результат аналізу був
точним, необхідно місце злочину за"
лишати недоторканним до моменту
прибуття експертів.
Слід зауважити, що проблему
впливу на особу досліджували і рані"
ше. Свого часу під контролем ОГПУ
існувала парапсихологічна лабора"
торія. Ця структура повинна була до"
помагати органам державної безпеки
викривати задуми ворогів шляхом
проникнення в їх свідомість. До
співробітництва залучали медіумів,
гіпнотизерів та інших «аномалів».
До речі, про можливість і необхід"
ність залучення екстрасенсорних
здібностей людей, які ними володіють,
до боротьби із злочинністю заговори"
ли набагато раніше.
Останніми роками людина все час"
тіше стає жертвою так званого агре"
сивного маркетингу. Прояви його
різноманітні — від нахабних одинаків,
які вештаються вулицями міст з ме"
тою «впихнути» випадковому перехо"
жому абсолютно непотрібну йому річ,
до згуртованих шахраїв, які скупчу"
ються біля ринків і вокзалів; до про"
фесійних психологів, які в розкішних
залах за допомогою спеціальних
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прийомів навівають людям, що вони
будуть щасливі та багаті, якщо відда"
дуть тут же велику суму грошей на по"
треби якогось фонду. Дуже часто
маніпулятори домагаються свого. Але
коли людина приходить до тями, вона
просто не може зрозуміти, чому, буду"
чи здоровою, вона віддала свої гроші
невідомо кому. Найчастіше психо"
логічні прийоми і методики викорис"
товуються зловмисниками для вчи"
нення шахрайства, яке згідно з чин"
ним законодавством кваліфікується
як заволодіння чужим майном шля"
хом обману чи зловживання довірою.
Як правило, об’єктами подібних зло"
чинних посягань стають жінки або
особи, які перебувають у стані душев"
ного хвилювання, зайняті власними
переживаннями. Навіть на побутово"
му рівні такі люди вирізняються з на"
товпу, а несподіване звернення до них
стає ніби пусковим механізмом для
формування відповідного фазового
стану. Внаслідок такого впливу в лю"
дини виникає відносно довга втрата
пам’яті, головний біль, підвищений
ритм биття серця, порушення сну, за"
гальний пригнічений стан, які людина,
не знайома з психофізіологічними ме"
ханізмами, що відбуваються в її орга"
нізмі, схильна оцінювати як явище
впливу невідомих сил. Зазначений ме"
ханізм впливу на людей, який, поза
сумнівом, має ознаки злочину, в
Україні набуває все більших мас"
штабів. Не виключена можливість, що
для подібних цілей залучаються квалі"
фіковані фахівці в галузі психології,
інформатики та інших течій науки.
Ми тільки"но почали усвідомлювати
складність означеної проблеми і не
маємо належного досвіду боротьби з
цими проявами. Складність квалі"
фікації злочинів, пов’язаних з викори"
станням стороннього впливу на
психіку потерпілого, полягає в тому,
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що застосування психологічних знань
у різних сферах діяльності не є проти"
правним. Єдине, що потрібно, — це
чітко визначити межі застосування
цих спеціальних психологічних ме"
тодів впливу на людей за кінцевою ме"
тою такого впливу, власне, за умислом,
для того, щоб кваліфікувати їх за
відповідними статтями КК України.
О. Ходимчук справедливо відзна"
чає відсутність фундаментальних
праць з проблематики впливу пси"
хічних аномалій на злочинність, особ"
ливо насильницьку [5].
Тим часом поява в Україні значної
кількості серійних злочинців мала б
стимулювати наукові дослідження, які
вивчали б саме закономірності такої
поведінки. Для виявлення таких зако"
номірностей та підготовки на цій ос"
нові рекомендацій щодо попереджен"
ня та розкриття таких злочинів не"
обхідно залучати, крім юристів, також
психологів, психіатрів, біологів, соціо"
логів, хіміків, фізиків. Будувати нині
стратегію розкриття злочинів лише на
впровадженні поліграфа — це актуаль"
ний, але однобокий підхід. Необхідно
стимулювати широке залучення різ"
номанітних знань, які можуть бути
кримінологічно значущими в інтере"
сах криміналістики та юридичної пси"
хології.
Завдання полягає в тому, щоб
визначити криміналістичний аспект
дослідження цієї проблеми, а не нама"
гатися рецептувати дані інших наук,
що вивчають людину і властивості її
особистості. Таким аспектом на сучас"
ному етапі розвитку кримінології мог"
ло б бути дослідження соціально"пси"
хологічних механізмів прояву причин
злочинності в конкретній злочинній
поведінці. Зазначена проблема має су"
воро окреслені кримінологічні межі. Її
обсяг і комплексність зумовлюють
системний підхід до вивчення, не"
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обхідність взаємодії криміналістів та
кримінологів з іншими, зокрема й
природничими, науковцями.
Слід зазначити, що одна з пошире"
них методологічних помилок — це під"
міна дослідження проблеми особис"
тості злочинця дослідженнями со"
ціально"демографічних, психологіч"
них та інших особливостей особи, яка
вчинила злочин. При цьому і самі
дослідження інколи здійснюються од"
нобічно. Соціологів насамперед ціка"
вить навколишнє мікросередовище,
форми групової поведінки та ін. Пси"
холог намагається виявити специфіку
в психічних якостях осіб, які вчинили
злочин. Генетик прагне встановити
зв’язок між успадкованими інтелекту"
альними, психофізичними якостями і
поведінкою конкретних осіб. Об’єд"
нання всіх цих напрямів на загально"
соціальному рівні не проводиться, а
зібраний величезний емпіричний ма"
теріал не використовується для роз"
витку теорії причин злочинності, для
повної відповіді на запитання: чому
злочини набувають масового характе"
ру? За такого однобічного підходу до
дослідження особистості злочинця по"
рушується існуючий у житті діалек"
тичний зв’язок між окремим, особли"
вим, загальним і навпаки. З погляду
методології виправданий лише ком"
плексний, системний підхід [6, 3–6].
Більш змістовний підхід до розгля"
дуваного питання був викладений у
працях М. Коржика, С. Степичева,
Н. Ведерникова, Ю. Блувштейна та
деяких інших авторів, у яких структу"
ра особистості злочинця представлена
вже як система конкретних соціаль"
них і соціально значущих ознак, влас"
тивостей, якостей та інших показ"
ників, що характеризують як самого
індивіда, так і різні сторони і прояви
його суспільного буття та життєвої
практики. Залежно від того, що ви"
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знається істотним для особи злочин"
ця, а також з урахуванням спеціальних
цілей свого дослідження, кожен автор
пропонує різну, хоча в чомусь і подіб"
ну систему ознак особистості злочин"
ця та їх класифікацію. Зокрема,
В. Звірбуль запропонував схему, від"
повідно до якої всі ознаки особистості
злочинця поділяються на два основні
розділи:
1) дані, що індивідуалізують та
складаються із трьох груп:
• біографічні;
• про матеріальне становище;
• що характеризують стан здо"
ров’я і психічні особливості;
2) суспільна характеристика осо"
бистості, що містить:
• суспільно"виробничу;
• суспільно"політичну;
• суспільно"побутову характери"
стику [6, 7–9].
Категорія особистості злочинця
безпосередньо пов’язана з проблемою
злочинної поведінки людини, яка, як
взагалі будь"яка інша проблема люд"
ської поведінки, винятково складна і
багатогранна. Зазначена обставина зу"
мовлює її розгляд з позицій різних на"
ук, у будь"яких аспектах. Але хотілося
б звернути увагу лише на три з них, що
безпосередньо порушують проблему
злочинності. На підставі цього зло"
чинця можна характеризувати як
суб’єкта кримінальних і пов’язаних з
ним кримінально"процесуальних і ви"
правно"трудових (кримінально"вико"
навчих) правовідносин. Суб’єктом
кримінальних й інших названих пра"
вовідносин у цілому, зумовлених існу"
ванням державно"правових відносин,
є злочинець з огляду на його станови"
ще в державі, ставлення до закону і
права. Заподіявши шкоду суспільству
і державі, він усе одно, відповідно до
принципу законності, не стає безправ"
ною істотою, йому надається мож"
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ливість захистити себе від марних чи
надмірних обвинувачень. Законом га"
рантується виключення необґрунто"
ваної відповідальності. Усе це необхід"
но для того, щоб за злочини відповіда"
ли дійсно злочинці, щоб існувала
соціальна справедливість і авторитет
держави залишався непохитним.
Суб’єкт злочину — це кримінально"
правова характеристика злочинця, що
розкриває, відповідно до вимог кримі"
нального закону, ознаки, наявність
яких необхідна для притягнення до
кримінальної відповідальності. Це по"
ложення також ґрунтується на прин"
ципі законності, забезпечує гарантії
прав громадянина і суспільної спра"
ведливості.
Особа злочинця — це кримінально"
правова, криміналістична та процесу"
альна категорії. Розкриття її змісту
припускає, по"перше, встановлення
демографічних даних, а також тих оз"
нак у сфері соціально"ціннісних уяв"
лень і морально"психологічних рис,
що пов’язані з вчиненим злочином;
по"друге, з’ясування процесу форму"
вання такої особистості; і, по"третє,
виявлення суб’єктивного механізму
вчинення злочину [7, 33–35].
З позиції кримінального права
особа злочинця характеризується:
а) його особистісними властивос"
тями, що роблять особу суб’єктом зло"
чину та впливають на характер і
ступінь суспільної небезпеки діяння в
цілому;
б) властивостями особистості, що
враховуються при призначенні й інди"
відуалізації покарання, його реаліза"
ції.
Особистісний підхід увійшов у ло"
гічний метод інструментарію криміно"
логічної науки. Суть особистісного
підходу в кримінології полягає в тому,
що злочинець розглядається як воєди"
но пов’язана сукупність (система)
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внутрішніх умов, що переломлюють
зовнішні впливи (криміногенні фак"
тори). А це означає:
• особа злочинця сформована як
продукт оточуючого її середовища
(зовнішні причини);
• духовний світ особи злочин"
ця — дзеркальне відображення нега"
тивних елементів її середовища,
суб’єктивна форма її реального буття
(опосередкована ланка дії зовнішніх
причин);
• ця суб’єктивна форма — актив"
на, вона внутрішньо зумовлює пси"
хічні явища і діяльність, у тому числі й
протиправну (внутрішні причини).
Значення особистісного підходу в
криміналістиці визначається насампе"
ред тим, що він дає змогу поставити
акцент на особі злочинця як необхід"
ній ланці в ланцюжку причинного
зв’язку між криміногенними фактора"
ми і конкретним фактом злочину [7,
36–39].
Особа злочинця — це особистість
людини винної, тобто такої, яка на"
вмисно чи з необережності вчинила
суспільно небезпечне діяння, заборо"
нене законом під загрозою криміналь"
ної відповідальності. Існує й інше,
більш повне визначення: «Під особою
злочинця, тобто людиною, яка винно
вчинила суспільно небезпечне діяння,
заборонене законом під загрозою кримі"
нальної відповідальності, розуміється
сукупність соціально значущих влас"
тивостей, що впливають у сполученні
з зовнішніми умовами й обставинами
на злочинну поведінку» [8].
Поняття особи злочинця специ"
фічне, воно значно вужче за поняття
особистості людини. Кримінологічне
вивчення не ідентичне кримінально"
правовому. Воно не формальне, а сут"
тєве. Причому кримінологію цікавить
не зміст особистості людини взагалі, а
лише ті властивості, що:
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1) так чи інакше пов’язані зі зло"
чинною поведінкою;
2) дають змогу знайти зрушення в
деформації, що відрізняють особис"
тість злочинця від особистості грома"
дян із правомірною поведінкою;
3) є основою для кримінологічної
класифікації (типології);
4) забезпечують індивідуальне
прогнозування можливої злочинної
поведінки;
5) більш обґрунтовано допомага"
ють вирішити питання про звільнення
від кримінальної відповідальності,
індивідуалізувати кримінальні пока"
рання і намітити шляхи перевихован"
ня порушника [9].
Учення про особистість злочинця є
частиною більш загального вчення
про людську особистість. У цьому ас"
пекті, в розкритті соціальної сутності
цього поняття, його зв’язку з конкрет"
ними суспільними умовами, явищами
і процесами воно повинно спиратися
на положення соціології, психології,
етики. Разом з тим вчення про особис"
тість злочинця має будуватися на
твердій і чіткій правовій (передусім
кримінально"правовій) основі. Понят"
тя особи злочинця може бути застосо"
ване лише до того, хто за законом
визнається суб’єктом злочину. Право"
ва основа поняття особистості злочин"
ця — істотний конститутивний мо"
мент, що знімає удавану розбіжність,
викликану тим, що антисоціальні
властивості, які виявляють сутність
особистості злочинця, мають місце до
злочину, зумовлюючи його вчинення,
у той час як визнання конкретної осо"
би особистістю злочинця можливе
лише після й у зв’язку з вчиненням
злочину [10].
Для з’ясування змісту поняття осо"
бистості злочинця необхідне чітке
відмежування його від суміжних, але
не тотожних з ним понять. Такими по"
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няттями є: особи, які вчинили злочин,
особа обвинуваченого, підсудного,
затриманого, заарештованого тощо.
Зазначені поняття — взаємозалежні,
тому що припускають сукупність
визначених властивостей, якостей, оз"
нак, що характеризують ту саму
соціальну фігуру"особу, яка вчинила
злочин (чи звинувачується у цьому).

Але сама ця фігура виступає в назва"
них поняттях у різних ракурсах, роз"
глядається під різним кутом зору —
кримінологічним, кримінально"право"
вим, процесуальним, криміналістич"
ним, пенітенціарним — через що обсяг
і зміст того, що характеризує цю фігу"
ру, в кожному з названих її значень
різні.
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Д

ослідження, яке здійснено в ме"
жах Українсько"канадського
проекту судової співпраці, є
працею багатьох учених та практиків
України, Канади, США. На його осно"
ві у 2010 р. буде опубліковано на"
вчально"практичний посібник «Су"
часне управління в суді». Вперше в ук"
раїнській юридичній літературі так
глибоко і так масштабно вивчаються
питання організації управління в суді.
Головна увага приділяється питанням
підняття ефективності роботи апарату
суду та повноваженням його керівни"
ка, роль якого в основному виконують

посадові особи, що в різних державах
називаються по"різному. Керівника
апарату суду умовно названо адміні"
стратором. Як відомо, управляти судо"
вим процесом має сам суд і здійснює
він провадження в різних сферах судо"
вої юрисдикції самостійно. Ні голова
суду, ні судовий адміністратор не
втручаються у процес розгляду кримі"
нальних, цивільних, адміністративних
чи інших справ судової юрисдикції.
Однак, як і всі інші організації, суд по"
требує внутрішнього управління, яке
спрямоване на організацію забезпе"
чення діяльності суду. Управління в
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суді — це підзаконна цілеспрямована
організуюча діяльність, яка направле"
на на задоволення потреб суду як ор"
ганізації, що здійснює юрисдикцію, не
втручаючись у вирішення питань під"
готовки і процесу розгляду конкрет"
них судових справ.
Управління в суді здійснюється як
головою суду, так і адміністратором
суду, які, не втручаючись у процес роз"
гляду і вирішення справ, здійснюють
різноманітні функції організації його
роботи.
Огляд системи судового управ"
ління дав змогу дійти висновку, що від
функціонування адміністративно"уп"
равлінських служб значною мірою
залежить не тільки сама робота судів,
а й доступ пересічних громадян до
правосуддя, реагування на зовнішні
втручання у процес правосуддя, забез"
печення його незалежності, вирішен"
ня питань стратегічного розвитку суду
як органу судової влади.
Автори проекту дають поради щодо
вироблення лідерських якостей адмі"
ністратора суду як з питань професій"
ного навчання, так і самоорганізації з
метою завойовування лідерських по"
зицій серед працівників суду. На особ"
ливу увагу може заслуговувати та час"
тина дослідження, яка присвячена
відносинам між адміністратором і суд"
дями, автори якого зробили акцент на
виявлення форм і методів контролю
голови суду за роботою адміністрато"
ра, серед яких визначення переліку
показників ефективності управління,
регулярне отримання інформації від
свого судового адміністратора, його
звіти про стан вирішення управлін"
ських питань (періодичні звіти про
стан справ у суді та фінансові звіти,
наскільки ретельно в організації вико"
нується бюджет, план роботи і графік
виконання запланованих заходів). За"
стосування методу спостереження за
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роботою суду в цілому дає голові суду
можливість оцінити роботу адміні"
стратора, інтерв’ювання та анкетуван"
ня громадян, які звертаються до суду, а
також працівників суду, дає можли"
вість виявити сильні та слабкі сторони
в діяльності адміністратора та надати
йому необхідну допомогу з метою ви"
роблення відповідних заходів щодо
ліквідації недоліків у його роботі.
Вводиться поняття місцевої право"
вої культури в управлінні судом.
Здійснена класифікація місцевої пра"
вової культури на колективну, мереже"
ву, автономну та ієрархічну моделі,
розкривається їх зміст. Крім того, по"
казуються шляхи реалізації гендерної
політики в діяльності суду та його апа"
рату.
Важливою стороною роботи судів є
встановлення порядку проходження
справ і документів через канцелярію
суду, розподіл справ між суддями та
роль адміністратора суду в реалізації
нової концепції автоматичного розпо"
ділу і передачі судових справ суддям.
Цей сегмент управлінської діяльності
показаний на досвіді суду м. Івано"
Франківська, а також суду загальної
юрисдикції м. Філадельфії, задіяного
в реалізації пілотних програм дифе"
ренційованого управління проходжен"
ням справ (ДУПС). Показано вплив
складності справи, її інформаційного
навантаження на розподіл справ між
суддями, а також належність справи за
галузевою ознакою до відповідної су"
дової спеціалізації. Пропонується від"
повідна методологія визначення на"
вантаження на одного суддю при роз"
поділі справ на основі виведеної
спеціальної формули.
Значний інтерес може викликати
підрозділ, який стосується перебудови
робочих методик у судах, підготовле"
ний для посібника вченими та практи"
ком судового управління П. Райдер"
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Лехі. Вони узагальнили судово"управ"
лінську практику Канади щодо поліп"
шення обслуговування громадян та
водночас скорочення витрат на вико"
нання щоденних операцій. Вказується
на недопустимість використання
робочих методик, розроблених ще до
появи сучасних інформаційних техно"
логій. У підрозділі викладено порядок
перебудови робочих методик, поетап"
ність цієї роботи, куди автори включи"
ли: з’ясування необхідності робочих
процесів у суді; документування про"
цесу проходження документів як ціло"
го — від початку до кінця; аналіз до"
цільності передачі роботи від одного
працівника до іншого, усунення дуб"
лювань при здійсненні забезпечуваль"
них процесів правосуддя тощо.
Переосмислення і реорганізація
робочого процесу потребують також
економного відношення до ресурсів,
що використовуються для роботи су"
ду. На прикладі роботи канадських
судів у посібнику показані можливості
об’єднання канцелярій судів та спосо"
би забезпечення організаційних дій,
вигоди від успішного впровадження
такого проекту.
Під час впровадження проекту
здійснена реорганізація робочого про"
цесу в Дніпровському районному суді
м. Києва, який згідно з Українсько"ка"
надським проектом судової співпраці
виокремлений як модельний. Вона
проводилася з метою поглиблення оп"
тимізації здійснення процесу судочин"
ства, встановлення можливості запро"
вадження ефективного розміщення
помічників суддів та секретарів судо"
вого засідання. Всіх секретарів судово"
го засідання розподілено за постійно
діючими групами, визначено керів"
ників груп з числа найдосвідченіших
та відповідальних працівників. При
цьому на керівників груп покладено
обов’язок: надавати методичну та
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практичну допомогу членам групи що"
до формування матеріалів справ; конт"
ролювати своєчасність передачі справ,
щодо яких закінчено провадження, до
архіву суду на зберігання; щотижня
звітувати начальнику відділу докумен"
тального забезпечення та аналітично"
статистичної роботи суду стосовно
стану оформлення та здачі справ до
архіву суду. Модернізовано виконання
інших функцій управління в суді.
Розглядаються питання стратегіч"
ного планування в суді. Передовсім
показуються напрями організаційної
роботи при стратегічному плануванні
в суді як неприбутковій організації,
адже всяка неприбуткова організація
має багато спільних рис із судом як
органом, що не ставить за мету отри"
мання прибутків, і саме тому методо"
логія планування багато в чому збі"
гається. І вже на конкретному прикла"
ді стратегічного плану суду провінції
Ньюфаундленд (Канада) автори ви"
світлюють основні цілі, завдання та за"
ходи цього локального правового акта.
Стратегічний план не визначає кон"
кретні дії, що мають бути виконані
організацією. Він покликаний сфор"
мувати динамічну, енергійну та рішу"
чу організацію, спроможну оператив"
но реагувати на зміни в середовищі її
роботи. Процес стратегічного плану"
вання орієнтується на прийняття фун"
даментальних рішень і дій, які визна"
чають і пояснюють, що собою пред"
ставляє провінційний суд, чим він зай"
мається і чому. Суб’єктами процесу
планування виступають судовий ана"
літик, працівники суду а також інші
зацікавлені особи. Пропонується пе"
ред початком процесу планування
провести навчання працівників суду з
метою одержання ними відповідних
знань з управлінської діяльності та
стратегічного планування зокрема.
З’ясовуються головні цінності суду,
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враховується завдання щодо якнай"
ефективнішого надання судових по"
слуг особам, які звертаються за їх от"
риманням. У таблицях висвітлюються
завдання та основні заходи щодо стра"
тегічного планування, які залежать від
особливостей не тільки самого суду, а
й тієї сфери в якій він функціонує.
Вказується на необхідність врахуван"
ня особливостей, викликаних демо"
графічними змінами, а також ціннос"
тей, що повинні впливати на процес
планування.
Розглядаються актуальні питання
доступу до правосуддя. Основні пере"
пони доступу до правосуддя можуть
мати процедурний, економічний, фі"
зичний, географічний, лінгвістичний
або мовно"поняттєвий характер. До
економічних перепон автори відно"
сять судові збори; витрати, пов’язані із
залученням третіх сторін (наприклад,
витрати, пов’язані з залученням пока"
зань свідків та оплатою послуг екс"
пертів, свідчення яких долучаються до
справи), а також гонорари адвокатів.
Висвітлюється досвід Канади щодо
диференційованого підходу до ставок
судового збору. Такий підхід дає мож"
ливість громадянам та підприємцям
звертатись до суду з питання повер"
нення невеликих боргів, маючи при
цьому справу з прийнятним рівнем
витрат. Досвід провінції Альберта
свідчить про наявність та успішне ви"
користання концепції непередбачено"
го гонорару, суть якої полягає в на"
данні людям можливості ініціювати
судовий розгляд у тих випадках, коли
їхні вимоги є законними й обґрунтова"
ними, але вони не мають коштів на по"
криття судових витрат. Згідно з цією
концепцією, адвокат зазвичай отри"
мує фінансову винагороду тільки в то"
му випадку, якщо позов буде виграний
і позовні вимоги будуть задоволені.
Даються поради щодо усунення й
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інших перешкод у доступі до право"
суддя громадян та інших приватних
осіб. Суттєвим чином на імідж суду
впливає рівень якості обслуговування
клієнтів, надання їм послуг, підвищен"
ня стандартів роботи працівників
суду, в тому числі й апаратних праців"
ників. Вони мають обслуговувати
громадян, що звертаються до суду, на"
даючи їм організаційні послуги не тор"
каючись питань судочинства. У посіб"
нику приводяться приклади роботи
центрів інформаційно"правової допо"
моги у провінції Альберта та досяг"
нення забезпечення безперешкодного
доступу до судової системи провінції
Онтаріо.
Окремий напрям дослідження при"
свячено стосункам судів зі ЗМІ, гро"
мадськими організаціями та населен"
ням. Заслуговує на увагу правова ос"
нова спілкування судів зі ЗМІ, а також
міжнародні стандарти цієї діяльності.
Зроблено висновок про додержання
позиції ООН і сформульованих нею
принципів стосовно зв’язку між сво"
бодою вираження поглядів та суддів"
ською незалежністю, які отримали на"
зву «Мадридські принципи щодо
зв’язку між засобами масової інфор"
мації та суддівською незалежністю».
Згідно з цим документом збирання,
поширення інформації в суспільстві та
коментування відправлення правосуд"
дя, у тому числі щодо справ до, під час
та після судового процесу, але без по"
рушень презумпції невинуватості, є
функцією та правом ЗМІ, при цьому
не заперечуються певні обмеження
щодо діяльності ЗМІ у сфері судочин"
ства. Підкреслюється необхідність
спеціалізації журналістів для сфери
правосуддя, їх навчання, способи от"
римання необхідної інформації.
Зачіпається питання використання
інтернет"технологій для інформуван"
ня громадськості про діяльність суду.
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У дослідженні порушується про"
блема безпеки суду. Суди мають бути
укріплені відповідно до спеціальних
вимог. Будинок суду, його приміщен"
ня, прилегла територія мають відпові"
дати технічним умовам безпеки.
Приміщення суду повинні бути розпо"
ділені на відповідні зони, які дають
можливість концентрувати охоронні
заходи відповідно до технології, ви"
кладеній у Методичному керівництві
з питань безпеки суду, схваленому
Національною асоціацією судових
адміністраторів (Канада). У результаті
дослідження вивчалися організаційні
аспекти управління діяльністю у суді.
Особливу увагу приділено питанням
управління кадровим забезпеченням у
судах, нівелювання конфліктних ситу"
ацій, запобігання порушенням етич"
них норм працівниками суду, які про"
являлись у прийнятті подарунків та
інших знаків уваги. Сформульовані
основні напрями кадрової політики
судової системи, серед них формуван"
ня кадрового резерву, спадкоємність у
заміщенні посад, важливість профе"
сійного зростання працівників суду,
висока вимогливість до них. Автори
дослідження пропонують проведення
психофізіологічної експертизи при
відборі працівників для заміщення по"
сад у судах, мотивуючи це психічними
перевантаженнями як суддів, так і де"
яких працівників апарату суду.
Вироблені пропозиції щодо бюджет"
ного запиту суду, забезпечення його
фінансово"матеріальних потреб. Пока"
зано порядок складання проектів кош"
торисів на рік і подання їх до Держав"
ної судової адміністрації України. Ви"
окремленні стадії процесу проектуван"
ня кошторисів: підготовка загальної
інформації про суд; відображення ста"
тистичних даних щодо розгляду справ
місцевим судом; підготовка проекту ко"
шторису.
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Дослідники не обійшли увагою і
окремі питання використання інфор"
маційних технологій у судах загальної
юрисдикції. Показується досвід мо"
дельного Київського апеляційного су"
ду, в роботі якого запроваджені ком"
п’ютерні технології. Працівники цього
суду підкреслюють, що організація
модельного суду ґрунтується на трьох
принципах, серед них, зокрема, засто"
сування сучасних інформаційних
комп’ютерних технологій. Інфор"
маційні технології класифікуються за
такими ознаками: за способом ре"
алізації; за ступенем охоплення за"
вдань управління; за класом реалізую"
чих технологічних операцій; за типом
інтерфейсу, яким користуються; за
способом побудови мережі; за обслу"
говуючими предметними сферами. Всі
ці ознаки відображаються в посібнику,
який планується до видання.
Рекомендації щодо формування
веб"сторінок суду дає представник
Глобальної програми інтерактивного
електронного навчання Д. Россеу,
який, зокрема, зазначає, що веб"
сторінка будь"якого суду повинна бу"
ти зручною для користувача, відпо"
відати певним визначеним критеріям,
враховуючи особливості судоустрою і
судочинства. Такі критерії, наприклад,
розробила канадська організація
«JUSTICE SERVED». В Україні, на
жаль, поки що немає розроблених
спеціальних критеріїв для веб"сторі"
нок судів. Але робота у цьому напрямі
здійснюється. Приділяється серйозна
увага структуруванню інформації, во"
на забезпечить належний баланс між
змістом і функціональністю таким чи"
ном, що найсуттєвіша інформація
розміщуватиметься безпосередньо на
головній сторінці сайту — це дасть
відвідувачам можливість звернутись
за додатковою інформацією за допо"
могою різних маршрутів пошуку.
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У нинішніх умовах функціонуван"
ня суспільства досить часто виника"
ють надзвичайні ситуації, викликані
повенями, крупними аваріями, катаст"
рофами, терористичними актами то"
що. Саме тому все більшого значення
набувають питання управління різни"
ми органами й організаціями в сучас"
них умовах. Не є винятком і органи су"
ду. Дослідники дають поради щодо уп"
равління в суді в умовах надзвичайних
ситуацій, а канадські автори П. Соло"
мон та П. Райдер"Лехі діляться до"
свідом роботи суду в таких умовах,
дають поради щодо розробки планів
забезпечення безперервної діяльності
судів.
В управлінській діяльності судів
важливу роль відіграє суддівське са"

моврядування. У результаті дослі"
дження розглянуто основні форми
цього виду самоврядування. Розкри"
ваються форми і методи діяльності
зборів суддів місцевого суду, апеля"
ційного суду, вищого спеціалізованого
суду, Верховного Суду України; кон"
ференцій суддів загальних місцевих та
апеляційних судів АР Крим, областей,
міст Києва та Севастополя; конфе"
ренції військових судів; конференцій
суддів спеціалізованих судів; з’їзду
суддів України.
Учасники дослідження, кожен у
своїй частині, розробили практичні
вправи, навели приклади анкетуван"
ня, нормативно"правових документів
локального правового регулювання.

Голосніченко І. П., Соломон П. Управління в судах: український і зарубіжний досвід
(на матеріалах Українськоканадського проекту судової співпраці)
Анотація. У скороченому вигляді подаються результати дослідження, що здійснене в межах
Українськоканадського проекту судової співпраці на предмет внутрішнього управління в суді.
Розкривається роль адміністратора суду, доступ до правосуддя, автоматичний розподіл судо
вих справ між суддями, використання інформаційних технологій в управлінській діяльності суду,
суддівське самоврядування та проблеми безпеки суду.
Ключові слова: управління в суді, адміністратор суду, розподіл справ, диференційоване
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Голосниченко И. П., Соломон П. Управление в судах: украинский и зарубежный опыт
(на материалах Украинскоканадского проекта судебного сотрудничества)
Аннотация. В сокращенном виде подаются результаты исследования, которое осуществ
ленное в рамках Украинскоканадского проекта судебного сотрудничества на предмет внут
реннего управления в суде. Раскрывается роль администратора суда, доступ к правосудию,
автоматическое распределение судебных дел между судьями, использование информацион
ных технологий в управленческой деятельности суда, судейское самоуправление и проблемы
безопасности суда.
Ключевые слова: управление в суде, администратор суда, распределение дел, дифферен
цированное управление прохождением дел (ДУПД), современные информационные техноло
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Annotation. There are the results of the research in a short form, which have been made in
Ukrainian — Canadian project of court’s collaboration on the subject of inner government in the
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affairs between judges, the usage of informational technology in the government activity of the
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(Національна академія
Служби безпеки України)
грудня 1999 р. Європейська рада
11
схвалила спільну стратегію ЄС
щодо України, яка спрямована на
зміцнення партнерства між Україною
та ЄС, передбачається підтримка
процесів економічних перетворень в
Україні, вирішення спільних проблем
щодо підтримання стабільності та без"
пеки на європейському континенті,
зміцнення співпраці між ЄС та Украї"
ною у контексті розширення ЄС [1].
Одним із найважливіших положень
стратегії ЄС є прискорення проведен"
ня аграрної реформи в Україні з метою
створення високоефективного, конку"
рентоспроможного агропромислового
комплексу та сільського господарства
в цілому. З 16 травня 2008 р. Україна
набула повноправного членства у
СОТ на підставі прийняття Закону
«Про ратифікацію Протоколу про
вступ України до Світової організації
торгівлі» від 10 квітня 2008 р. № 250
[2]. Набуття членства у СОТ покладає
на Україну виконання зобов’язань що"
до адаптації вітчизняного законодав"

ства відповідно до вимог СОТ та ЄС,
тому важливим і необхідним на сучас"
ному етапі є досвід законодавчого вре"
гулювання організації забезпечення
продовольчої безпеки у державах ЄС,
особливо тих, які нещодавно набули
членства у ЄС. Завданням автора є
проведення аналізу актів продоволь"
чого законодавства ЄС з метою визна"
чення складових елементів євро"
пейської системи забезпечення продо"
вольчої безпеки.
Висвітлення питань реалізації аг"
рарної політики у державах Європи
здійснювали такі фахівці: М. Валетта
та М. Раджоньєрі [3], С. Кашкін [4],
В. Назаренко [5], Д. Макмагон [6] та
ін. Адже питанням правової регламен"
тації забезпечення продовольчої без"
пеки у державах ЄС у науковій літера"
турі приділялася незначна увага, що
посилює актуальність тематики обра"
ного автором наукового дослідження.
На сьогодні в Європі діє спільна
аграрна політика (САР), що є ком"
плексом програм з метою підтримки
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сільського господарства, у тому числі
надання дотацій фермерам, постачан"
ня споживачам якісних товарів та про"
довольства, стабілізації цін на продук"
ти харчування. Створення (САР) було
запроваджено Європейською комісією
після підписання Римського договору
в 1957 р. щодо організації спільного
аграрного ринку. Завдання спільної
аграрної політики ЄС були викладені
у ст. 33 Римського договору: надання
споживачам продуктів харчування за
доступними цінами, підтримка та суб"
сидування фермерів, забезпечення
належного рівня життя сільських гро"
мад. Продовольче законодавство поча"
ло розвиток із самого початку виник"
нення Європейської Економічної
Спільноти. Перша Директива Ради
ЄС «Про харчові барвники» була
прийнята у 1962 р. У 1963 р. було при"
йнято Продовольчий кодекс Європи
(Codex Alimentarius) як документ, що
містить стандарти основних харчових
продуктів. Після тривалого станов"
лення і розвитку законодавства у
сфері безпеки продуктів харчування
Європи було визначено пріоритетне
завдання продовольчої політики ЄС:
захист здоров’я споживачів при ста"
більному забезпеченні функціонуван"
ня єдиного аграрного ринку. Саме
питання безпеки та якості продуктів
харчування за останні десять років на"
були особливої важливості у міжна"
родній торгівлі. Випадки харчових от"
руєнь, виявлення у продуктах харчу"
вання шкідливих для здоров’я людини
бактерій типу «лістерія» та «сальмо"
нела» поставли під загрозу продоволь"
чу безпеку ЄС, що стало підставою
для перегляду законодавства у сфері
забезпечення продовольчої безпеки та
посилення контролю за якістю та без"
печністю сільськогосподарської про"
дукції, продовольчої сировини та
кормів.
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12 січня 2000 р. у Європі була схва"
лена «Біла книга про безпеку харчо"
вих продуктів» як програма стра"
тегічного розвитку продовольчого
законодавства ЄС. Таким чином,
Європейською комісією з питань без"
пеки харчових продуктів було визна"
чено перелік заходів, запровадження
яких є необхідним для покращання
продовольчого забезпечення населен"
ня Європи та поліпшення стану безпе"
ки харчових продуктів. Підставами
для запровадження «Білої книги про
безпеку харчових продуктів» стало те,
що за останні десятиріччя спостерігав"
ся надзвичайний розвиток як методів
виробництва і переробки харчових
продуктів, так і необхідності посилен"
ня контролю додержання прийнятних
стандартів безпеки продукції на націо"
нальному й європейському рівнях.
Метою «Білої книги» мало стати про"
зорість політики ЄС у сфері безпеки
харчових продуктів на усіх рівнях і
сприяння зростанню довіри спожи"
вачів, визначення пропозицій, які пе"
ретворять продовольчу політику ЄС
на динамічний, логічно послідовний і
всеохоплюючий інструмент забезпе"
чення людського здоров’я і захисту
споживачів від існуючих загроз продо"
вольчій безпеці. «Біла книга про без"
пеку харчових продуктів» визначає
основний принцип продовольчої без"
пеки держав ЄС — контроль продо"
вольчого ланцюга в системі «від лану
до столу» на усіх етапах, від заготівлі
кормів і закінчуючи реалізацією гото"
вої до споживання продукції. Також
усі учасники продовольчого ланцюга
(виробники кормів, фермери й вироб"
ники продуктів харчування) безпосе"
редньо відповідають за якість та без"
пеку продовольства та кормів. Євро"
пейська модель забезпечення продо"
вольчої безпеки передбачає, що
споживачі також відповідальні за на"
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лежне зберігання, обробку й приготу"
вання їжі. Таким чином, продовольча
політика ЄС «від лану до столу» охоп"
лює усі елементи продовольчого лан"
цюга, включаючи виробництво кор"
мів, вирощування сировини, перероб"
ку, зберігання, транспортування й
роздрібну торгівлю, повинна втілюва"
тися систематично й послідовно. Ана"
ліз продовольчих ризиків має стати
основою, на якій ґрунтуватиметься
політика безпеки харчових продуктів,
при цьому ЄС має будувати свою про"
довольчу політику на застосуванні
трьох компонентів: оцінка ризиків
(наукові рекомендації й аналіз інфор"
мації), управління ризиками (регулю"
вання і контроль) й інформація про
ризики. Успішна продовольча політи"
ка вимагає здійснення збору та аналізу
інформації про наявність потенційної
небезпеки кормів і продуктів харчу"
вання, проведення постійного відсте"
ження безпеки кормів і продуктів
харчування, а у разі необхідності
передбачає відзив з ринку продукції,
коли виникає ризик для здоров’я спо"
живачів.
Фундаментальними актами зако"
нодавства ЄС у сфері забезпечення
безпеки харчових продуктів стали:
Регламент Європейського Парламен"
ту та Ради ЄС «Про встановлення за"
гальних принципів та вимог законо"
давства щодо харчових продуктів,
створення Європейського органу з
безпеки харчових продуктів та вста"
новлення процедур у галузі безпеки
харчових продуктів» від 28 січня
2002 р. № 178/2002; Регламент Євро"
пейського Парламенту та Ради ЄС
«Про генетично модифіковані продук"
ти харчування та корми» від 22 верес"
ня 2003 р. № 1829/2003; Регламент
Європейського Парламенту та Ради
ЄС «Щодо гігієни харчових продук"
тів» від 29 квітня 2004 р. № 852/2004;
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Регламент Європейського Парламен"
ту та Ради ЄС «Про встановлення
спеціальних санітарних норм для
харчових продуктів тваринного похо"
дження» від 29 квітня 2004 р.
№ 853/2004; Регламент Європейсько"
го Парламенту та Ради ЄС «Про вста"
новлення спеціальних правил органі"
зації офіційного контролю щодо про"
дуктів тваринного походження, при"
значених для споживання людиною»
від 29 травня 2004 р. № 854/2004; Рег"
ламент Європейського Парламенту та
Ради ЄС «Про офіційний контроль за
підтвердженням відповідності законо"
давчих норм щодо кормових та харчо"
вих продуктів, ветеринарних норм та
правил догляду за тваринами» від
29 квітня 2004 р. № 882/2004; Регла"
мент Європейського Парламенту та
Ради ЄС «Про співробітництво між
національними органами, що відпові"
дають за виконання законів про захист
прав споживачів» від 27 жовтня
2004 р. № 2006/2004; Регламент Євро"
пейського Парламенту та Ради ЄС
«Про мікробіологічні критерії для
харчових продуктів» від 15 листопада
2005 р. № 2073/2005; Директива Ради
ЄС «Про маркування харчової цінно"
сті продуктів харчування» від 24 ве"
ресня 1990 р. № 90/496; Директива
Ради ЄС «Про санітарно"гігієнічні ви"
моги до виробництва та продажу на
ринку риби та рибних продуктів» від
22 липня 1991 р. № 91/493; Директива
Ради ЄС «Про гігієну харчових про"
дуктів» від 14 липня 1993 р. № 93/43;
Директива Ради ЄС «Про барвники,
призначені для застосування у їжі» від
30 червня 1994 р. № 94/36; Директива
Ради ЄС «Про вимоги до виробництва
та продажу рубленого м’яса та м’ясних
напівфабрикатів» від 14 грудня 1994 р.
№ 94/65; Директива Ради ЄС «Про
упаковку та відходи пакування» від
20 грудня 1994 р. № 94/62; Директива
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Ради ЄС «Про наближення законів
держав"членів стосовно маркування,
презентації та реклами харчових про"
дуктів» від 20 березня 2000 р.
№ 2000/13; Директива Ради ЄС «Що"
до запобіжних заходів проникнення
на територію ЄС організмів, які мо"
жуть завдати шкоди рослинам або рос"
линним продуктам та їх розповсю"
дження на території Співтовариства»
від 8 травня 2000 р. № 2000/29; Дирек"
тива Ради ЄС «Про встановлення
ветеринарних норм виробництва, об"
робки, розповсюдження та імпорту
продуктів тваринного походження,
призначених для споживання люди"
ною» від 16 грудня 2002 р. № 2002/99
тощо.
Профілюючим актом європейсько"
го законодавства у сфері забезпечення
продовольчої безпеки є Регламент
Європейського Парламенту та Ради
ЄС «Про встановлення загальних
принципів та вимог законодавства
щодо харчових продуктів, створення
Європейського органу з безпеки
харчових продуктів та встановлення
процедур у галузі безпеки харчових
продуктів» від 28 січня 2002 р.
№ 178/2002 [7], який вважається про"
довольчим законом Європи. На вико"
нання його положень з 1 січня 2002 р.
у ЄС розпочала свою діяльність Євро"
пейська агенція з питань продовольчої
безпеки (EFSA — The European Food
Safety Authority) з метою реалізації
політики ЄС у сфері безпеки харчових
продуктів та тваринних кормів, а та"
кож з метою здійснення інформуван"
ня європейської громадськості щодо
можливих загроз на продовольчому
ринку [8]. Європейська агенція з пи"
тань продовольчої безпеки визначає,
що відповідальність за безпеку та
якість харчових продуктів покла"
дається саме на сільськогосподарсь"
ких виробників, які повинні своєчасно
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не допускати неякісну продукцію на
продовольчий ринок, а також визна"
чає заходи, які повинні бути запровад"
жені країнами ЄС в умовах надзви"
чайних продовольчих ситуацій. EFSA
здійснює контроль у таких сферах, як:
харчові добавки, біологічна безпека,
ГМО, дієтичні продукти харчування,
забруднюючі речовини у структурі
харчового ланцюга тощо. Реалізація
положень Регламенту ЄС № 178/2002
дає змогу гарантувати високий рівень
захисту здоров’я людей та інтересів
споживачів, керуючись різноманіттям
запропонованої на споживчому ринку
харчової продукції. Під продовольчим
товаром у законодавстві ЄС розу"
міються речовини або продукти, що є
результатом переробки, часткової пе"
реробки або без проведення такої, що
призначені або мають здатність для
споживання у їжу людиною. Цей
термін охоплює поняття напоїв,
жувальних гумок, у тому числі воду.
Продовольче законодавство ЄС поши"
рюється на усі стадії виробництва, пе"
реробки та реалізації продовольчих
товарів, а також кормів. До основних
принципів продовольчого законодав"
ства ЄС належать: захист життя та
здоров’я людей, захист інтересів спо"
живачів, право вільного переміщення
продовольчих товарів та кормів на
території держав ЄС, аналіз ризиків,
захист інтересів споживачів з метою
попередження фактів шахрайства та
підробки продовольчих товарів. Хар"
чові продукти та корми для тварин,
імпортовані на ринки в межах ЄС, по"
винні відповідати законодавству
Спільноти чи умовам, які вона визнає,
або бути еквівалентними їм. Отже, ви"
никає потреба приведення імпортова"
ної з країн третього світу продукції
для годівлі тварин у відповідність з
вимогами, які пред’являються до кор"
мових добавок, що виробляються на
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території ЄС. Діяльність ЄС стосовно
охорони здоров’я людей і тварин має
ґрунтуватися на проведенні запобіж"
них заходів і супроводжуватися на"
данням повної інформації відповідно
до вимог законодавства про захист
прав споживачів. Стаття 14 Регламен"
ту ЄС № 178/2002 визначає поняття
небезпечного продовольчого товару,
яким визнається продукція шкідлива
для здоров’я або непридатна для
споживання людьми, а також визна"
чається комплекс заходів у вигляді
генерального плану урегулювання
продовольчих кризових або надзви"
чайних ситуацій, до яких належать:
призупинення випуску на товарний
ринок певних продовольчих товарів
або кормів, встановлення особливих
умов постачання продовольчих това"
рів, призупинення імпорту відповідної
продукції.
Положення Директиви Комісії ЄС
«Про загальну безпеку продукції» від
3 грудня 2001 р. № 2001/95 спрямо"
вані на захист споживачів від неякіс"
ної продукції, адже її дія не поши"
рюється на харчові продукти та
фармацевтичну продукцію. З метою
створення належних умов функціону"
вання європейської мережі контролю"
ючих органів з 2002 р. у ЄС була ство"
рена система швидкого оповіщення та
обміну інформацією на випадок на"
стання продовольчих ризиків для спо"
живачів (РАПЕКС). Завдяки викори"
станню системи швидкого оповіщення
здійснюється співробітництво в рам"
ках ЄС з питань відстеження, вияв"
лення та відзиву з продовольчих рин"
ків небезпечної продукції.
Регламент Європейського Парла"
менту та Ради ЄС «Про співробіт"
ництво між національними органами,
що відповідають за виконання законів
про захист прав споживачів» від
27 жовтня 2004 р. № 2006/2004 є пра"
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вовою основою здійснення захисту
прав споживачів у країнах ЄС. Основ"
ні положення цього Регламенту визна"
чають, що у національному законо"
давстві держав ЄС повинні бути прий"
няті закони, які регулюють порядок
здійснення захисту прав споживачів;
при цьому кожна держава — член ЄС
призначає компетентні органи, що
здійснюють контроль за захистом прав
споживачів, організовують розгляд за"
яв на випадок порушення продоволь"
чого законодавства, проводять нагляд
за внутрішнім товарним ринком
країни. З метою реалізації політики
ЄС щодо захисту прав споживачів бу"
ло створено Європейський центр захи"
сту прав споживачів, який має струк"
турні підрозділи у всіх країнах ЄС [9].
Відповідно до договору між ЄС та
Болгарією і Румунією «Щодо приєд"
нання Республіки Болгарія та Руму"
нія до ЄС» від 21 червня 2005 р. з
1 січня 2007 р. право членства у ЄС на"
були Болгарія та Румунія, на тери"
торіях яких діють національні акти
законодавства у сфері захисту прав
споживачів. У Болгарії діє Закон «Про
захист прав споживачів» від 9 грудня
2005 р. № 99 [10], метою якого є захист
права на інформацію про товари,
права на захист своїх економічних
інтересів у зв’язку із придбанням то"
варів і послуг як результату недобро"
якісної торговельної практики, права
на одержання компенсації за збитки та
дефектні товари, права споживачів на
створення об’єднань для захисту своїх
інтересів тощо. Основою національно"
го продовольчого законодавства рес"
публіки Болгарія є такі закони: «Про
генетично модифіковані організми»
від 29 березня 2005 р., «Про продо"
вольство» від 7 липня 2006 р., «Про
фураж» від 7 липня 2006 р. тощо.
Таким чином, забезпечення продо"
вольчої безпеки у державах ЄС здійс"
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нюється на національному та євро"
пейському рівнях. На національному
рівні у кожній державі ЄС діє продо"
вольче законодавство, яке орієнтовано
на положення та норми регламентів і
директив Парламенту та Ради ЄС, що
передбачають запровадження заходів
запобігання проникненню на товар"
ний ринок ЄС неякісної та небезпеч"
ної продукції, здійснення контролю на
всіх етапах виробництва харчових
продуктів та кормів у системі «від ла"
ну до столу», створення високоефек"
тивного захисту прав споживачів.
Вважаємо за доцільне, на виконан"
ня плану адаптації законодавства

України в сфері безпеки продуктів
харчування, відповідно до вимог СОТ
та ЄС прискорити прийняття таких
законопроектів: «Про упаковку та
відходи упаковки» від 23 січня 2008 р.
№ 1415, «Про загальну безпеку про"
дукції» від 27 листопада 2008 р.
№ 3421, що є одним із важливих
кроків вдосконалення правових основ
побудови високоефективної вітчизня"
ної системи забезпечення продоволь"
чої безпеки. У контексті зазначеного
також необхідним є розробка та прий"
няття Закону «Про основні засади
державної аграрної політики на період
до 2030 року».
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харчових продуктів». Здійснено аналіз актів законодавства ЄС у сфері забезпечення безпеки
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П

раво на справедливий суд є од"
ним із невід’ємних прав особи,
забезпечення якого є одним із
першочергових завдань правової, де"
мократичної держави на сучасному
етапі її розвитку. Судова влада у сим"
волічному образі античної богині Фе"
міди здавна асоціювалася з найвищою
мудрістю, врівноваженістю, природ"
ною справедливістю й вирішенням
найбільш значущих суспільних супе"
речностей і конфліктів. У сучасному
правовому полі багато з ідеалів давни"
ни втратили своє первинне значення,
численні соціологічні опитування
засвідчують зневіру людей у справед"
ливість як беззаперечну правову цін"
ність і, зокрема, у справедливість пра"
восуддя. Незважаючи на це, справед"
ливість повинна стверджуватись як
невід’ємна характеристика сучасного
суду і змістовний елемент усіх судо"
вих рішень, що має бути завданням
найвищих посадових осіб держави і
насамперед представників суддівсько"
го співтовариства.
Незважаючи на детальне закріп"
лення елементів права особи на спра"
ведливий суд як на міжнародному, так
і на національному рівнях, його прак"

тична реалізація пов’язана з низкою
фактичних перешкод. Насамперед ви"
никає проблема встановлення меж
права особи на справедливий суд. Це
пов’язано з тим, що судова система
будь"якої країни має певні граничні
можливості щодо кількості справ і ма"
теріалів, які вона фізично здатна опра"
цювати, забезпечивши при цьому всім
зацікавленим суб’єктам стандарти
справедливого, належного судочинст"
ва. Існують навіть наукові розробки
щодо кількості справ, які здатен ефек"
тивно розглянути один суддя протя"
гом певного часового періоду. Відпо"
відно і вся судова система, яка скла"
дається з певної кількості професій"
них суддів, також має, так би мовити,
«граничну межу» навантаження. Як"
що ця межа досягається або переви"
щується, то можна спостерігати такі
процеси, які відбуваються сьогодні у
вітчизняній судовій системі. Так, судді
нижчих судових ланок занурені в
сотні справ, які вони мають вчасно,
відповідно до встановлених процесу"
альних строків, розглядати, причому
ці обсяги явно перевищують фізичні
можливості однієї людини. При цьому
всі справи, які потрапляють до суду,

© О. Прокопенко, 2010
234

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

ЗАКОННІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: PRO ET CONTRA

мають бути розглянуті відповідно до
встановлених стандартів справедливо"
го судочинства [1].
Проблема ускладнюється тим, що
чинним законодавством, зокрема Кон"
ституцією України, встановлено, що
юрисдикція судів поширюється на всі
правовідносини, що виникають у дер"
жаві (ч. 2 ст. 124), що права та свободи
людини і громадянина захищаються
судом і кожному гарантується право
на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної вла"
ди, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб (частини
1, 2 ст. 55). Процесуальне законодавст"
во закріплює заборону у відмові в
зверненні до суду. Відповідно, будь"
яка особа в разі порушення її прав або
охоронюваних законом інтересів має
право на звернення до суду. Слід за"
уважити, що з моменту прийняття
відповідних змін до вітчизняного
законодавства кількість звернень до
суду досить суттєво зросла, про що
свідчать дані судової статистики [2].
Проблема встановлення меж права
особи на справедливий суд і доступу
до суду привертає увагу як вітчизня"
них, так і російських дослідників.
Дослідження з цієї теми здійснювали:
В. Комаров [3], Н. Сакара [4], С. Афа"
насьєв [5], В. Аболонін [6], проте низці
питань, зокрема законним підставам
обмеження права на справедливий
суд, зазначені автори приділяли недо"
статньо уваги.
Відомо, що судова влада має задо"
вольняти потребу суспільства у на"
лежному і своєчасному розгляді усіх
правових конфліктів. Відтак, недо"
цільним є вирішення судом абсолют"
ної кількості усіх юридично значущих
питань, які виникають у суспільстві,
адже великий обсяг цих питань є не"
значним і може бути врегульований у
рамках інших існуючих юрисдик"
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ційних процедур держави у приватно"
правовому порядку. Вирішення ж усіх
цих питань саме судом призведе до не"
раціонального використання ресурсів
держави, які є об’єктивно обмежени"
ми, а зрештою — до колапсу судової
системи. Саме тому виникає проблема
визначення певних меж (встановлен"
ня фільтрів) юрисдикційної діяль"
ності суду.
Перш ніж розглянути можливості
обмеження права особи на справедли"
вий суд, зробимо застереження: у цьо"
му випадку не йдеться про вилучення
певних категорій справ з юрисдикції
суду, що є неприпустимим у правовій
державі та становить суттєве пору"
шення права особи на справедливий
суд. На цьому наголосив Європейсь"
кий суд з прав людини (далі — Суд),
вказуючи, що той факт, що держава
може безапеляційно і без контролю
органів Конвенції про захист прав лю"
дини і основних свобод (далі — Кон"
венція) вилучати з компетенції судів
цілий ряд цивільних справ або
звільняти від цивільної відповідаль"
ності великі групи осіб чи категорії
справ, суперечить принципу верховен"
ства права у демократичному суспіль"
стві й п. 1 ст. 6 Конвенції, яка передба"
чає можливість розгляду цивільних
справ у суді [7, 325]. У справі «Девеєр
проти Бельгії» Суд висловив позицію,
відповідно до якої «праву на розгляд
справи судом надається настільки ва"
гоме значення, що не можна вважати,
що особа втратила його на тій підставі,
що вона стала стороною угоди, досяг"
нутої під час процедур, які мають до"
поміжний характер стосовно судового
розгляду. У сфері суспільного порядку
на території держав — учасниць Ради
Європи будь"який захід або рішення,
яке теоретично порушує статтю 6 Кон"
венції, вимагають ретельної судової
перевірки» [8].
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Аналогічну позицію досить послі"
довно відстоює і Конституційний Суд
України, який у ряді справ визнавав
неконституційними положення окре"
мих законодавчих актів, які так чи
інакше обмежували можливість судо"
вого оскарження рішень і дій посадо"
вих осіб. Так, у рішенні у справі К. Ус"
тименка № 18/203"97 від 30 жовтня
1997 р. визнано неконституційним по"
ложення ч. 4 ст. 12 Закону України
«Про прокуратуру» щодо можливості
оскарження прийнятого прокурором
рішення до суду лише у передбачених
законом випадках, оскільки винятки
встановлюються самою Конститу"
цією, а не іншими нормативними акта"
ми [9]. У рішенні у справі громадянки
Г. Дзюби щодо права на оскарження в
суді неправомірних дій посадової осо"
би № 63"рп від 25 листопада 1997 р.
Конституційний Суд України зазна"
чив, що «частину другу статті 55 Кон"
ституції України необхідно розуміти
так, що кожен, тобто громадянин
України, іноземець, особа без грома"
дянства має гарантоване державою
право оскаржити в суді загальної юри"
сдикції рішення, дії чи бездіяльність
будь"якого органу державної влади,
органу місцевого самоврядування, по"
садових і службових осіб, якщо грома"
дянин України, іноземець, особа без
громадянства вважають, що їх рішен"
ня, дія чи бездіяльність порушують
або ущемлюють права і свободи гро"
мадянина України, іноземця, особи без
громадянства чи перешкоджають їх
здійсненню, а тому потребують право"
вого захисту в суді. Такі скарги підля"
гають безпосередньому розгляду в су"
дах незалежно від того, що прийнятим
раніше законом міг бути встановлений
інший порядок їх розгляду (оскаржен"
ня до органу, посадової особи вищого
рівня по відношенню до того органу і
посадової особи, що прийняли рішен"
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ня, вчинили дії або допустили без"
діяльність). Подання скарги до органу,
посадової особи вищого рівня не пере"
шкоджає оскарженню цих рішень, дій
чи бездіяльності до суду» [10].
У рішенні у справі про оспорю"
вання актів у господарському суді
№ 13"рп/2002 від 2 липня 2002 р. Кон"
ституційний Суд України роз’яснив,
що господарським судам підвідомчі
справи про визнання недійсними чин"
них як нормативних, так і ненорматив"
них актів незалежно від дати прийнят"
тя [11]. У рішенні у справі про розгляд
судом окремих постанов слідчого і
прокурора № 3"рп/2003 від 30 січня
2003 р. було визнано неконституційни"
ми положення ч. 6 ст. 234, ч. 3 ст. 236
КПК України, які унеможливлюють
розгляд судом на стадії досудового
слідства скарг на постанови слідчого,
прокурора стосовно приводів, підстав і
порядку порушення кримінальної
справи щодо певної особи [12].
Втім, обмеження обсягу юрисдик"
ції суду можна обґрунтувати з точки
зору теорії права, яка визначає підхо"
ди до законних обмежень прав люди"
ни. Відомий російський вчений"ци"
віліст В. Грибанов писав, що мож"
ливість звернення до компетентних
органів держави або суспільних орга"
нів за захистом матеріального права є
дуже важливою складовою змісту пра"
ва особи на захист. При цьому межі ре"
алізації права на захист права визнача"
ються конкретними передумовами. На
думку В. Грибанова, вимога про захист
права має два аспекти: процесуально"
правовий, пов’язаний із порядком
пред’явлення і розгляду вимоги, і ма"
теріально"правовий, пов’язаний із
його задоволенням. Тому питання меж
здійснення цієї вимоги слід розгляда"
ти в матеріально"правових і процесу"
ально"правових аспектах. Автор де"
тально обґрунтовує межі задоволення
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вимоги про захист права з матеріаль"
но"правової позиції (а саме відповідно
до положень цивільного права) [13].
Нашим завданням є вивчення закон"
них меж права на справедливий суд.
Насамперед звернімося до позиції
Суду з цього питання, який припускає
низку обмежень права на справедли"
вий суд. Загальновідомим є формулю"
вання п. 2 ст. 10 Конвенції, у якій вка"
зано, що здійснення права на вільне
вираження поглядів може бути пред"
метом таких формальностей, умов, об"
межень або покарання, які встанов"
лені законом і є необхідними в демо"
кратичному суспільстві в інтересах
національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку, з
метою запобігання заворушенням або
злочинам, для захисту здоров’я і мо"
ралі, репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошенню інфор"
мації, одержаної конфіденційно, або
для підтримання авторитету і неупе"
редженості правосуддя [14]. Таким чи"
ном, загальними умовами обмеження
прав особи, за логікою Конвенції, є за"
конність і необхідність у демократич"
ному суспільстві, які визначаються,
виходячи зі співвідношення прав ок"
ремої особи й інтересів усього суспіль"
ства.
Можна навести декілька справ, у
яких Суд визнав правомірним обме"
ження юрисдикції суду. Так, у справі
«Ле Конт, Ван Левен і Де Мейер проти
Бельгії» було зазначено, що хоча п. 1
ст. 6 Конвенції гарантує «право на
суд», держави"члени все ж таки не
зобов’язані обмежувати розгляд ци"
вільно"правових спорів процедурою,
кожен етап якої повинен проходити в
«судах» відповідно до встановлених
правил. Попереднє втручання адміні"
стративних чи корпоративних органів
і навіть юрисдикційних органів, які не
у всьому відповідають усім необхід"
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ним вимогам, може бути виправданим
у зв’язку з вимогами гнучкості та
ефективності, що є сумісним із захис"
том прав людини» [14]. У справі «Z та
інші проти Сполученого Королівства»
Суд зазначив, що право, передбачене
п. 1 ст. 6 Конвенції, не є абсолютним і
може підлягати законним обмежен"
ням: наприклад, це можуть бути
передбачені законом строки давності,
гарантування приписів щодо видатків,
положення стосовно неповнолітніх та
душевнохворих. Якщо доступ особи
до суду обмежується силою закону або
фактично, Суд розглядатиме, чи не по"
слабило суть права накладене обме"
ження, і, зокрема, чи переслідувало во"
но законну мету і чи було розумне
співвідношення пропорційності між
засобами, що застосовувалися, і ме"
тою, яку намагалися досягти. Якщо
обмеження сумісні з цими принципа"
ми, жодного порушення ст. 6 Кон"
венції не виникає [15].
Суд визнав законними обмеження"
ми права на справедливий суд рішен"
ня не порушувати судове пересліду"
вання і постанову про закриття справи
[8]; регулювання державою умов при"
йнятності заяв; обмеження на звер"
нення до суду неповнолітніх і пси"
хічно хворих осіб; встановлену в одно"
значний спосіб відмову зацікавленої
особи від права на позови до націо"
нальних судів проти інших держав, які
є неприпустимими на підставі держав"
ного суверенітету, якщо його обсяг
відповідає загальновизнаним принци"
пам міжнародного права [7, 287–303].
Разом з тим Суд не погодився виз"
нати спільним із положеннями Кон"
венції позбавлення процесуальної
дієздатності монастирів відповідно до
законодавства Греції [7, 221–223]. Об"
меженням, що зачіпає сутність права
на звернення, визнано також і позбав"
лення представників окремих про"
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фесій права самостійно звертатися з
позовом до суду, не користуючись при
цьому послугами посередницьких
об’єднань [7, 582–585]. Неприпусти"
мим Суд визнав обмеження юридич"
них та фактичних можливостей для
оспорювання в суді рішень, дій та без"
діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування, а також їх
посадових осіб. Вирішальною у питан"
ні наявності доступу до правосуддя є
сама можливість оскарження тих чи
інших публічно"правових актів. Так, у
серії рішень за заявами проти Швеції
Суд встановив відсутність передбаче"
них національним законом засобів за"
хисту від окремих категорій актів
представників публічної влади, зму"
сивши цю країну запровадити спе"
ціальне законодавче регулювання пра"
ва на судовий захист у відповідній час"
тині [16]. Загалом обмеження права на
оспорювання публічно"правових актів
допускається лише в тому випадку, як"
що ці акти були вчинені представни"
ками публічної влади, що володіють
недоторканністю. Недоторканність,
однак, діє лише в тих межах, які не"
обхідні для забезпечення ефективної
професійної діяльності цих осіб. Крім
цього, правомірність недоторканності
у кожній конкретній справі все ж по"
винна підлягати судовому контролю
[17], тобто судовий контроль за дотри"
манням права залишається чинним.
Таким чином, відповідно до прак"
тики Суду, право на суд не є абсолют"
ним і підлягає обмеженням, адже за
своєю природою вимагає регулювання
з боку держави, яка має у цьому відно"
шенні певну свободу розсуду. Держав"
не регулювання при цьому може
змінюватися залежно від місця і часу,
відповідно до потреб і ресурсів як
суспільства, так і конкретних осіб. За"
значені положення, однак, не можуть
обмежувати використання цього пра"
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ва в такий спосіб і такою мірою, щоб
це завдавало шкоди самій сутності
цього права. Крім того, будь"яке обме"
ження права доступу до суду повинно
переслідувати виправдану, легітимну
мету (насамперед — необхідність захи"
сту третіх осіб, інтересів суспільства)
і розумно відповідати цій меті (дотри"
мання принципу пропорційності). Од"
нак Суд, як було зазначено, визначає
неприйнятним свавільне вилучення з
компетенції судів певних категорій
справ [7, 287–291].
У статті 64 Конституції України
встановлено, що права та свободи лю"
дини і громадянина не можуть бути об"
межені, крім випадків, передбачених
Основним Законом. Додатковою умо"
вою окремих обмежень визначається
воєнний чи/та надзвичайний стан із
зазначенням строку цих обмежень.
При цьому чітко визначено перелік
прав, що не можуть бути обмежені за
жодних умов [18], до яких належить і
встановлене ст. 55 Конституції Ук"
раїни право на судовий захист. Ана"
логічну позицію висловлює і Консти"
туційний Суд України. Так, у рішенні у
справі про досудове врегулювання
спорів № 15"рп/2002 від 9 липня
2002 р. зазначено: «Положення части"
ни другої статті 124 Конституції Ук"
раїни щодо поширення юрисдикції
судів на всі правовідносини, що вини"
кають у державі, в аспекті консти"
туційного звернення необхідно ро"
зуміти так, що право особи (громадя"
нина України, іноземця, особи без гро"
мадянства, юридичної особи) на звер"
нення до суду за вирішенням спору не
може бути обмежене законом, іншими
нормативно"правовими актами. Вста"
новлення законом або договором досу"
дового врегулювання спору за волеви"
явленням суб’єктів правовідносин не є
обмеженням юрисдикції судів і права
на судовий захист» [19].
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Цікаво, що Конституційний Суд
Російської Федерації посів аналогічну
позицію, вказавши, що «право на судо"
вий захист виступає як гарантія у
відношенні до всіх інших конститу"
ційних прав і свобод, реалізується че"
рез сукупність різних правових право"
мочностей і належить до прав, які не
підлягають обмеженню за будь"яких
умов» [20].
Однак у іншому своєму рішенні
КСУ фактично допускає не обмежен"
ня, а передумови права на звернення
до суду, в якості яких розглядається
дотримання встановленої процесуаль"
ним законодавством форми звернення
до суду. Йдеться про рішення у справі
за зверненнями жителів м. Жовті Во"
ди від 25 грудня 1997 р., в якому зазна"
чено, що «суд не може відмовити у
правосудді, якщо громадянин Украї"
ни, іноземець, особа без громадянства
вважають, що їх права і свободи пору"
шені або порушуються, створені або
створюються перешкоди для їх реалі"
зації або мають місце ущемлення прав
та свобод. Відмова суду у прийнятті
позовних та інших заяв, скарг, оформ"
лених відповідно до чинного законо"
давства, є порушенням права на судо"
вий захист, яке згідно зі ст. 64 Консти"
туції України не може бути обмеже"
ним» [21].
Підсумовуючи наведене, варто на"
голосити, що, по"перше, ні чинне зако"
нодавство, ні Конституція України, ні
практика Суду не допускають вста"
новлення обмежень права особи на
звернення до суду. Отже, незаконним
є встановлення виключень з юрис"
дикції суду в аспекті реалізації права
особи на оскарження рішень, дій чи
бездіяльності органів і посадових осіб
держави, а також на захист порушених
або оспорюваних прав особи. По"дру"
ге, право особи на суд може бути зу"
мовлене дотриманням процесуальної
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форми, передбаченої для цього чин"
ним законодавством, а також встанов"
леними ним передумовами для звер"
нення до суду. Так, залишення судом
позову без руху через неправильне
складення позовної заяви не може
розглядатися як обмеження права осо"
би на суд. Одночасно процесуальна
форма звернення до суду не повинна
містити прихованих, фактичних обме"
жень для реалізації особою свого пра"
ва (приміром, не можна встановлюва"
ти надмірно високий розмір судового
збору).
У контексті аналізу обмежень пра"
ва особи на справедливий суд виникає
ряд цікавих практичних моментів. На"
самперед слід з’ясувати, де існує межа
між поданням позову до суду, взагалі
зверненням до суду і зловживанням
права на таке звернення. Майже ко"
жен суддя загального місцевого суду
може назвати принаймні одну особу,
яка є постійним відвідувачем суду, яка
подає різноманітні позови на захист
реально і уявно порушених особистих
прав. У судовій практиці особи, які по"
дають до суду безпідставні позови,
зловживаючи своїм правом на судо"
вий захист, отримали назву сутяж"
ників. Як правило, ці люди є досить
добре обізнаними в галузі права і над"
звичайно наполегливими у відстою"
ванні своєї позиції, а також часто ха"
рактеризуються високим рівнем
конфліктності. Законодавство ряду
європейських країн і США передбачає
різноманітні механізми запобіганню
сутяжництву шляхом встановлення
штрафних санкцій для осіб, які зло"
вживають своїм правом на звернення
до суду, або заборон на подання без"
підставних позовів до суду. Досить
ґрунтовно ця концепція розроблена у
цивільному процесуальному законо"
давстві Німеччини. Основою механіз"
му протидії зловживанню правом на
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позов є загальні межі реалізації
суб’єктивних прав, зумовлені принци"
пом добросовісності (§ 242 ЦК Німеч"
чини), а також категорія інтересу в су"
довому захисті, що вважається загаль"
ною передумовою реалізації права на
позов. Цивільно"процесуальним зако"
нодавством Німеччини встановлено
заходи юридичної відповідальності за
зловживання правом на позов, до яких
належать: а) відхилення позову (в дея"
ких випадках відмова в задоволенні
позову); б) компенсаційний збір і по"
кладення судових витрат на особу, яка
зловживає правом; в) відшкодування
шкоди, яка заподіяна відповідачу [6].
Європейський суд з прав людини та"
кож визнав допустимими певні заходи
щодо запобігання зловживанню правом
на суд. Так, у справі «Н. проти Сполу"
ченого Королівства» Суд визнав при"
йнятним з точки зору Конвенції ордо"
нанс, що забороняє позивачу"сутяжни"
ку ініціювати цивільні справи без
особливого на те дозволу судді [17, 61].
В іншій справі Суд вказав, що юри"
дичні перешкоди, спрямовані на попе"
редження невиправданого порушення
судових проваджень держави, поши"
рюються виключно на вищі інстанції.
Таку позицію було висловлено в
рішенні у справі «Моннелл і Морріс
проти Сполученого Королівства», яка
стосувалася кримінально"процесуаль"
них правовідносин. Однак Суд наго"
лосив, що цей принцип має застосову"
ватися і до цивільно"процесуальних
правовідносин [7, 485–487].
Звернення до чинного процесуаль"
ного законодавства дає змогу зробити
низку зауважень щодо механізмів за"
побігання зловживанню правом на
справедливий суд. Главою 2 ЦПК Ук"
раїни передбачено порядок пред’яв"
лення позову і відкриття провадження
у справі. Реалізацію права на подання
позову в цивільному процесі тра"
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диційно пов’язують із двома обстави"
нами: процесуальною правосуб’єкт"
ністю і підвідомчістю. Якщо право"
суб’єктність визначає суб’єкта права
на подання позову, то підвідомчість
визначає межі реалізації цього права
відповідно до інших форм судового за"
хисту. При цьому право на подання
позову є загальним дозволом, яке мо"
же бути реалізовано будь"якою
зацікавленою особою [22; 23].
Так, ЦПК України встановлено по"
ложення щодо цивільної процесуаль"
ної дієздатності, яка визначається як
здатність особисто виконувати свої
обов’язки в суді, пов’язується з по"
вноліттям особи і наявність якої пре"
зюмується в юридичних осіб (ч. 1
ст. 29 ЦПК України). Подання позову
недієздатною особою розглядається
як підстава для повернення заяви су"
дом (п. 3 ст. 121 ЦПК України). Таким
чином, відсутність процесуальної
дієздатності особи є по суті законним
обмеженням права на суд. Утім, набут"
тя відповідної дієздатності (напри"
клад у разі досягнення повноліття) не
перешкоджає повторному зверненню
із заявою до суду (п. 5 ст. 121 ЦПК
України).
Крім того, позивач має дотримати"
ся форми подання позовної заяви.
Відповідно до ст. 119 ЦПК України
позовна заява подається в письмовій
формі та повинна містити ряд обов’яз"
кових елементів. На позивача також
покладається обов’язок сплатити су"
довий збір і витрати на інформаційно"
технічне забезпечення. Позивач пови"
нен обґрунтувати свої вимоги і подати
документи, які їх підтверджують. Не"
дотримання вимог, зазначених у стат"
тях 119 і 120 ЦПК України, є підста"
вою для залишення позовної заяви без
руху (п. 1 ст. 121 ЦПК України).
ЦПК України визначено дві групи
обставин, які перешкоджають подан"
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ню позову. Так, у ст. 121 встановлено
підстави залишення позовної заяви
без руху, повернення заяви, а у п. 2
ст. 122 — підстави відмови у відкритті
провадження у справі.
По"перше, суддя, встановивши, що
позовну заяву подано без додержання
вимог, викладених у статтях 119 і 120
ЦПК України, або не сплачено судо"
вий збір чи не оплачено витрати на
інформаційно"технічне забезпечення
розгляду справи, постановляє ухвалу,
в якій зазначаються підстави зали"
шення заяви без руху, про що повідом"
ляє позивача і надає йому строк для
усунення недоліків. Якщо позивач
відповідно до ухвали суду у встанов"
лений строк виконає вимоги, визна"
чені статтями 119 і 120 цього Кодексу,
сплатить суму судового збору, а також
оплатить витрати на інформаційно"
технічне забезпечення розгляду спра"
ви, позовна заява вважатиметься пода"
ною в день первісного її подання до
суду. Інакше заява вважається непода"
ною і повертається позивачеві.
По"друге, заява повертається у ви"
падках, коли: 1) позивач до відкриття
провадження у справі подав заяву про
повернення йому позову; 2) заяву по"
дано недієздатною особою; 3) заяву
від імені позивача подано особою, яка
не має повноважень на ведення спра"
ви; 4) справа не підсудна цьому суду;
5) подана заява про розірвання шлюбу
під час вагітності дружини або до
досягнення дитиною одного року без
дотримання вимог, встановлених
Сімейним кодексом України.
Пунктом 5 ст. 121 ЦПК України
встановлено, що повернення позовної
заяви не перешкоджає повторному
зверненню із заявою до суду, якщо пе"
рестануть існувати обставини, що ста"
ли підставою для повернення заяви.
Підстави відмови у відкритті про"
вадження у справі встановлено ст. 122
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ЦПК України. Суддя відмовляє у
відкритті провадження у справі, якщо:
1) заява не підлягає розгляду в судах у
порядку цивільного судочинства; 2) є
такі, що набрали законної сили, рішен"
ня чи ухвала суду про закриття прова"
дження у справі у зв’язку з відмовою
позивача від позову або укладенням
мирової угоди сторін у спорі між тими
самими сторонами, про той самий
предмет і з тих самих підстав. Відмова
від позову не позбавляє другу сторону
права пред’явити такий самий позов
до особи, яка відмовилась від позову;
3) у провадженні цього чи іншого суду
є справа із спору між тими самими
сторонами, про той самий предмет і з
тих самих підстав; 4) є рішення тре"
тейського суду, прийняте в межах його
компетенції, щодо спору між тими са"
мими сторонами, про той самий пред"
мет і з тих самих підстав, за винятком
випадків, коли суд відмовив у видачі
виконавчого листа на примусове вико"
нання рішення третейського суду або
скасував рішення третейського суду і
розгляд справи в тому ж третейському
суді виявився неможливим; 5) після
смерті фізичної особи, а також у зв’яз"
ку з припиненням юридичної особи,
які є однією із сторін у справі, спірні
правовідносини не допускають право"
наступництва. Відмова у відкритті
провадження у справі перешкоджає
повторному зверненню до суду з та"
ким самим позовом.
Таким чином, бачимо, що закон
встановлює формальні передумови
реалізації права на справедливий суд.
Однозначно не можна стверджувати,
що це є обмеженням права на суд,
оскільки основоположні принципи
організації судової влади вимагають
дотримання встановлених правил для
усіх без винятку осіб, які звертаються
до суду. Водночас на сьогодні, на нашу
думку, рано говорити про введення
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процесуальних обмежень щодо так
званих сутяжників, тобто осіб, які зло"
вживають своїм правом на звернення
до суду. Процесуальна форма містить
достатньо механізмів запобігання сис"
темним зловживанням правом особи
на звернення до суду, окрім того, це
право нині проходить етап становлен"
ня й остаточного утвердження у пло"
щині правозастосування. Тому більш
актуальним на сьогодні є створення
певних передумов для реалізації права
особи на звернення до суду.
Підсумовуючи викладене, доходи"
мо таких висновків: право на справед"
ливий суд не є абсолютним і може
підлягати певним обмеженням за умо"
ви дотримання декількох передумов.
По"перше, не допускається встанов"

лення жодних обмежень права особи
на звернення до суду і, отже, незакон"
ним є встановлення винятків у юрис"
дикції суду в аспекті реалізації права
особи на оскарження рішень, дій чи
бездіяльності органів і посадових осіб
держави, а також на захист порушених
або оспорюваних прав особи або охо"
ронюваного законом інтересу. По"дру"
ге, право особи на суд може бути зу"
мовлене дотриманням процесуальної
форми, передбаченої для цього чин"
ним законодавством, тобто не є обме"
женням права на суд передумови для
звернення до суду. Одночасно порядок
звернення до суду не повинен містити
прихованих, фактичних обмежень для
реалізації особою свого права.
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Анотація. У статті аналізуються сутність і зміст права особи на справедливий суд і практичні
аспекти його реалізації. Існує широка практика Європейського суду з прав людини щодо скла
дових елементів права особи на справедливий суд та можливих його обмежень (відповідно до
ст. 6 Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод). Автор обґрунтовує, що
право на справедливий суд не є абсолютним і може підлягати певним обмеженням за умови до
тримання декількох передумов.
Ключові слова: право на справедливий суд, законні обмеження права на справедливий суд,
передумови обмеження права, порядок звернення до суду.
Прокопенко А. Б. Законные основания для ограничения права человека на справедливый
суд: pro et contra
Аннотация. В статье анализируются сущность и содержание права человека на справедли
вый суд и практические аспекты его реализации. Существует широкая практика Европейского
суда по правам человека относительно составных элементов права человека на справедливый
суд и возможных его ограничений (в соответствии со ст. 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод). Автор обосновывает, что право на справедливый суд не является абсо
лютным и может подлежать определенным ограничениям при условии соблюдения нескольких
предпосылок.
Ключевые слова: право на справедливый суд, законные ограничения права на справедли
вый суд, предпосылки ограничения права, порядок обращения в суд.
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Prokopenko O. Legal restrictions of the right for fair trial: pro et contra
Annotation. The author analyses the constitutional right for fair trial and practical aspects of real
ization of this right. The European Court of Human Rights had given recommendations on the core
elements of this right and its possible exclusions. The author stresses out that the right for fair trial
under procedural legislation of Ukraine should not be diminished, nevertheless certain requirements
should be set for filing a sue.
Key words: right for fair trial, legal restrictions of the right for fair trial, terms of the restrictions of
right, procedure of bringing a suit.
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Ю

ридична риторика, яка ви"
никла і почала розвиватися
як наука з часів та у надрах
Античної Греції, є наукою про красно"
мовство у сфері юриспруденції як
усній, так і в письмовій формах. Якщо
предметом сучасної загальної ритори"
ки є закономірності мовленнєвої по"
ведінки, що діють у різних ситуаціях
спілкування та у сферах діяльності, та
практичні можливості використання
їх з метою створення ефективного
висловлювання, то предметом юри"
дичної риторики буде мовленнєва по"
ведінка, яка ґрунтується виключно на
правових правилах та принципах, пра"
вових стандартах та нормативах.
Одночасно це і наука про способи
доказування, аргументації, застосу"
вання засобів мовлення з юридичних
питань для переконання окремої гру"
пи людей, населення певного регіону,
держави або суспільства в цілому. Так,
через юридичну риторику закону тієї
чи іншої країни здійснюється безпосе"
редній вплив на населення останньої,
а через юридичну риторику міжнарод"
но"правового акта — на населення пев"
ного континенту або багатьох країн
світу, на людство у цілому. Судова ри"

торика, як частина загальної юридич"
ної риторики, є формою красномовст"
ва, через яку здійснюється судочинст"
во, реалізується судовий процес. Юри"
дичне красномовство ґрунтується на
загальних механізмах переконування
у вірогідності висловлюваного, спира"
ючись на норми національних чи між"
народних нормативно"правових актів,
правила звичаєвого права, національні
та міжнародні правові стандарти та
нормативи. При цьому юридична ри"
торика, керуючись системою логічних
доведень, застосовуючи механізми ар"
гументації, діє у тісному взаємозв’язку
з іншими гуманітарними науками:
юридичною лінгвістикою та психолін"
гвістикою; мовознавством та літерату"
рознавством; психологією та філо"
софією; логікою та етикою тощо. Мов"
лення є одним із найважливіших еле"
ментів в «арсеналі» ритора"юриста,
який несе соціальну відповідальність
за його якість, змістове наповнення,
наслідки.
Крім того, юридична риторика без"
посередньо пов’язана із літературо"
знавством. Адже юрист"професіонал
за допомогою літературних засобів
формує юридичну ораторську промову
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або письмовий правовий текст. Вони
збагачують також мову останнього за"
гальновживаними словесними засоба"
ми та лексикою, необхідними, напри"
клад, під час публічного виступу з ме"
тою популяризації юридичних знань;
при інтерпретації юридичних термінів
під час судової промови перед непро"
фесійною аудиторією; в коментаріях
до законів, кодексів, міжнародно"пра"
вових актів. Видатний російський
юрист А. Конi [2] пiдкреслював у своїх
творах, що юрист має бути людиною, в
якої загальна освіта йде попереду
спеціальної, тому що юрист постiйно
спiлкується з різними людьми, вирi"
шує їхнi правовiдносини. І тут юрис"
товi важливо мати такi комунiкативнi
якостi, що забезпечували б йому вико"
нання професiйних обов’язкiв. На
перше мiсце тут слід поставити куль"
туру мовлення юриста. Вiд того,
наскiльки багатий його словниковий
запас, наскiльки вiн умiло розпоря"
джається своїм iндивiдуальним лек"
сичним фондом, багато в чому зале"
жить успiх його дiяльностi.
Основи театральної майстерності
допомагають ритору"юристу ово"
лодіти методикою виразного читання,
прийомами режисури та акторської
майстерності; мімікою та жестику"
ляцією оратора. Лінгвістика поєднує
вибір слова з емоційно"вольовим
станом людини, допомагає використо"
вувати лексичні засоби у певних пси"
хологічних ситуаціях. Так, П. Поро"
ховщиков (псевдонім — П. Сергеїч)
у промові судового оратора вбачав ху"
дожнiй твір, який треба було профе"
сійному учаснику судового процесу як
режисеру та актору донести до ауди"
торії [5]. Він наголошував, що
«у кожнiй промовi є три частини:
1) пояснення справи; 2) законна й мо"
ральна оцiнка злочину; 3) вирiшення
питання про виннiсть пiдсудного.
246

Мета судового оратора — переконати
суд, присяжних засiдателiв у своїх ар"
гументах. Щоб досягти цього, оратор
має сам випробувати те, що говорить,
передати присяжним вiдповiдний
настрій». Це й буде, на переконання
вченого, «тією чарiвною iскрою, що
одухотворяє справу i створює худож"
ню цінність судової промови» [5].
Філософію з юридичною ритори"
кою поєднує інтелектуально"духов"
ний зв’язок та моральність. Етика, як
один iз найдавнiших предметних на"
прямiв фiлософського знання, логiчно
пов’язується iз професiйною ритори"
кою. Естетика застосовується для
формування стилю промови. Так,
поєднання етичності та естетики,
знання філософії з юридичною рито"
рикою вважав обов’язковим під час
виступу юриста"ритора видатний уче"
ний і державний діяч ХІХ ст. М. Спе"
ранський [9]. Він був талановитим ри"
тором, а також його перу належить
твiр «Правила вищого красномов"
ства», в якому вчений виклав низку
прогресивних поглядiв. Головним вiн
вбачав для ритора необхiднiсть добре
знати предмет, визначити частини мо"
ви, вiдрiзнити iстинне красномовство
вiд псевдориторики. Цiкавими i кори"
сними є погляди М. Сперанського на
стиль висловлених думок: яснiсть, ба"
гатоманітнiсть, єднiсть, вiдповiднiсть
предметовi думки. За М. Сперанським
оратор мав стежити, щоб його промові
відповідали: «вигляд, обличчя, голос,
рухи, жести», а представлений рито"
ром доказ був завжди «стислим,
ясним, чистим, приправленим фiло"
софською сiллю» [9].
Щоб сприяти успішному виконан"
ню професійних завдань юриста, його
мовлення має відповідати певним ко"
мунікативним якостям. Так, вимога
«культурного» мовлення юриста за"
безпечується нормативністю усної чи
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письмової його мови, яка має бути і
юридичною, і літературною одночас"
но, а судова усна промова повинна
відзначатися яскравістю та емоцій"
ністю; точністю слововживання; ви"
разністю та образністю. Одним із най"
важливiших умов успiху юриста"ора"
тора П. Пороховщиков бачив у знанні
мови, що виробляє гарний стиль.
З цього приводу він писав: «Ми
здебiльшого занадто недбалi до слiв у
розмовi й занадто пiклуємося про них
на кафедрi. Це глибинна помилка.
Старанний добiр слiв на трибунi видає
штучнiсть промови, коли потрiбна
безпосереднiсть. Навпаки, у звичайнiй
розмовi вишуканий стиль виражає по"
вагу до самого себе й до спiврозмовни"
ка». Звiдси висновок — чим вишу"
канiше ми будемо висловлюватися у
звичайних розмовах, тим вiльнiше по"
дається наша мова на кафедрi [5].
Щодо гносеологiї, яка є фiлософсь"
ким вченням про пiзнання, то саме во"
на надає риторицi професійного учас"
ника судового процесу необхiдний
iнструментарiй пiзнання iстини у
будь"якiй кримiнальнiй, цивiльнiй,
адміністративній або господарській
справi. Ключова проблема iстинностi
та аргументованостi тез, що будуть
висловленi у промовi прокурора, суд"
ді, адвоката, втiлиться під час дослi"
дження ними матерiалiв справи, а
вирiшення цієї проблеми означає фор"
мування внутрiшнього переконання
професійного учасника судового про"
цесу у доведеностi або недоведеностi
вини, встановлення внутрiшньої впев"
неностi у протизаконностi дiй певної
особи (обвинуваченого або вiдповiда"
ча). Процес дослідження матерiалiв
справи становить змiстовну основу
етапiв iнвенції та частково (при до"
кладному вивченнi, переглядi наявних
даних) диспозиції творення юридич"
ної промови. Тут обов’язковою умо"
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вою для уникнення помилок, форму"
вання неправильного бачення справи
вiдiграє чітке дотримання методології
правового пiзнання, зокрема методiв
iндукції та дедукції, сходження вiд
конкретного (дiянь та умислу особи)
до загального (обвинувачення, що
пред’являється та підтримується про"
курором).
Логiка як частина фiлософського
знання, що, будучи самостійною га"
луззю науки, є основою аргументації у
сучаснiй юридичній риторицi. Логiч"
нiсть тверджень (стосовно змiсту) та
викладення матерiалу (стосовно фор"
ми, застосування тих чи iнших мов"
леннєвих засобiв) промови профе"
сiйного учасника судового процесу оз"
начає, що вона буде зрозумiлою судо"
вiй аудиторії, а викладенi тези —
сприйнятi як правдоподiбнi. Логiка
промови професiйного учасника судо"
вого процесу закладається ще на етапi
творення, пiдбору та розмiщення
(структурування) аргументації, тобто
диспозиції та елокуції. Адже теза та
аргумент, ключові поняття логiки, є
одночасно i риторичними категорiя"
ми.
Теза створюс базу для подальших
мiркувань. Вона може бути стислою,
але глибоко змiстовною чи полемiчно
загостреною, або й просто примітив"
ною, загальновизнаною, зрозумiлою.
У риторицi професiйного учасника су"
дового процесу не допускається не"
обґрунтоване висунення тверджень.
Кожне положення, що висловлюється
такою особою, має бути аргументова"
ним, ґрунтуватися на матерiалах спра"
ви та чинному законодавствi.
Становлення та розвиток судової
риторики як складової юридичної пе"
редбачає в риторицi професiйних
учасникiв судового процесу при"
сутність, крім правових знань, ще й
лiнгвiстичних (наприклад застосуван"
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ня тих чи інших мовних засобiв) та
логiчно"фiлософських (особливостi
процесу пiзнання та мислення адвока"
та, судді чи прокурора), а також
соцiально"економiчних і морально"
етичних.
Так, соцiально"економiчною осно"
вою юридичної риторики є основнi за"
сади суспiльного ладу демократичного
громадянського суспiльства, проголо"
шенi свободою слова, совiстi та думки,
конституцiйний принцип «громадя"
нам дозволено все, що не заборо"
няється законом».
Морально"етичними засадами роз"
витку риторики професiйних учас"
никiв судового процесу є публiчний
порядок, загальнi моральнi засади
соціуму та суспiльнi вимоги й очiку"
вання щодо образу, наприклад, такого
професійного учасника судового про"
цесу, як прокурора як носiя правди та
справедливостi, захисника прав та
свобод громадян, iнтересiв держави та
усього народу.
Психологія сприяє юристу"ритору
у дослідженні загальних психологіч"
них особливостей особистості, напри"
клад, прокуророві у створенні портре"
та підозрюваного, а адвокату — у зма"
люванні «постаті» підзахисного тощо.
Психологічно влучно представлені
риторами"юристами постаті допомага"
ють у створенні передумов для прий"
няття успішного й юридично правиль"
ного рішення.
Якщо граматика та логiка допома"
гають мисленню та формулюванню
думок фахівця"юриста, взаємодіюча з
ними юридична риторика реалізує їх
під час спілкування з опонентами, слу"
хачами тощо.
Юридична риторика тісно взаємо"
діє та «переплітається» з теорією аргу"
ментації. Методологiчною основою
професiйної риторики фахiвця"юрис"
та, зокрема учасника судового процесу
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на сучасному етапi, слід визнати кон"
цепцiю риторичної аргументацй як
вiдповiдне фiлософське вчення, що є
найбiльш пристосованим до потреб та
найповнiше розкриває значення
офiцiйної риторики (мовлення) фа"
хiвця"юриста, наприклад професійно"
го учасника судового процесу саме як
засобу доказування та встановлення
юридичної iстини у справi.
Теорiя риторичної аргументації пе"
редбачає, що склад, характер та спосiб
органiзацiї риторики фахiвця"юриста
як спецiально"юридично формальної
аргументації, має детермiнуватися на
суспiльно"комунiкативному рiвнi та"
кож принципами юридичного комунi"
кативного спiвробітництва, його кон"
фiгурацiями, контекстами та зако"
номiрностями, лише за таких умов
офiцiйне мовлення юриста"ритора
вбачається адекватним та дiєвим.
Адже вiд переконливостi доказiв
прокурора, захисної промови адвока"
та, аргументованостi позовної заяви
залежить остаточне вирiшення спра"
ви, справедливiсть судового рiшення
тощо. Бiльше того, в законодавствi
багатьох країн, яке регулює судову си"
стему, прямо записано, що суддя зо"
бов’язаний обґрунтувати своє рішен"
ня. Законопроекти, якi розглядаються
у парламентах, також вимагають
обов’язкових аргументiв на користь їх
доцiльностi та актуальностi. Напри"
клад, у Верховнiй Радi України
обов’язковим є надання пояснюваль"
них записок та технiко"економiчних
обґрунтувань до законопроектiв, яки"
ми доводиться доцiльнiсть розгляду та
прийняття цих нормативно"правових
актiв.
Теорiя риторичної аргументації, що
використовується в юриспруденції,
розкриває логiчно"фiлософськi ме"
ханiзми дослідження явищ, тобто має
справу iз тим, про що у фаховому кон"
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текстi висловлює юрист"професiонал,
наприклад суддя чи прокурор пiд час
судового процесу, i особливо в офiцiй"
нiй промовi. Адже у цьому зв’язку ве"
личезного значення набуває якiсть
суддiвського або прокурорського
офiцiйного мовлення.
У теорії юридичної риторичної ар"
гументації «логiчна аргументацiя» є
процесом формальної аргументації, в
якiй визначена кiлькiсть засновкiв
безпосередньо приводить до висновку,
що доводиться. Зокрема, за фактом
наявностi у матерiалах справи наказу
про прийняття на роботу пiдсудного
за певною посадою та посадовою
інструкцією, доведеної до цієї особи
пiд розписку, можна стверджувати про
те, що ця особа є службовою, а отже,
може бути притягнена до кримiналь"
ної вiдповiдальностi, наприклад за ви"
магання хабара або службове пiдроб"
лення як спецiальний суб’єкт злочину.
Отже, кожний юрист має добре во"
лодіти юридичною риторикою i бути
добре обiзнаний у теорії аргументацiї.
Тiльки це надасть йому можливiсть i
вмiння обґрунтовувати свої думки,
грамотно будувати власну аргумен"
тацiю, а також одночасно вміти аналi"
зувати аргументацiю свого опонента i
переконливо її критикувати. При цьо"
му юрист"фахівець має пам’ятати, що
у практицi юридичної аргументації за"
стосовуються усi можливі види
логiчного обґрунтування: доказова i
недоказова, пряма i непряма аргумен"
тацiя.
Те саме стосується і критики.
Юрист"професiонал повинен чітко
розрiзняти види критики, обирати се"
ред них найефективнiший для досяг"
нення певних цiлей i не забувати, що
довести хибнiсть тези супротивника
можна лише за допомогою риторично
грамотної та аргументованої критики
тези.
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Майстром психологiчного захисту,
який вдало поєднував юридичний та"
лант юриста зі знанням і застосуван"
ням психології, філософії, літерату"
рознавства та мовознавства, про що
свідчили застосовані ним влучні
порівняння, гострi зiставлення, був
видатний український адвокат С. Анд"
рiєвський (1847–1918 рр.). У своїй
книзi «Драми життя. Захиснi промо"
ви» він писав: «Взагалi ж для кримi"
нального захисту… кориснi — освiченi,
розумнi, щирi, добрi люди, а менш за
все потрiбнi казуїсти, або ж порожнi
фразери, якi самовдоволено пропону"
ють публiцi пошарпанi квіти красно"
мовства» [7]. Тому і в основу своїх су"
дових промов С. Андрiєвський завжди
висував особу пiдсудного, умови її
життя, прагнув «розкрити» внутрiшнi
мотиви злочину. Особливого значення
цi твердження набувають, коли йдеть"
ся про професiйних учасникiв судово"
го процесу, якi покликанi здiйснювати
свою дiяльнiсть у чітко визначених
правових формах, у межi яких впису"
ються конкретнi життєвi ситуацiї
спiлкування iз рiзними типами ауди"
торiї — заявниками, пiдозрюваними та
обвинуваченими, свiдками, суддями,
посадовими особами, iншими пред"
ставниками державно"владних орга"
нiв. У цих суспiльних зв’язках про"
фесiйний учасник судового процесу
дiє не як абстрактна особа iз визначе"
ним колом повноважень, а як суб’єкт
мислячий, iндивiдуалiзований, якому
властива як професiйна правова свi"
домiсть, так i загальнолюдськi цiн"
ностi, спецiальна юридична освіта та
певний, достатньо високий рiвень
знань та обiзнаностi iз широкого кола
як правових питань, так і знань у сфері
психології, логіки, педагогіки, загаль"
ної філософії, мовознавства та літера"
турознавства тощо.
Незважаючи на взаємодію та
зв’язок юридичної риторики та iнших
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гуманітарних наук і комплексність
юридичної риторики, яка ґрунтується
на лiнгвiстичних дисциплiнах, на
фiлософії та етиці тощо, однак пред"
метно нерозривно вона пов’язана iз
усiєю системою юридичних наук.
Згаданий вище юрист"ритор П. По"
роховщиков, який працював певний
час прокурором у м. Харкові, пiдкрес"
лює, що у судi судовій промові проку"
рора чи адвоката «потрібна передусiм
надзвичайна, виняткова яснiсть i
чіткiсть. Слухачi мають все розуміти
вiдразу, без додаткових зусиль. Ритор
може розраховувати на їхню уяву, але
не на їхнiй розум i проникливiсть.
А тому слiд говорити не так, щоб мiг
зрозуміти, а так, щоб не мiг не зрозу"
міти вас суддя» [5]. У своїх порадах
для судових риторів він закликав:
• поважати гiднiсть осiб, якi вис"
тупають у судовому процесi;
• уникати домислiв про самого
себе i про присяжних;
• не допускати, щоб рiзкiсть пе"
реходила у грубість;
• говорити просто, але водночас
виразно й вишукано;
• знати цiну словам, пам’ятати,
що одне просте слово може iнколи ви"
ражати всю суть справи з точки зору
звинувачення або захисту;
• один вдалий епітет iнколи вар"
тий цiлої характеристики [5].
Аудиторiя комунікації, яка віднос"
но юриста"ритора може бути найріз"
номанітнішою, вимагає від нього
таких знань та ерудиції, де юридична
риторика переплітається й активно

взаємодіє із соціологією, філософією,
психологією, мораллю, етикою, педа"
гогікою, естетикою, іншими гумані"
тарними науками. Об’єктивно зумов"
лена мета або тематика промови, ауди"
торiя спiлкування та комунiкативна
ситуацiя, що може моделюватися не"
залежно вiд доповiдача (нормативно"
законодавчо або етично), чинять зво"
ротнiй вплив на оратора, змушуючи
його пiдвищувати або корелювати
власну риторичну компетенцiю, оби"
рати тi чи iншi засоби мовленнєвого та
психологiчного впливу.
На основі досліджень учених, що
звертаються до проблеми комуніка"
тивних якостей юридичного мовлен"
ня, вивчення юридичної риторики у
контексті інших гуманітарних наук,
можна сформувати оптимальну мо"
дель мовлення сучасного юриста"про"
фесіонала.
При цьому юридична риторична мо"
дель має бути ідеальною, оскільки
будь"який юридичний текст — усний
чи письмовий — передбачає прямо чи
опосередковано певні правові наслідки.
Така «юридично"риторична» модель
має бути адресною, термінологічно
точною, логічно вивіреною, юридично
коректною, зрозумілою та переконли"
вою.
Поєднання і взаємодія з філосо"
фією, логікою, етикою та іншими
гуманітарними науками юридичної
риторики переконують у становленні
останньої як юридичної науки iз до"
статньо високим рiвнем системності
у колі гуманітарних суспiльних наук.
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Олійник О. Б. Місце юридичної риторики у колі гуманітарних наук, їх взаємозв’язок та
взаємодія
Анотація. Поєднання і взаємодія з філософією, логікою, етикою та іншими гуманітарними
науками юридичної риторики переконують у становленні останньої як юридичної науки iз
достатньо високим рiвнем системності у колі гуманітарних суспiльних наук.
На основі досліджень учених, що звертаються до проблеми комунікативних якостей юри
дичного мовлення, вивчення юридичної риторики у контексті інших гуманітарних наук, можна
сформувати оптимальну риторичну модель сучасного юристапрофесіонала.
При цьому юридична риторична модель має бути ідеальною, оскільки будьякий юридичний
текст — усний чи письмовий — передбачає прямо чи опосередковано певні правові наслідки.
Така «юридичнориторична» модель має бути адресною, термінологічно точною, логічно
вивіреною, юридично коректною, зрозумілою та переконливою.
Ключові слова: юридична риторика, гуманітарні науки, юридична риторична модель, юри
дичне красномовство, комунікаційна аудиторія, теорія аргументації, логіка, професійна рито
рика.
Олейник О. Б. Место юридической риторики в кругу гуманитарных наук, их взаимосвязь и
взаимодействие
Аннотация. Сочетание и взаимодействие с философией, логикой, этикой и другими гумани
тарными науками юридической риторики убеждают в становлении последней как юридической
науки с достаточно высоким уровнем системности в кругу гуманитарных общественных наук.
На основе исследований ученых, обращающихся к проблеме коммуникативных качеств
юридического красноречия, изучения юридической риторики в контексте других гуманитарных
наук, можно сформировать оптимальную риторическую модель современного юристапро
фессионала.
При этом юридическая риторическая модель должна быть идеальной, поскольку любой
юридический текст — устный или письменный — предусматривает прямо или косвенно опреде
ленные правовые последствия. Такая «юридическириторическая» модель должна быть адрес
ной, терминологически точной, логически выверенной, юридически корректной, понятийно до
ступной и убедительной.
Ключевые слова: юридическая риторика, гуманитарные науки, юридическая риторическая
модель, юридическое красноречие, коммуникационная аудитория, теория аргументации, логи
ка, профессиональная риторика.
Oliinуk O. Role of legal rhetoric in the sphere of the humanities and their interconnection and
interaction
Annotation. Combination and interaction of legal rhetoric with philosophy, logic, ethics and
other humanities convincing in establishing the latter as a legal science with a sufficiently high level
of system in terms of human social sciences.
Based on the research of scientists who apply to the problem of the communicative qualities of
legal rhetoric, the study of legal rhetoric in the context of other human sciences, can form the opti
mal rhetorical model of the modern professional lawyer.
This legal rhetorical model must be perfect, as any legal text — a verbal or written — provides
directly or indirectly, certain legal consequences. Such a «legally and rhetorical» model should be
targeted, precise terminology, logically sequenced, legally correct, conceptually accessible and
convincing.
Key words: legal rhetoric, humanities, law rhetorical model, the theory of argumentation, logic,
rhetoric professional.

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

251

Молодим правознавцям — слово
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКУ
ОСОБИ, З ЯКОГО МОЖЕ НАСТАВАТИ
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

О. САПОЖНІКОВА
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П

ідставою кримінальної відпо"
відальності є вчинення особою
суспільно небезпечного діяння,
яке містить склад злочину, передбаче"
ного КК України (ч. 1 ст. 2), а однією з
обов’язкових ознак складу злочину є
наявність суб’єкта злочину. Згідно з
ч. 1 ст. 18 КК України суб’єктом злочи"
ну є фізична осудна особа, яка вчини"
ла злочин у віці, з якого відповідно до
цього Кодексу може наставати кримі"
нальна відповідальність. Загальний
вік, з якого може наставати кримі"
нальна відповідальність — 16 років, а
спеціальний — 14 (ст. 22 КК України).
Під час встановлення віку особи на
практиці може виникнути щонаймен"
ше такі дві ситуації: 1) визначений у
документах вік особи не відповідає ін"
телектуальному та психічному розвит"
ку особи (фактичному віку); 2) відсут"
ність документів, що визначають вік
особи, і необхідність встановлення
віку шляхом проведення експертизи.
Наведемо кілька позицій науковців
щодо вирішення першої ситуації.

М. Бурдін пропонує таке вирішення:
«Передбачити в законі положення,
відповідно до якого… в кожному ви"
падку проводилася б експертиза з ме"
тою підтвердження фактичного рівня
розвитку неповнолітнього його хроно"
логічному віку і встановлювався б ре"
альний рівень його розвитку» [1]. На
думку психолога І. Мамайчук, яка зай"
мається дослідженням проблем, пов’я"
заних із психологічною експертизою
малолітніх та неповнолітніх осіб,
«доцільність вчинків значною мірою
визначається не просто віком підлітка,
а рівнем його особистої зрілості» [2], і
це підтверджує необхідність прове"
дення судово"психологічної експерти"
зи на визначення осудності особи. На"
уковець Державного наукового центру
соціальної та судової психіатрії
ім. В. П. Сербського Російської Феде"
рації С. Шишков, проводячи дослі"
дження цієї проблеми, дійшов виснов"
ку, що «якщо відставання у психічно"
му розвитку значне, то кримінальну
відповідальність особа нести не по"
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винна. Оскільки фактично вона не
відповідає вимогам, які висуває зако"
нодавець до рівня соціальної зрілості
суб’єкта злочину» [3].
На нашу думку, названу вище ситу"
ацію потрібно вирішити на законодав"
чому рівні, а саме — доповнити ст. 22
КК України частиною третьою такого
змісту: не підлягає кримінальній від"
повідальності особа, яка досягла віку,
передбаченого частинами першою та
другою цієї статті, але внаслідок
відставання у психічному або інтелек"
туальному розвитку, не пов’язаному з
психічним розладом, під час вчинення
суспільно небезпечного діяння не
могла повною мірою усвідомлювати
фактичний характер і суспільну небез"
печність своїх дій (бездіяльності) або
керувати ними.
На сьогодні проблемні питання
вирішуються на основі положень КПК
України та постанов Пленуму Верхов"
ного Суду України (далі — Пленум
ВСУ). Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 47 Закону
України «Про судоустрій України» від
7 лютого 2002 р. постанови Пленуму
ВСУ мають рекомендаційний харак"
тер, але вони від того не втрачають
свого практичного значення під час
застосування норм, наприклад КПК
України, оскільки розкривають більш
глибоко їх деякі положення. Так, у
п. 18 постанови Пленуму ВСУ «Про
практику розгляду судами справ про
застосування примусових заходів ви"
ховного характеру» від 15 травня
2006 р. № 2 роз’яснюється, що під час
досудового слідства та розгляду в суді
справи про застосування примусових
заходів виховного характеру, крім
обставин, зазначених у ст. 64 КПК Ук"
раїни, необхідно повно й усебічно
з’ясувати: дані про особу непо"
внолітнього — вік (число, місяць, рік
народження, які мають бути підтверд"
жені долученими до справи копіями
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свідоцтва чи актового запису про на"
родження), інші біографічні дані;
вікові та психологічні особливості
(темперамент, рівень загального роз"
витку, інтереси, ціннісні орієнтації та
ін.);
стан
здоров’я;
соціальну
(суспільну) характеристику, взаємо"
відносини в сім’ї та колективі, став"
лення до праці, навчання, участь у
суспільному житті тощо. У частині 3
п. 18 цієї постанови зазначено, що як"
що є підстави вважати, що неповно"
літній за своїм інтелектуальним роз"
витком не досяг віку (14, 16 або
18 років), який відповідає даним
свідоцтва про народження чи іншого
документа, необхідно призначити пси"
холого"психіатрично"педагогічну екс"
пертизу, за допомогою якої це можна
підтвердити або спростувати. У разі
підтвердження висновком експертизи
наявності у неповнолітнього розумо"
вої чи психічної відсталості (не по"
в’язаної із психічним розладом) тако"
го ступеня, за якого він за розвитком
не відповідає віку, про який свідчать
документи про народження, суд має
винести на розгляд питання щодо
визнання неповнолітнього таким, що
не досяг віку, з якого може наставати
кримінальна відповідальність та мож"
ливе застосування примусових захо"
дів виховного характеру.
При цьому враховується ряд фак"
торів: ступінь фізичного і психічного
розвитку, соціально"психологічні осо"
бливості (інтелектуальні, вольові,
емоційні) людини, що визначають
здатність суб’єкта під час вчинення
діяння усвідомлювати його фактичний
характер і суспільну небезпечність;
кримінологічні показники (поши"
реність діянь даного виду серед осіб
певного віку, їх тяжкість тощо); прин"
ципи кримінально"правової політики
(наприклад доцільність установлення
кримінально"правової заборони) [4].
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В аналізованій нами другій ситу"
ації, а саме відсутності документів, що
визначають вік особи, і необхідності
встановлення віку шляхом проведен"
ня експертизи, слід керуватися п. 5
ст. 76 КПК України, де передбачено
обов’язковість призначення експерти"
зи для встановлення віку підозрюва"
ного або обвинуваченого, якщо це має
значення для вирішення питання про
його кримінальну відповідальність і
якщо про це немає відповідних доку"
ментів і неможливо їх отримати.
Встановлення віку особи є важли"
вим не тільки при вирішенні питання
про досягнення особою 14 або 16 ро"
ків, а й у випадку вчинення особою
суспільно небезпечного діяння у віці
від 11 років. Так, наприклад, ч. 2 ст. 97
КК України передбачає, що примусові
заходи виховного характеру, передба"
чені ч. 2 ст. 105 цього Кодексу, суд за"
стосовує і до особи, яка до досягнення
віку, з якого може наставати криміна"
льна відповідальність, вчинила су"
спільно небезпечне діяння, що підпа"
дає під ознаки діяння, передбаченого
Особливою частиною цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 6 КПК України
кримінальну справу не може бути по"
рушено, а порушена кримінальна
справа підлягає закриттю щодо особи,
яка не досягла на час вчинення су"
спільно небезпечного діяння 11"річно"
го віку. Так, згідно з ч. 4 ст. 73 КПК
України слідчий, встановивши у
кримінальній справі, що суспільно не"
безпечне діяння вчинене дитиною, яка

не досягла 11"річного віку, виносить
постанову про закриття кримінальної
справи, про що повідомляє прокурора
та службу у справах дітей за місцем
проживання дитини.
Ми вважаємо, що суттєвим недо"
ліком чинного кримінального та кримі"
нально"процесуального законодавства
є положення щодо можливості застосу"
вання примусових заходів виховного
характеру до осіб, які вчинили су"
спільно небезпечне діяння до досягнен"
ня віку, з якого може наставати кримі"
нальна відповідальність. На нашу
думку, не обґрунтовано законодавцем
прирівнення суб’єкта злочину до осо"
би, що не є ним у зв’язку з недосягнен"
ням віку, з якого може наставати
кримінальна відповідальність. Тому
вважаємо за доцільне передбачити ок"
ремим законом України такі заходи, що
можуть застосовуватися до осіб, які не
досягли віку кримінальної відповідаль"
ності або не підлягають кримінальній
відповідальності внаслідок відставання
у психічному або інтелектуальному
розвитку, не пов’язаному з психічним
розладом, які б відрізнялися від приму"
сових заходів виховного характеру, що
передбачені у ст. 105 КК України. Ос"
танні, на нашу думку, повинні застосо"
вуватися тільки до суб’єкта злочину,
тобто фізичної осудної особи, яка вчи"
нила суспільно небезпечне діяння, пе"
редбачене КК України, та досягла віку,
з якого може наставати кримінальна
відповідальність.
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Сапожнікова О. Є. Деякі питання щодо встановлення віку особи, з якого може наставати
кримінальна відповідальність
Анотація. У цій публікації розглядаються питання, що пов’язані з встановленням віку, з яко
го може наставати кримінальна відповідальність в Україні. У статті також наведено варіанти
вирішення цього питання науковцями України та інших країн світу, подано пропозиції щодо
зміни певних положень в українському кримінальному законодавстві.
Ключові слова: вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність; неповнолітній;
злочин.
Сапожникова Е. Е. Некоторые вопросы об установлении возраста лица, с которого может
наступать уголовная ответственность
Аннотация. В этой публикации рассматриваются вопросы, связанные с установлением
возраста, с которого может наступать уголовная ответственность в Украине. В статье также
приведены варианты решения этого вопроса научными работниками Украины и других стран
мира, даны предложения об изменении некоторых положений в украинском уголовном зако
нодательстве.
Ключевые слова: возраст, с которого может наступать уголовная ответственность; несо
вершеннолетний; преступление.
Sapozhnikova O. Some questions about setting the age from which criminal responsibility may
ensue
Annotation. The article is devoted to the question of setting the age from which criminal respon
sibility may ensue in Ukraine. There are shown versions of decision this question by Ukrainian sci
entists and scientists of other countries of the world in the article, too, there are given motions of
changing some statements in Ukrainian criminal legislation.
Key words: the age from which criminal responsibility may ensue; juvenile; crime.
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Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. ; за заг. ред. В. В. Сташиса,
В. Я. Тація. — К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 1196 с.
Пропонований коментар підготовлено викладачами Національної
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У ньому на основі
сучасної теорії кримінального права, з урахуванням судової практики,
коментуються положення Кримінального кодексу України, що був
прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності
1 вересня 2001 р. Авторами враховані законодавчі зміни, які були внесені
до Кримінального кодексу України і набрали чинності до 1 жовтня 2003 р.,
а також прийняті на цей час постанови Пленуму Верховного Суду
України.
Коментар розрахований на суддів, працівників прокуратури, органів
внутрішніх справ, Служби безпеки, податкової міліції, інших
правоохоронних органів, адвокатів, наукових працівників, а також викладачів, аспірантів і
студентів вищих юридичних навчальних закладів. Стане в нагоді всім, хто цікавиться
питаннями кримінально+правової охорони людини, суспільства, держави.
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Я

к свідчить історія, лакмусом на"
явності демократії та плю"
ралізму в будь"якому суспіль"
стві є свобода преси та засобів масової
інформації. А першим кроком до вста"
новлення диктатури завжди були ті чи
інші обмеження або взагалі скасуван"
ня свободи думки, слова, вільного ви"
раження поглядів, ЗМІ. «Інформа"
ція — це кисень демократії» — ствер"
джується у документах правозахисної
організації Article 19 (Міжнародна не"
урядова організація в Лондоні щодо
захисту прав людини на свободу вира"
ження думок та інформацію) [1, 283].
Для того щоб досягнути в Україні
рівня вільної та неупередженої преси,
необхідно мати відповідну юридичну
основу для регулювання питань, по"
в’язаних із обігом інформації та захис"
том ЗМІ і громадян у разі порушення
їхніх прав у сфері обігу інформації.
Права людини у сфері обігу інфор"
мації — це урегульована правом свобо"
да вчиняти певні дії з інформацією, а
саме одержувати, створювати, зберіга"
ти, поширювати, використовувати,
розповсюджувати інформацію, крім
тих дій, які особа зобов’язана не вчи"
няти. Ця стаття присвячена саме

кримінально"правовій охороні закон"
ної діяльності журналістів в Україні,
яка є важливим чинником реалізації
прав людини у сфері обігу інформації.
Як свідчить судова практика,
ст. 171 «Перешкоджання законній
професійній діяльності журналістів»
КК України не є широко застосовува"
ною. І причиною цього є не відсутність
перешкоджань законній діяльності
журналістів в Україні.
Згідно з опитуванням журналістів
щодо існування цензури в Україні,
29 % відповіли, що цензура існує,
55 % — швидше існує, 15 % — швидше
не існує, 1 % — важко відповісти, 0 % —
не існує [2, 116].
На значну суспільну небезпечність
і доцільність криміналізації цього
діяння вказує також аналіз міжнарод"
них документів та вітчизняних норма"
тивно"правових актів.
Роль ЗМІ в суспільстві відобража"
ють положення Декларації про основ"
ні принципи, що стосуються внеску
засобів масової інформації у зміцнен"
ня миру та міжнародного взаєморо"
зуміння, у розвиток прав людини та
боротьбу проти расизму й апартеїду та
підбурювання до війни, проголошеної
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Генеральною Конференцією ЮНЕС"
КО 28 листопада 1978 р. Так, у пунк"
тах 1, 2 ст. 2 зазначається: «Здійснення
свободи думки, вираження та інфор"
мації, що визнаються як складова час"
тина прав людини і основних свобод, є
суттєвим фактором зміцнення миру і
міжнародного взаєморозуміння. До"
ступ загалу до інформації повинен га"
рантуватися різноманітністю доступ"
них їй джерел і засобів інформації,
дозволяючи, таким чином, кожному
впевнитися у достовірності фактів і
об’єктивно оцінити події. З цією
метою журналісти повинні володіти
свободою передавання повідомлення
і, можливо, максимально повними за"
собами доступу до інформації».
У Конституції України у ст. 34 за"
кріплено, що «кожному гарантується
право на свободу думки і слова, на
вільне вираження своїх поглядів і пе"
реконань. Кожен має право вільно
збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, пи"
сьмово або в інший спосіб — на свій
вибір».
Закон України «Про інформацію»
від 2 жовтня 1992 р. у преамбулі «за"
кріплює право громадян України на
інформацію, закладає правові основи
інформаційної діяльності». Щодо охо"
рони прав журналістів як осіб, які
згідно з професійними обов’язками
збирають, створюють, розповсюджу"
ють інформацію, у ч. 4 ст. 451 зазначено,
що «умисне перешкоджання законній
професійній діяльності журналістів
та/або переслідування журналіста за
виконання професійних обов’язків, за
критику, здійснювані посадовою осо"
бою або групою осіб за попередньою
змовою, тягне за собою кримінальну
відповідальність відповідно до Кримі"
нального кодексу України».
З усіх форм ЗМІ найбільш розпов"
сюдженими є друковані. Закон Украї"
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ни «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні» від
16 листопада 1992 р. встановлює дер"
жавні гарантії свободи ЗМІ відповідно
до Конституції України. У частинах 1, 2
ст. 2 цим Законом встановлено, що
«свобода слова і вільне вираження у
друкованій формі своїх поглядів і пе"
реконань гарантуються Конституцією
України і відповідно до цього Закону
означають право кожного громадяни"
на вільно і незалежно шукати, одержу"
вати, фіксувати, зберігати, використо"
вувати та поширювати будь"яку
відкриту за режимом доступу інфор"
мацію за допомогою друкованих за"
собів масової інформації».
Закон України «Про державну
підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів» від
23 вересня 1997 р. є спеціальним нор"
мативно"правовим актом щодо право"
вого захисту журналістів, визначає не
тільки правові, а й економічні, органі"
заційні засади державної підтримки
ЗМІ та соціального захисту жур"
налістів. У частинах 1, 2 ст. 17 цього
Закону закріплено, що «відповідаль"
ність за скоєння злочину проти жур"
наліста у зв’язку з виконанням ним
професійних обов’язків або перешко"
джання його службовій діяльності
прирівнюється до відповідальності за
скоєння таких же дій проти працівни"
ка правоохоронного органу. Службова
діяльність журналіста не може бути
підставою для його арешту, затриман"
ня, а також вилучення зібраних, опра"
цьованих, підготовлених ним матеріа"
лів та технічних засобів, якими він ко"
ристується у своїй роботі».
На основі аналізу цих законодав"
чих актів можна дійти висновку, що
наявність ст. 171 у КК України досить
виправдана. Але не всі науковці пого"
джуються з цим, існують і протилежні
думки. Зокрема, С. Лихова стверджує,
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що «…виключення ст. 171 КК України…
з розділу «Злочини проти виборчих,
трудових та інших особистих прав і
свобод людини і громадянина» аж
ніяк не може «зашкодити» ні кримі"
нально"правовій, ні, тим більше,
цивільно"правовій охороні права на
свободу думки і слова, на вільне вира"
ження своїх поглядів і переконань» [3,
182]. Крім того, вона стверджує, що
«слід поставити питання про те, чи до"
сягає ступінь суспільної небезпеки
діяння, яке полягає в умисній неза"
конній відмові надати журналістові
статистичні дані чи дозвіл ознайоми"
тися з архівними, бібліотечними чи
музейними фондами, або незаконне
недопущення журналістів у район
стихійного лиха тощо ступеню су"
спільної небезпеки злочину?» [3, 183].
На підставі цього С. Лихова доходить
висновку, «що ст. 171 КК України є
прикладом надмірної криміналізації»
[3, 183]. На мою думку, така точка зору
є цікавою, але дискусійною. Ч. Бек"
каріа писав, що «...істинним мірилом
злочинів є шкода, що завдається ними
суспільству» [4, 226]. Шкода, що за"
вдається суспільству за відсутності
правдивої або наявності неправдивої
інформації у ЗМІ, величезна. Будь"
яка людина вчиняє те чи інше діяння
або відмовляється від нього завдяки
аналізу даних про об’єктивну ре"
альність. Оскільки більшість даних
про соціальні події ми отримуємо не
через безпосереднє сприйняття, а від
ЗМІ (друковані ЗМІ, телебачення,
радіо, Інтернет), то можна дійти вис"
новку, що велика кількість важливих
рішень приймається на основі інфор"
мації, що надана ЗМІ. Як приклад
можна навести участь громадян у ви"
борах. Більшість інформації про того
чи іншого кандидата ми отримуємо від
ЗМІ, а величезна суспільна важ"
ливість прийняття рішення про обран"
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ня одного з кандидатів громадянами
України не залишає сумніву. З огляду
на це, можна стверджувати, що
криміналізація перешкоджання за"
конній діяльності журналіста як засіб
охорони прав людини у сфері обігу
інформації є виправданою.
В українській та російській юри"
дичній науці цією проблематикою зай"
малися такі дослідники, як П. Берзін,
Р. Вереша, С. Головатий, С. Лихова,
Т. Лазутіна, А. Марущак, Л. Костенко,
О. Красильнікова, Д. Кукушкін, Н. Ку"
шакова та ін.
Насамперед при вирішенні цієї про"
блеми необхідно звернути увагу на
ключовий термін ст. 171 КК України
«Перешкоджання законній професій"
ній діяльності журналістів» — «пере"
шкоджання». П. Берзін у своїй статті
«Захист «винищувачів танків» або
юридичні «гарантії» незалежної діяль"
ності вітчизняних журналістів» вказує
на необхідність належного тлумачення
поняття «перешкоджання». Зокрема,
він пише: «Основні проблеми поляга"
ють у відсутності однозначного тлума"
чення поняття «перешкоджання», яке
повинно базуватися передусім на су"
купності прав і обов’язків усіх працю"
ючих в Україні журналістів. Тому юри"
дична сторона перешкоджання поля"
гає у порушенні законних (!) прав жур"
наліста під час виконання ним своїх
службових обов’язків. Недотримання
ж зазначених ознак перешкоджання
призведе до неминучих порушень прав
та свобод ЗМІ взагалі й журналістів
зокрема» [5, 10].
У науково"практичному коментарі
до КК України за загальною редакцією
П. Андрушка, В. Гончаренка, Є. Фе"
сенка зазначено, що «перешкоджан"
ням законній діяльності журналістів
мають вважатися діяння (дії або без"
діяльність), якими створюються пере"
пони (обмеження, заборони) щодо
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реалізації журналістами наданих їм
законом прав при здійсненні профе"
сійної діяльності» [6, 509]. Л. Костен"
ко пропонує таке визначення: «Пере"
шкоджанням є протиправне створен"
ня перепон, обмежень, заборон щодо
одержання, використання, поширення
та зберігання інформації окремим
журналістом, групою журналістів чи
самим ЗМІ або інформаційним агент"
ством, з використанням погроз, засто"
суванням фізичного насилля, обману,
шантажу, підкупу тощо» [7].
На мою думку, ці визначення не по"
вною мірою висвітлюють суть поняття
«перешкоджання», оскільки поясню"
ють його через термін «перепони»,
який не є ширшим, ніж термін «пере"
шкоди». Пояснюючі терміни «обме"
ження», «заборони» хоча і входять у
поняття «перепони», але не є досить
чіткими та вичерпними для розуміння
терміна «перешкоджання».
Якщо звернутися до інших дослі"
джень, зокрема здійснених російськи"
ми вченими, то можна побачити, що у
них вирішення проблеми криміналь"
но"правового захисту журналістів на"
було більшого розвитку. О. Красиль"
нікова говорить про необхідність про"
ведення уніфікації термінів, що вико"
ристовуються в Загальній частині
Кримінального кодексу Російської
Федерації, та пропонує сформулювати
загальне для декількох складів зло"
чинів поняття «перешкоджання» і
помістити його у примітки до ст. 144
КК РФ. На її думку, перешкоджан"
ня — це спрямована на втручання у
діяльність особи або групи осіб проти"
правна поведінка винного з метою
змусити вчинити або не допустити
вчинення певних дій (бездіяльності)
з їх боку [8]. Видається, що це визна"
чення є досить вдалим.
При вирішенні цієї проблеми необ"
хідно зазначити про суттєву різницю в
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диспозиціях ч. 1 ст. 171 КК України та
ч. 1 ст. 144 Кримінального кодексу
Російської Федерації. Російський
законодавець вирішив встановити
способи перешкоджання законній
діяльності журналістів так: або шля"
хом примушування розповсюджувати
інформацію, або шляхом відмови від її
розповсюдження. Таким чином, зако"
нодавець суттєво звузив коло діянь,
що визнаються злочинними. На мою
думку, обидві диспозиції мають не"
доліки. Адже на практиці диспозиція
ч. 1 ст. 144 КК РФ не охоплює випад"
ків, коли злочинець нібито не відмов"
ляє у розповсюдженні інформації, але
створює такі умови, які унеможлив"
люють її законне розповсюдження.
У судовому порядку надзвичайно
важко у цьому випадку захистити пра"
ва журналістів та покарати винних.
Диспозиція ч. 1 ст. 171 КК України
передбачає можливість тлумачення
набагато більшої кількості дій, які виз"
навалися б такими, що перешкоджа"
ють законній діяльності журналіста.
Але водночас вона не є ефективною
саме через свою абстрактність, некон"
кретність, багатозначність.
Проаналізувавши судову практику
України щодо застосування ч. 1 ст. 171
КК України останніх років, можна
помітити, що судді тлумачать диспо"
зицію ч. 1 ст. 171 КК України за ана"
логією з російським кримінальним
законодавством, а саме через встанов"
лення факту примушування до роз"
повсюдження або відмови у розповсю"
дженні інформації [9]. На мою думку,
ця позиція є помилковою, тому що
тільки частково відповідає тому смис"
лу, що вклав у диспозицію ч. 1 ст. 171
КК України законодавець. З другого
боку, причина такої позиції деяких
суддів є зрозумілою: намагаючись зву"
зити коло діянь, що підпадають під цю
статтю, через складність адекватного
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тлумачення терміна «перешкоджан"
ня», вони за традицією звертаються до
досвіду Росії. Очевидно, що така прак"
тика не повинна мати місце в україн"
ському судочинстві.
Щодо частини 2 ст. 171 КК Украї"
ни, то тут законодавець використав
термін «переслідування». У вже за"
значеному науково"практичному ко"
ментарі до КК України переслідуван"
ня тлумачиться як різні форми пося"
гання на законні права, свободи та
інтереси журналіста чи його близь"
ких, їх ущемлення, обмеження, фізич"
ний та психічний примус до вчинення
певних дій, поширення неправдивих
відомостей, що ганьблять честь і
гідність журналіста тощо [6, 511].
Л. Костенко зазначає, що «пересліду"
вання — це фізичний чи психо"
логічний вплив на журналіста, його
рідних чи близьких, знищення або по"
шкодження його майна, обмеження
або позбавлення його прав чи закон"
них інтересів (позбавлення премій,
звільнення з роботи чи переведення
на іншу роботу, відмова оприлюдню"
вати підготовлені ним матеріали)»
[7]. Термін «переслідування», як і
термін «перешкоджання», не є уніфі"
кованим у КК України. Уніфікація
цих термінів та поміщення в примітки
кодексу є необхідними, тому що за
відсутності єдиного визначення уне"
можливлюється однакове розуміння
складів злочинів не тільки у ст. 171
КК України, а й у багатьох інших. На
мою думку, у примітці має бути уточ"
нення, невичерпний перелік діянь, які
входять до «переслідування», що ча"
стково перелічені у зазначеному ко"
ментарі: різні погрози, залякування,
цькування, фізичний чи психічний
примус до вчинення певних дій,
звільнення з роботи, позбавлення вина"
городи, поширення неправдивих відо"
мостей чи відомостей, що ганьблять
260

честь і гідність журналіста, компроме"
тують його тощо. При порівнянні час"
тини 1 і 2 ст. 171 КК України можна
дійти висновку, що законодавець ви"
користав термін «переслідування»
для наголошення того, що, на відміну
від перешкоджання, зазначеного у
ч. 1, у ч. 2 йдеться вже про пересліду"
вання як злочинне посягання на жит"
тя, здоров’я особи, її волю, честь,
гідність, власність журналіста чи його
близьких у зв’язку з виконанням ним
професійних обов’язків та/або крити"
кою. Тобто у ч. 2 ст. 171 КК України
йдеться про більш небезпечні форми
злочинного діяння, за яких об’єктом
посягання є додатково ще й інші пра"
ва і свободи, на що потрібно орієнту"
ватися при розмежуванні злочинів.
На мою думку, існування ч. 2 ст. 171
КК України є виправданим через ви"
сокий рівень суспільної небезпечності
такого роду діянь та наявності непо"
одиноких випадків різних форм пося"
гань на права журналістів в Україні.
Як вже було зазначено, суб’єктом
переслідування журналіста за вико"
нання професійних обов’язків чи за
критику може бути службова особа
або група осіб за попередньою змовою.
Тобто якщо журналіста переслідує не
особа, яка визнається службовою, а,
наприклад, відомий бізнесмен, про
«діяльність» якого йдеться у ЗМІ, то
таке діяння вже не буде кваліфікува"
тися за ч. 2 ст. 171 КК України. Воно
буде кваліфікуватися згідно зі стаття"
ми КК України лише за вбивство, на"
несення тілесних ушкоджень, погрози,
залякування, незаконне звільнення з
посади тощо. Як видається, така будо"
ва ч. 2 ст. 171 КК України, що звужує
перелік суб’єктів злочину, залишає
журналістів недостатньо захищеними
у кримінально"правовому сенсі перед
злочинцями, які не мають статусу
службової особи, але мають у своєму
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арсеналі інші ефективні засоби впли"
ву на журналістів.
Для вдосконалення ст. 171 КК
України та виправлення зазначених
недоліків пропонуємо викласти дис"
позицію ч. 2 цієї статті в такій редакції:
«2. Переслідування журналіста за
виконання професійних обов’язків, за
критику — карається…».
Також до статті додати ч. 3:
«3. Діяння, передбачені частиною
першою або другою цієї статті, скоєні
службовою особою або групою осіб за
попередньою змовою, — караються…».
Така структура ст. 171 КК України
дасть змогу не тільки розширити пе"
релік суб’єктів переслідування жур"
налістів за виконання професійних
обов’язків (не обмежуючись колом
службових осіб та групами осіб за по"
передньою змовою), а й передбачити
відповідальність за умисне перешко"
джання законній професійній діяль"
ності журналістів службовою особою
або групою осіб за попередньою змо"
вою. Особливого значення останнє
положення набуває у випадках пере"
шкоджання законній професійній
діяльності журналістів під час виборів
[10]. Однак запропоновані зміни і до"
повнення до ст. 171 КК України не ви"
черпують усіх можливостей для роз"
витку кримінально"правової охорони
прав людини у сфері обігу інформації.
Наступним кроком, на мою думку, має
бути встановлення кримінальної від"
повідальності за переслідування будь"
якої особи, яка не є журналістом, за за"
конні дії щодо збирання, обробки,
зберігання, користування, поширення
інформації. Для цього пропонується
ввести у КК України ст. 1711 «Пере"
слідування особи за законні дії у сфері
обігу інформації» такого змісту: «Пе"
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реслідування особи за законне збиран"
ня, обробку, зберігання, користування
чи поширення інформації — караєть"
ся…». Така стаття була б виправданою
у зв’язку з тенденціями залучення до
оперування інформацією усе більшого
числа людей, зокрема в умовах гло"
бальної «інтернетизації» людства.
Підсумовуючи, слід зазначити, що
актуальною є необхідність для сучас"
ного українського суспільства вдоско"
налення законодавчого регулювання
законних прав журналістів. Це під"
тверджує і світова спільнота. Існують
численні резолюції Ради Європи та
Європейської конференції міністрів з
питань політики в галузі ЗМІ. Зокре"
ма, у Резолюції № 2 4"ї Європейської
конференції міністрів з питань політи"
ки в галузі ЗМІ (Прага, 1994) «Свобо"
ди журналістів і права людини» вказа"
но такий принцип відносно ЗМІ, яко"
го має додержуватись демократична
держава: «Журналістська практика в
різноманітних електронних і друкова"
них засобах інформації ґрунтується,
зокрема, на основоположному праві на
свободу вираження поглядів, гаранто"
ваному статтею 10 Європейської кон"
венції з прав людини, та на її тлума"
ченні в практиці органів Конвенції»
[11].
КК України є ефективним засобом,
який забезпечує правовий захист за"
конної професійної діяльності жур"
налістів. Внесення сформульованих
вище змін до ст. 171 КК України може
сприяти підвищенню рівня цього за"
хисту. Таке ж важливе значення для
вдосконалення судової практики має
уніфікація у чинному КК України та"
ких понять, як «перешкоджання» та
«переслідування».
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СЛІДЧОГО З ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ

О. КІНАШ
здобувач кафедри управління,
адміністративного права і процесу
та адміністративної діяльності
(Національний університет
державної податкової служби України)

У

спішна діяльність слідчих під"
розділів щодо попередження
злочинів залежить, насамперед,
від її адміністративно"правової орга"
нізації, під якою розуміється особлива
діяльність з формування системи по"
передження злочинів і забезпечення
процесу її функціонування. Вона
містить визначення цілей і завдань си"
стеми попередження злочинів, її ін"
формаційно"аналітичне, криміноло"
гічне прогнозування і планування
профілактичних заходів, розміщення
наявних сил і засобів, забезпечення
їхньої взаємодії, координацію роботи,
контроль за виконанням, методичне,
кадрове, матеріально"технічне й інше
забезпечення.
Адміністративно"правове забезпе"
чення діяльності слідчих починається
з визначення цілей і завдань майбут"
ньої діяльності, вибору організацій"
них засобів їхньої реалізації. Інтегра"
тивними якостями, або ознаками си"
стеми розслідування злочинів, слід на"
звати провадження розслідування
злочинів у вигляді дізнання і досудо"
вого слідства, а також управління роз"
слідуванням злочинів. Таким чином,
управління розслідуванням злочинів
можна визначити як вплив на систему
розслідування злочинів для того, щоб

забезпечити збереження її якісної спе"
цифіки удосконалення і розвитку,
успішний рух до заданої мети.
Поняття «організація» містить:
а) організацію у статиці, тобто стан си"
стеми управління, склад елементів і
зв’язку між ними, інакше кажучи,
структуру; б) організацію в динаміці,
тобто діяльність зі створення структу"
ри, одну з функцій управління. Термін
«організація» у цьому випадку вжи"
вається також і як синонім управління
в цілому.
Професор Р. Бєлкін виокремлює
чотири рівня організації розслідуван"
ня злочинів.
Перший рівень є найбільш загаль"
ним рівнем організації розслідування
злочинів усіма компетентними дер"
жавними органами, відомствами, на
які покладена функція розслідування
злочинів. Тут організація розслідуван"
ня визначається як сукупність заходів,
що забезпечують ефективність функ"
ціонування елементів системи розслі"
дування злочинів і досягнення постав"
лених перед цими елементами цілей.
Це і є, власне, поняття організації
розслідування злочинів.
Другий рівень — це організація роз"
слідування злочинів окремим відом"
ством. У цьому випадку організація
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розслідування злочинів є комплексом
заходів, що забезпечують оптимальну
структуру органів розслідування, не"
обхідний рівень управління ними,
ефективність їхньої діяльності й удос"
коналення її засобів і методів. Цей
рівень професор Р. Бєлкін називає
управлінням розслідування злочинів.
Третій рівень — це організація кон"
кретного акту розслідування. Сюди
входить комплекс заходів для ство"
рення оптимальних умов визначення і
застосування найбільш ефективних і
доцільних у конкретній слідчій ситу"
ації рекомендацій криміналістичної
методики для досягнення максималь"
них результатів при мінімальних ви"
тратах сил і засобів.
Четвертий рівень зводиться до
організації проведення окремої слід"
чої дії. Він трактується як комплекс
заходів, що забезпечують вибір і засто"
сування в конкретній слідчій ситуації
найбільш ефективних і доцільних
техніко"криміналістичних і тактичних
засобів та прийомів досягнення цілей
цієї слідчої дії.
Перераховані визначення характе"
ризують організацію розслідування
злочинів як управління. Зазначені рівні
її організації відповідають системам
розслідування злочинів різного поряд"
ку. Можна виокремити систему розслі"
дування злочинів в Україні: система
розслідування злочинів органами внут"
рішніх справ; система розслідування
окремого злочину; система проведення
окремої слідчої дії. І оскільки це все си"
стеми, виходить, що управління має
місце на усіх названих вище рівнях, зок"
рема і на рівні розслідування окремого
злочину, і на рівні проведення окремої
слідчої дії. Слідчий здійснює управ"
ління особами, які беруть участь у
розслідуванні або у проведенні слідчої
дії та можуть розглядатися як елемент
відповідних систем [4, 24–32].
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Кінцевою метою діяльності органів
внутрішніх справ щодо попередження
злочинів є недопущення й усунення
можливості їх здійснення. Це поло"
ження відображається у ст. 2, пунк"
тах 6, 7 ст. 10 Закону України «Про мі"
ліцію» від 20 грудня 1990 р.
Будучи провідною ланкою у взає"
модії з іншими суб’єктами попере"
дження злочинів, слідчі підрозділи не
тільки широко використовують їх до"
помогу при здійсненні різних профі"
лактичних заходів, а й при потребі без"
посередньо включають їх у профілак"
тичну діяльність, зобов’язують у
межах компетенції самостійно прово"
дити цілеспрямовані заходи попере"
дження злочинів, усунення причин і
умов, що сприяють їх здійсненню.
Відповідно до ст. 23 КПК України
при провадженні досудового розсліду"
вання слідчий і органи дізнання зо"
бов’язані виявляти причини й умови,
що сприяють здійсненню злочинів, і
вживати заходів щодо їхнього усунен"
ня. Причини й умови, що сприяють
здійсненню злочинів, — це обставини
об’єктивної дійсності й особливості
особистості обвинувачуваного і потер"
пілого, що зумовили й детермінували
злочин, зробили можливим його здій"
снення. Вони складаються із сукуп"
ності взаємодіючих між собою обста"
вин: 1) особливості об’єкта зазіхання і
наявність криміногенних факторів;
2) антигромадська установка особис"
тості обвинувачуваного і причини її
формування; 3) конкретні життєві си"
туації, що у взаємодії з внутрішніми
властивостями особистості обвинува"
чуваного викликали злочин і сприяли
його здійсненню [5, 354].
Залежно від свого змісту антигро"
мадська установка особистості може
бути трьох типів: корислива, насиль"
ницька, шкідницька. Особа, що воло"
діє антигромадською установкою ко"
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рисливого типу, зводить свої інтереси
до матеріальної вигоди. При антигро"
мадській установці насильницького
характеру особі властива жорстокість,
егоїзм, зневага до вимог правосуддя,
відсутність почуття поваги до навко"
лишнього. При шкідницькій установці
особа виказує заздрісність і діє за
принципом: нашкодив — одержав на"
солоду.
Аналізуючи обставини об’єктивно"
го світу, що зумовили і полегшили зло"
чин, необхідно робити акцент на ті з
них, що можуть бути усунуті. Під умо"
вами, що сприяють здійсненню злочи"
ну, розуміються обставини, що полег"
шили обвинувачуваному здійснення
злочину і досягнення злочинного ре"
зультату. Причини й умови, що сприя"
ють здійсненню злочинів, виявляють"
ся у процесі провадження всього ком"
плексу необхідних слідчих дій: огляду
місця події, допитів, експертних
досліджень, слідчих експериментів то"
що. Для виявлення таких обставин
слідчий може і повинен активно вико"
ристовувати допомогу осіб, що воло"
діють необхідними пізнаннями: психо"
логів, криміналістів, бухгалтерів, і
застосовувати всі процесуальні форми
взаємодії з фахівцями, експертами й
оперативними працівниками [7, 96].
Беручи участь у провадженні слід"
чих дій, експерт"криміналіст може
внести значний вклад у встановлення
обставин, що сприяють здійсненню
злочину, і у з’ясування питання про те,
які запобіжні заходи прийняти. Так,
використовуючи свої спеціальні пі"
знання в науці і техніці, експерт"кри"
міналіст, беручи участь у розслідуван"
ні розкрадань власності, може сприяти
виявленню порушення технологічних
процесів, правил оцінки якості виго"
товлення промислових чи продоволь"
чих товарів, використовуваних у зло"
чинних цілях розкрадачами, недіючих
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вимірювальних приладів, порушення
правил їх таврування. У справах з роз"
краданням в легкій і харчовій промис"
ловості він може виявити недоско"
налість засобів упакування виробів,
що дає змогу непомітно порушити
цілісність останньої та викрадати її
вміст, робити пересортицю. Під час
призначення криміналістичних екс"
пертиз слідчий повинен враховувати
можливість встановлення експертом
даних, які прямо чи побічно сприяли
з’ясуванню причин і умов вчиненого
злочину, та розробки пропозицій з їх
усунення. Попередження злочинів —
це багатобічна діяльність державних
органів, громадських організацій,
спрямована на розробку і проведення
в життя системи взаємозалежних між
собою засобів економічного, політич"
ного, культурно"виховного, адміні"
стративно"правового й організаційно"
го характеру, здійснення яких усуває
причини й умови, що сприяли здійс"
ненню правопорушень, забезпечує ви"
корінювання злочинів [5, 358].
Правовий характер діяльності слід"
чого, недопущення порушень закон"
ності, реалізація ним усіх демократич"
них принципів кримінального процесу,
забезпечення прав і законних інтересів
учасників процесу — найважливіший
виховний фактор. Служіння істині, до"
бру, справедливості — краща профілак"
тика. Сумлінне ставлення до свого
службового обов’язку — переконливий,
моральний фактор виховного впливу.
Найважливіший засіб профілакти"
ки — законність. Ніщо так не ображає
і не принижує людину, ніщо не викли"
кає такої гіркої образи, як несправед"
ливість, беззаконня, необґрунтовані
обвинувачення. Служіння закону —
справа складна, що потребує не лише
винахідливості, розуму, а й глибокої
людяності. Необхідно підвищувати
моральну зрілість співробітників пра"
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воохоронних органів, щоб їх професіо"
налізм спрямовувався дійсно на бо"
ротьбу зі злочинністю, а не на бороть"
бу за показники, щоб слідчі не витра"
чали своє життя на оформлювання ма"
лозначних злочинів, скоєних жінками
і підлітками. Тут багато резервів для
моралізації правосуддя в цілому.
Одним із процесуальних засобів по"
передження злочинів є спеціальна про"
цесуальна міра — подання слідчого.
Подання — це процесуальний акт, що
містить рішення слідчого (органа
дізнання), пов’язане з виявленням і
вживанням заходів щодо усунення
причин і умов, які сприяли здійсненню
злочину, покладає на компетентних
посадових осіб установ, підприємств,
керівників громадських організацій
обов’язок усунути обставини, що спри"
яли здійсненню злочину. Воно вино"
ситься у зв’язку з конкретною кримі"
нальною справою. У ньому повинні бу"
ти чітко відображені всі обставини
злочину, що зумовили його здійснен"
ня, а також заходи, які, на думку слід"
чого, слід виконати для усунення при"
чин і умов злочину.
Запропоновані слідчим заходи по"
винні: 1) ґрунтуватися тільки на уста"
новлених фактах і зібраних доказах;
2) дотримуватися вимог діючих нор"
мативних актів, інструкцій міні"
стерств і відомств; 3) бути безпечними
для життя і здоров’я громадян, не при"
нижуючи їх честі та гідності, морально
прийнятними та юридично припусти"
мими; 4) прийнятними і доцільними з
економічної точки зору; 5) реально
здійсненними і діючими.
Подання, що виноситься слідчим,
санкціонування або затвердження не
потребує, тоді як посадові особи орга"
нів дізнання затверджують його у на"
чальника органа дізнання. Адресуєть"
ся воно визначеним посадовим особам
установ, підприємств та організацій і
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направляється їм для фактичної лікві"
дації обставин, що сприяли здійснен"
ню злочину. Діяльність з фактичного
усунення причин і умов, що сприяли
здійсненню злочину, кримінально"
процесуальним законом не регламен"
тована, а тому за своїм характером не є
процесуальною. Відповідно до ч. 3
ст. 231 КПК України керівники уста"
нов, підприємств, організацій зобо"
в’язані не пізніше ніж у місячний
термін розглянути подання, прийняти
за ним необхідні заходи і сповістити
про це слідчого або орган дізнання.
У слідчих підрозділах не відпра"
цьований механізм контролю за роз"
глядом подань. Крім того, не діють
норми адміністративного законодав"
ства (ст. 1856 ч. 2 КпАП України), що
передбачає відповідальність за зали"
шення посадовими особами подань
слідчого без розгляду, а також за
неприйняття за ними заходів або не"
своєчасного направлення відповіді.
Відповідно до ст. 255 КпАП України
протокол про адміністративне право"
порушення складається органом ді"
знання, слідчим або прокурором.
У цьому адміністративному протоколі
відповідно до ст. 256 КпАП України
повинні міститися такі дані: дата і
місце його складання, посада, прізви"
ще, ім’я, по батькові особи, що склала
протокол, дані про особистість поруш"
ника; місце, час здійснення й сутність
адміністративного правопорушення;
нормативний акт, що передбачає від"
повідальність за правопорушення; по"
яснення правопорушника. В обов’яз"
ковому порядку орган дізнання,
слідчий або прокурор відповідно до
ст. 268 КпАП України ознайомлюють
особу, яка притягується до адміністра"
тивної відповідальності, з її правами й
обов’язками.
Згідно зі ст. 221 КпАП України
складений адміністративний прото"
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кол разом з іншими матеріалами на"
правляється до суду для розгляду
справи про адміністративне правопо"
рушення й прийняття рішення про
накладення адміністративного стяг"
нення.
А як бути, якщо особа, на адресу
якої було направлено подання про
усунення причин і умов, не реагує і
після складання адміністративного
протоколу? Ці моменти не знайшли
свого відображення і законодавчого
закріплення ні у КПК України, ні в
КпАП України. Керуючись наявною
правовою основою, вважаю, що відпо"
відно до ст. 307 КпАП України штраф
(санкція ст. 1856 ч. 2 передбачає накла"
дення адміністративного стягнення у
вигляді штрафу) повинен бути спла"
чений порушником не пізніше 15 днів

з дня вручення йому постанови про
накладення штрафу. Після закінчення
зазначеного терміну слід знову напра"
вити подання про усунення причин і
умов вищому керівнику, а також скла"
сти адміністративний протокол за не"
виконання вимог ст. 1856 ч. 2 КпАП
України. Це один варіант вирішення
цієї проблеми. Другий варіант — вне"
сти доповнення до ст. 231 ч. 5 КПК Ук"
раїни такого змісту: «У випадку зали"
шення посадовою особою подання без
розгляду, після притягнення його до
адміністративної
відповідальності
орган дізнання, слідчий або прокурор
направляють у вищу інстанцію мате"
ріали для вирішення питання про від"
повідність займаній посаді конкретної
винної посадової особи».
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С

еред видів страхування профе"
сійної відповідальності на ук"
раїнському ринку страхових по"
слуг поступово з’являється попит на
страхування професійної відповідаль"
ності лікарів.
Успіхи медичної науки призводять,
з одного боку, до великих очікувань,
які населення покладає на лікарів, з
другого боку — до значного усклад"
нення медичних технологій. Збіль"
шується кількість випадків складно
передбачуваних алергічних реакцій,
симптоми захворювань досить часто
не мають явно вираженого характеру,
а застосування інструментальних
методів діагностики є потенційною за"
грозою для здоров’я пацієнта. Більше
того, поширилась обізнаність пацієн"
тів про свої права, у зв’язку з чим
збільшились їх вимоги до дотримання
лікарями положень медичної та за"
гальнолюдської етики [8, 366]. Тому
лікар, здійснюючи свою професійну
діяльність, постійно підлягає ризику
застосування до нього санкцій, які
найчастіше зводяться до сплати гро"
шової компенсації відповідно до
розміру шкоди, завданої пацієнту.
З другого боку, актуальність цієї теми
зумовлена необхідністю забезпечення

фінансової допомоги пацієнтам, яким
заподіяно шкоду внаслідок професій"
них помилок, упущень та недбалості з
боку лікарів, які з необережності їх
припустилися у процесі здійснення
професійної медичної діяльності.
Аналіз останніх наукових дослі"
джень та публікацій показує, що пи"
тання страхування професійної відпо"
відальності лікарів розглянуто недо"
статньо. Науковцями розглядаються
питання якості медичних послуг і
проблеми обсягу та розмірів відпові"
дальності лікарів. Увага приділяється
порівняльному аналізу таких видів
страхування, як медичне страхування
(безперервне страхування здоров’я),
страхування здоров’я на випадок хво"
роби та страхування від нещасних ви"
падків. Гідним чином не розглянуто
поняття професійної відповідальності
лікарів, не достатньо вивчаються пи"
тання щодо захисту пацієнтів від
професійних помилок лікарів при
здійсненні ними професійної лікар"
ської діяльності шляхом застосування
страхування професійної відповідаль"
ності лікарів.
Питання якості медичних послуг,
відповідальності лікарів та страхуван"
ня їх професійної відповідальності
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висвітлювали у своїх працях такі
українські науковці: С. Антонов,
М. Мелющева [1], В. Богомаз [2],
В. Горенко [3], С. Гур’янова, Д. Смолич
[4], І. Дрозд [5], В. Єрмілов [6], та
російські вчені А. Мантіков [7],
І. Шинкаренко [8], М. Шишов, Ю. Не"
стеренко [9]. Але на сьогодні визна"
чення поняття «професійна відпові"
дальність лікаря» досі не подано. На
нормативно"правовому рівні особли"
вості здійснення страхування профе"
сійної відповідальності лікарів не
закріплені. Отже, вимагають науково"
го дослідження порушені проблеми з
питань здійснення страхування про"
фесійної відповідальності лікарів, а
саме: виокремлення предмета та особ"
ливостей здійснення цього виду стра"
хування, визначення місця страхуван"
ня професійної відповідальності ліка"
рів серед інших видів страхування
професійної відповідальності.
Основною метою цієї статті є дати
визначення поняття «професійна
відповідальність лікаря», дослідження
можливості страхування професійної
відповідальності лікарів при наданні
безоплатних медичних послуг та особ"
ливостей страхування професійної
відповідальності лікарів при наданні
платних медичних послуг.
Забезпечення якості медичної допо"
моги є пріоритетною метою діяльності
систем охорони здоров’я розвинених
країн. Медичні потреби населення Ук"
раїни об’єктивно збільшуються і пи"
тання підвищення якості медичних по"
слуг є одним із найважливіших фак"
торів зміцнення здоров’я. Суспільство
потребує збільшення ефективності ме"
дичних втручань, більше уваги звер"
нено на кінцеві результати застосунен"
о лікувальних технологій [2, 85].
Відповідно до ст. 22 Основ законо"
давства України про охорону здоров’я
від 19 листопада 1992 р. держава через
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спеціально уповноважені органи ви"
конавчої влади здійснює контроль і
нагляд за додержанням законодавства
про охорону здоров’я, державних
стандартів, критеріїв та вимог, спря"
мованих на забезпечення здорового
навколишнього природного середови"
ща і санітарно"епідеміологічного бла"
гополуччя населення, нормативів про"
фесійної діяльності в галузі охорони
здоров’я, вимог Державної Фармако"
пеї, стандартів медичного обслугову"
вання, медичних матеріалів і техно"
логій.
Узагальнюючи передовий досвід
управління якістю медичної допомо"
ги, В. Богомаз вважає, що параметра"
ми якості медичної допомоги є: техно"
логічне виконання, а саме — ступінь
виконання медичними працівниками
й установами технічних вимог якості
(стандартів); результативність надан"
ня послуг: ступінь досягнення бажано"
го клінічного результату; ефектив"
ність надання послуг: співвідношення
результатів втручань до витрат на їх
виконання; міжособові відносини: на"
явність довіри, пошани, конфіден"
ційності, чуйності, співпереживання,
уміння слухати; безпека: ступінь міні"
мізації ризиків травм, інфікування або
інших побічних ефектів медичних
втручань; доступність послуг: ступінь
відсутності для медичних послуг гео"
графічних, економічних, соціальних,
організаційних або мовних бар’єрів;
безперервність послуг: надання послуг
одним і тим самим виконавцем протя"
гом усього курсу лікування або своє"
часний зв’язок між виконавцями;
інфраструктура і комфорт: зовнішній
вигляд установи, чистота, побутовий
комфорт, та інші аспекти, важливі для
споживача; вибір: у разі необхідності
можливість вибору споживачем ліку"
вальної установи, набору послуг у
програмі страхування і методів ліку"
269
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вання [2, 87–88]. Однак слід зазначи"
ти, що створення стандартів лікування
для лікарів будь"якої спеціалізації не є
гарантом їх реального широкого засто"
сування в медичній практиці. Най"
частіше суб’єктивний досвід є підста"
вою для вибору медичних препаратів,
діагностичних та лікувальних методик
лікарями. У разі звернення фізичних
осіб до лікаря за наданням медичної
допомоги у пацієнта виникають такі
вимоги до роботи лікарів, як високий
рівень кваліфікації лікаря, можливість
визначення точного діагнозу, надання
медичної допомоги своєчасно та в по"
вному обсязі, відсутність побічних
ефектів та подальших ускладнень від
запропонованої методики лікування
та призначених медичних препаратів.
На практиці ніхто з лікарів не може
бути впевненим у тому, що кожне його
професійне рішення буде бездоганним
та матиме виключно позитивні наслід"
ки для пацієнта.
При здійсненні медичної практики,
під час якої були допущені професійні
помилки, у лікаря можуть виникати
такі види професійної відповідаль"
ності, як відповідальність за завдання
майнової шкоди (наприклад придбан"
ня ліків, втрата заробітку, витрати на
санаторно"курортне лікування тощо),
яка може бути договірною — за наяв"
ності договору платного надання
медичних послуг та недоговірною — за
відсутності договору платного надан"
ня медичних послуг. Платні медичні
послуги населенню надаються приват"
ними лікарями та закладами охорони
здоров’я за наявності ліцензії на
здійснення медичної практики, поря"
док отримання якої визначений вимо"
гами Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної
практики, затверджених наказом Дер"
жавного комітету України з питань
регуляторної політики та підприєм"
270

ництва, Міністерства охорони здо"
ров’я від 16 лютого 2001 р. № 38/63 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 2 березня 2001 р. № 189/5380
(далі — Ліцензійні умови). Відповідно
до п. 1.2 Ліцензійних умов медичною
практикою є діяльність, пов’язана з
комплексом спеціальних заходів,
спрямованих на сприяння поліпшен"
ню здоров’я, підвищення санітарної
культури, запобігання захворюванням
та інвалідності, на діагностику, допо"
могу особам з гострими і хронічними
захворюваннями й реабілітацію хво"
рих та інвалідів, що здійснюється осо"
бами, які мають спеціальну освіту.
Головною особливістю професійної
відповідальності лікаря при наданні
платних медичних послуг є те, що для
її виникнення необхідна наявність
протиправності, шкоди та причинного
зв’язку між наявністю шкоди у пацієн"
та та ненаданою або неналежно нада"
ною професійною медичною послу"
гою. Наявність вини лікаря не є обо"
в’язковою складовою для настання йо"
го професійної відповідальності. Тому
для лікаря єдиним можливим засобом
захистити себе від виникнення про"
фесійної відповідальності за неспри"
ятливий результат лікування — це до"
вести відсутність професійної помил"
ки та відповідність наданої пацієнту
послуги, встановленої в договорі про
надання медичних послуг; відсутність
причинного зв’язку між протиправни"
ми діями (бездіяльністю) лікаря та
шкодою життю та/або здоров’ю па"
цієнта; відсутність шкоди життю
та/або здоров’ю, завданої внаслідок
непереборної сили або порушення
пацієнтом лікувального режиму, при"
значень лікаря, заходів застосування
та зберігання медичних препаратів.
Окрім того, на думку М. Шишова, у
разі надання медичних послуг, особли"
во платних, лікарю слід пам’ятати, що
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будь"яке порушення при оформленні
та веденні первинної медичної доку"
ментації — це документально підтвер"
джений доказ неналежним чином на"
даної медичної послуги [9, 91].
Сплатити великі суми позовів з бо"
ку пацієнтів практикуючому лікарю
та приватному закладу охорони здо"
ров’я може бути важко. Захистити
його майнові інтереси може страху"
вання професійної відповідальності
від можливих професійних помилок
при здійсненні медичної практики. Як
правильно зазначає І. Дрозд, розвитку
страхування професійної відповідаль"
ності лікарів насамперед перешкод"
жають такі фактори, як недоско"
налість і невизначеність структури
системи охорони здоров’я в Україні.
Не слід очікувати значної популяр"
ності цього виду страхування серед
медичних установ, що перебувають на
бюджетному фінансуванні. Укладати
договори страхування професійної
відповідальності лікарів можуть доз"
волити собі лише приватні медичні
установи або госпрозрахункові під"
розділи державних закладів охорони
здоров’я [5, 86].
Страхування професійної відпові"
дальності лікарів не є поширеним ви"
дом страхування в Україні. Переважна
більшість лікарів не знають, у чому
полягає сутність страхування профе"
сійної відповідальності лікарів, які є
переваги в наявності договору страху"
вання. Сьогодення показує, що існує
певна недовіра до страхових компаній,
відсутня звичка страхуватись. Також
однією з причин відсутності попиту на
цей вид страхування є неналежний
рівень платоспроможності лікарів,
тим більше медичних закладів дер"
жавної та комунальної форм влас"
ності. Все це свідчить про неналежний
рівень страхової культури у населення
взагалі та у більшості осіб, які здійс"
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нюють професійну діяльність, зокрема
серед лікарів.
Поняття культури страхування іс"
нує як у вузькому значенні, з боку
постачальника послуг, так і в більш
широкому значенні, яке передбачає
усвідомлення споживачем необхідно"
сті та розуміння сутності страхування,
сприйняття його як важливого інсти"
туту та інструменту захисту своїх май"
нових прав. Поширенню та укорінен"
ню страхової культури сприяє пози"
тивний імідж страхової компанії. Для
всіх повинна бути очевидною викону"
вана ними важлива економічна функ"
ція, а також соціальна відповідаль"
ність [7, 25–26].
Сьогодні у світі виокремлюють дві
основні системи страхування профе"
сійної відповідальності: система стра"
хування деліктної відповідальності та
система страхування від шкоди, яка
настала без вини страхувальника.
Перша система страхування діє в
США та ще в кількох країнах світу, а
друга — у Швеції, Фінляндії, Новій
Зеландії, Канаді, Австралії тощо. Сис"
тема деліктної відповідальності дає
змогу пацієнтам отримати компен"
сацію лише в тому випадку, коли дове"
дено, що причиною заподіяння шкоди
здоров’ю стала недбалість лікарів. Цю
систему постійно критикують за не"
ефективність, несправедливість та
дорожнечу. Друга система, яку ще на"
зивають «шведською моделлю страху"
вання», полягає в тому, що під час
процесу також збираються докази
недбалості лікарів, але компенсація
заснована на доказі причинного зв’яз"
ку між лікуванням і шкодою. Хоча си"
стема страхування дещо відрізняється
в кожній країні, основна її ідея поля"
гає в тому, щоб усунути помилку або
провину із системи компенсації, до"
сягти більшої справедливості, зробити
процес відшкодування максимально
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простим. Шведська система страху"
вання професійної відповідальності
лікарів дає змогу отримати компен"
сацію незалежно від недбалості лікаря
[1, 20–21].
Досить часто буває, що вітчизняні
спеціалісти у сфері страхування виз"
начають страховим випадком за дого"
вором страхування професійної
відповідальності лікаря встановлення
обов’язку закладу охорони здоров’я
або приватно практикуючого лікаря в
судовому порядку відшкодувати шко"
ду, завдану життю та/або здоров’ю
пацієнта внаслідок ненавмисних по"
милкових дій чи бездіяльності лікаря
[3, 27; 4, 68; 5, 87]. На нашу думку,
більш вагомого значення повинно на"
бирати саме позасудове вирішення
справи про відшкодування шкоди, за"
вданої професійною помилкою лікаря
своєму пацієнту. Оскільки це є вигід"
ним як для лікаря (закладу охорони
здоров’я) — страхувальника, так і для
його пацієнта — потерпілої особи. Ви"
рішити це питання можна за допомо"
гою залучення до справи про встанов"
лення причинного зв’язку між профе"
сійною помилкою лікаря та шкодою,
завданою пацієнтові, незалежних спе"
ціалістів.
Здебільшого страхувальниками
стають приватні клініки та їх фахівці.
Це пояснюється не лише більш широ"
кими матеріальними можливостями
цих установ, прагненням до прогре"
сивних форм господарювання, а й тим,
що приватні лікувально"профілак"
тичні заклади та їх персонал все
частіше стають об’єктами судових
позовів пацієнтів про відшкодування
нанесеної їх здоров’ю шкоди персона"
лом цих клінік. Слід зазначити, що й
працівникам державних та комуналь"
них лікувально"профілактичних за"
кладів також досить часто доводиться
виступати фігурантами відповідних
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судових процесів чи офіційних роз"
слідувань, які проводяться регулятор"
ними або правоохоронними органами.
Зокрема, це хірурги, стоматологи,
лікарі швидкої та невідкладної медич"
ної допомоги, реаніматологи, спеціалі"
сти з функціональної діагностики, у
практиці яких існує висока ймовір"
ність неумисних професійних поми"
лок, що можуть зашкодити здоров’ю
пацієнтів [4, 69].
Не можна погодитися з думкою
С. Антонова та М. Мелющевої, що
страхування професійної відповідаль"
ності лікарів — це страхування самої
медичної практики на випадок настан"
ня відповідальності перед пацієнтом
[1, 19]. На нашу думку, в галузі страху"
вання професійної відповідальності
лікарів предметом договору страху"
вання є майнові інтереси, пов’язані з
відповідальністю лікарів перед па"
цієнтами, життю та/або здоров’ю яких
може бути завдана шкода, внаслідок
помилкових рішень або дій (бездіяль"
ності) при наданні медичних послуг.
Страховими ризиками при страху"
ванні професійної відповідальності
лікарів можуть бути: помилки при
визначенні діагнозу захворювання;
помилки в рекомендаціях при прове"
денні лікування; неякісно чи взагалі
неправильно проведений курс ліку"
вання; помилки при наданні рецептів
на застосування медичних препаратів;
передчасна виписка із стаціонару чи
закриття листів непрацездатності осіб;
помилки при інструментальних мето"
дах досліджень та лікування; помилки
при проведенні хірургічних операцій
тощо. За договором страхування про"
фесійної відповідальності лікарів
страхова компанія у разі настання
страхового випадку відшкодовує в ме"
жах страхової суми: грошову суму у
розмірі позову за обґрунтованими
претензіями, які підлягають відшко"
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дуванню відповідно до вимог чинного
цивільного законодавства; необхідні
та доцільні витрати за попереднім
з’ясуванням обставин, що сталися
внаслідок дій (бездіяльності) лікаря;
у випадку судового розгляду витрати
на ведення справи; доцільні витрати
на рятування життя, зменшення шко"
ди особам, яким завдана шкода, обо"
в’язок з відшкодування якої несе лікар
(заробіток, який втратив пацієнт
внаслідок втрати працездатності чи
зменшення її в результаті завдання
шкоди здоров’ю, додаткові витрати.
Необхідні для поновлення здоров’я
(на посилене харчування, санаторно"
курортне лікування, сторонній догляд,
протезування, транспортні витрати
тощо), частина заробітку, яку у випад"
ку смерті пацієнта втратили непраце"
здатні особи, які перебували на його
утриманні або мали право на отриман"
ня від нього утримання, витрати на по"
ховання).
Таким чином, можна дійти виснов"
ку, що, по"перше, професійною відпо"
відальністю лікаря є застосування до
фізичної (лікар) або юридичної (за"
клад охорони здоров’я) особи, яка
здійснює медичну діяльність, відпо"
відно до ліцензії на здійснення певно"
го виду медичної практики за умови
виконання нею кваліфікаційних, орга"
нізаційних та інших спеціальних
вимог, встановлених Ліцензійними
умовами на провадження господарсь"
кої діяльності з медичної практики, у
випадку завдання нею шкоди пацієн"
там при невиконанні або неналежному
виконанні своїх професійних обов’яз"
ків, заходів державного примусу у ви"
гляді санкцій (додаткових обтяжень),
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направлених на відновлення поруше"
них прав та інтересів пацієнта.
По"друге, сприяти поширенню
страхування професійної відповідаль"
ності лікарів в Україні буде запрова"
дження цього виду страхування в обо"
в’язковій формі шляхом внесення
лікарів до переліку осіб, професійна
відповідальність яких має бути застра"
хована, встановленому Кабінетом
Міністрів України, або шляхом прий"
няття норми закону про обов’язко"
вість страхування професійної відпо"
відальності лікарів. Саме у цьому
випадку будуть захищені права та
інтереси і лікарів, і пацієнтів у разі на"
стання страхового випадку та здійс"
нення страхових виплат. По"третє,
страховикам доцільно здійснювати
роз’яснювальні заходи серед лікарів
шляхом проведення семінарів, через
ЗМІ та налагодження співпраці із про"
фесійними об’єднаннями лікарів.
Тому подальші дослідження повин"
ні йти у напрямі розробки умов здійс"
нення страхування професійної відпо"
відальності лікарів в обов’язковій
формі з урахуванням вимог пацієнтів,
лікарів та закладів охорони здоров’я, а
також страховиків. Для цього слід по"
силити роль законодавства України
шляхом прийняття постанови Кабіне"
ту Міністрів України з питань обов’яз"
кового страхування професійної від"
повідальності осіб, діяльність яких
може завдати шкоду третім особам із
зазначенням у переліку цих осіб ліка"
рів або впровадження норми закону
про обов’язкове страхування профе"
сійної відповідальності лікарів з ме"
тою забезпечення інтересів лікарів та
їх пацієнтів.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ОСІБ
ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ

І. КОЗУБ
аспірант кафедри цивільного права
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Т

рудова правосуб’єктність та її
елементи завжди викликали ін"
терес серед науковців, зокрема:
В. Костюка, К. Мельника, О. Орловсь"
кого, П. Пилипенка, В. Прокопенка,
О. Процевського та ін. Незважаючи на
такий значний інтерес, особливості
трудової правосуб’єктності осіб зі зни"
женою працездатністю не були пред"
метом спеціального дослідження. Що,
у свою чергу, свідчить про актуаль"
ність цього дослідження.
Трудова правоздатність та її особ"
ливості щодо осіб зі зниженою праце"
здатністю нами вже були досліджені,
що дало змогу дійти висновків, що у
трудовій правоздатності слід розріз"
няти правоздатність щодо права на
працю та правоздатність щодо права
на роботу. Саме правоздатність як
здатність мати право на роботу дає
змогу виявити людину в новій яко"
сті — як суб’єкта трудового права.
Правоздатність як здатність мати пра"
во на роботу та трудова дієздатність є
універсальними категоріями, тобто
виникають одночасно і залежать від
однакових чинників [1, 352].
Тому метою статті є встановлення
особливостей трудової дієздатності
осіб зі зниженою працездатністю, ви"
явлення проблемних питань у цій

сфері та встановлення шляхів їх
вирішення.
Визначення трудової дієздатності у
законодавстві не надається. Якщо роз"
глядати дієздатність з огляду на зміст
самого поняття, то це здатність до дій.
І не просто здатність діяти, а здатність
своїми діями набувати прав і обо"
в’язків. Як наголошує П. Пилипенко,
дієздатність — це така властивість
суб’єкта права, яка встановлена в зако"
нодавстві та завдяки якій він здатний
реалізовувати свої юридичні права та
обов’язки, тобто бути учасником тру"
дових правовідносин [2, 69]. Така здат"
ність або можливість, цілком логічно,
не надається суб’єкту права з наро"
дження, а набувається після досягнен"
ня відповідного віку. Саме із здатністю
до роботи у юридичному розумінні за"
конодавець, на нашу думку, пов’язує
виникнення у людини здатності свої"
ми діями набувати трудових прав і
нести відповідні трудові обов’язки. Як
і здатність до роботи, трудова дієздат"
ність залежить від віку, статі, стану
здоров’я і, відповідно, встановленої
групи інвалідності.
Детально вивчати трудову дієздат"
ність загалом ми не будемо, звернімо
лише увагу саме на особливості такої
дієздатності в осіб зі зниженою пра"
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цездатністю. Як ми вже наголошува"
ли, на трудову дієздатність впливає
факт установлення інвалідності. Коло
значущих дій (до якого відносимо на"
буття й реалізацію трудових прав та
обов’язків), які можуть учиняти осо"
би, яким встановлена відповідна група
інвалідності, залежатиме від ступеня
наявної в них професійної працездат"
ності, тобто стану наявної в них здат"
ності до роботи в юридичному ро"
зумінні. Обов’язок визначення стану
працездатності взагалі та ступеня
втрати професійної працездатності
покладено на МСЕК (п. 18 Положен"
ня про медико"соціальну експертизу)
[3]. У частині 2 ст. 69 Основ законо"
давства України про охорону здоров’я
[4] також говориться, що експертиза
тривалої або стійкої втрати працездат"
ності здійснюється медико"соціальни"
ми експертними комісіями, які вста"
новлюють ступінь та причину інвалід"
ності, визначають для інвалідів роботи
і професії, доступні їм за станом здо"
ров’я, перевіряють правильність вико"
ристання праці інвалідів згідно з вис"
новком експертної комісії та сприяють
відновленню працездатності інвалідів.
Хоча відповідно до Інструкції про
встановлення груп інвалідності меди"
ко"соціальна експертна комісія вста"
новлює групу інвалідності залежно від
ступеня обмеження життєдіяльності.
Цим ми хочемо сказати, що такого по"
няття, як «ступінь інвалідності», не
існує, бо встановлюється група, а не
ступінь інвалідності. Тому, вважаємо, є
сенс внести відповідні зміни до Основ
законодавства України про охорону
здоров’я.
Відповідно до п. 7 Положення про
медико"соціальну експертизу виснов"
ки медико"соціальних експертних
комісій про умови й характер праці
інвалідів є обов’язковими для під"
приємств, установ і організацій неза"
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лежно від форм власності та видів їх
діяльності. Законодавець не конкрети"
зував при цьому, на кого конкретно
покладається обов’язок виконання
вказаної норми — на власника чи
уповноваженого ним органу.
На відміну від зазначеного Поло"
ження, у ст. 69 Основ законодавства
України про охорону здоров’я вка"
зується, що висновки органів медико"
соціальної експертизи про умови і ха"
рактер праці інвалідів є обов’язковими
для власників та адміністрації під"
приємств, установ і організацій. Од"
нак і така вказівка нас не влаштовує,
оскільки виходить, що для фізичних
осіб, які використовують найману
працю, такі висновки не є обов’язко"
вими, хоча згідно зі ст. 1 Закону Украї"
ни «Про організації роботодавців» [5]
фізична особа, що використовує най"
ману працю, є роботодавцем. Відпо"
відно ж до ст. 19 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалі"
дів в Україні» [6] для підприємств, ус"
танов, організацій, у тому числі під"
приємств, організацій громадських
організацій інвалідів, фізичних осіб,
які використовують найману працю,
установлюється норматив робочих
місць для працевлаштування інвалідів
у розмірі чотирьох відсотків середньо"
облікової чисельності штатних пра"
цівників облікового складу за рік, а
якщо працює від 8 до 25 осіб — у кіль"
кості одного робочого місця. Іншими
словами, для фізичних осіб, які вико"
ристовують найману працю, як і для
будь"яких інших роботодавців, уста"
новлюється норматив робочих місць
для працевлаштування осіб зі зниже"
ною працездатністю.
З метою усунення непорозумінь
вважаємо за доцільне внести зміни до
п. 7 Положення про медико"соціальну
експертизу та ст. 69 Основ законодав"
ства України про охорону здоров’я і
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викласти їх у такій редакції: «Виснов"
ки органів медико"соціальної експер"
тизи про умови і характер праці осіб зі
зниженою працездатністю є обов’яз"
ковими для власників підприємств,
установ і організацій незалежно від
форм власності, видів діяльності та
галузевої належності або уповноваже"
ного ним органу чи фізичної особи,
яка відповідно до законодавства вико"
ристовує найману працю».
Отже, саме залежно від установле"
ної групи інвалідності трудова діє"
здатність в осіб зі зниженою пра"
цездатністю, як і здатність до роботи,
матиме особливості. Специфіка реалі"
зації трудових прав особою цієї кате"
горії визначатиметься також й індиві"
дуальною програмою реабілітації.
Відповідно до ст. 1 Закону України
«Про реабілітацію інвалідів в Україні»
[7] індивідуальна програма реабіліта"
ції — це комплекс оптимальних видів,
форм, обсягів, термінів реабілітацій"
них заходів з визначенням порядку і
місця їх проведення, спрямованих на
відновлення та компенсацію поруше"
них або втрачених функцій організму і
здібностей конкретної особи до вико"
нання видів діяльності, визначених у
рекомендаціях медико"соціальної екс"
пертної комісії. Згідно з п. 22 Порядку
організації та проведення медико"
соціальної експертизи втрати праце"
здатності [8], відповідно до індивіду"
альної програми реабілітації інваліда
МСЕК розробляє для кожного інва"
ліда рекомендації щодо його реабі"
літації за участю лікуючого лікаря
лікувально"профілактичного закладу.
Пункт 23 зазначеного Порядку наго"
лошує, що МСЕК визначає непроти"
показані для кожного інваліда за ста"
ном здоров’я види трудової діяльності
та умови праці, які сприятимуть від"
новленню порушених функцій орга"
нізму, та перевіряє відповідність умов
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праці інвалідів своїм висновкам. Зок"
рема, від такої програми реабілітації
залежатиме й підбір підходящої робо"
ти для безробітних осіб зі зниженою
працездатністю. Положення такого
змісту містяться у ст. 7 Закону Украї"
ни «Про зайнятість населення» [9] та
ст. 181 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в
Україні», де говориться, що державна
служба зайнятості здійснює пошук
підходящої роботи відповідно до реко"
мендацій МСЕК, наявних у інваліда
кваліфікації та знань, з урахуванням
його побажань.
Окрім того, додаткові особливості
трудової дієздатності мають особи зі
зниженою працездатністю унаслідок
психічного розладу. Так, за ст. 9 Зако"
ну України «Про психіатричну допо"
могу» [10] особа може бути визнана
тимчасово (на строк до п’яти років)
або постійно непридатною внаслідок
психічного розладу до виконання ок"
ремих видів діяльності (робіт, про"
фесій, служби), що можуть становити
безпосередню небезпеку для неї або
оточуючих. З метою встановлення
придатності особи до виконання окре"
мих видів діяльності (робіт, професій,
служби) з особливими вимогами до
стану її психічного здоров’я вона
підлягає обов’язковому попередньому
(перед початком діяльності) та періо"
дичним (у процесі діяльності) пси"
хіатричним оглядам. Перелік медич"
них психіатричних протипоказань що"
до виконання окремих видів діяль"
ності (робіт, професій, служби), що
можуть становити безпосередню не"
безпеку для особи або оточуючих, за"
тверджується Кабінетом Міністрів
України і підлягає періодичному (не
рідше одного разу на п’ять років) пере"
гляду. Так, наказом Міністерства
охорони здоров’я України та Служби
безпеки України було затверджено
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Перелік психічних захворювань (роз"
ладів), які можуть завдати шкоди охо"
роні державної таємниці та за наяв"
ності яких громадянинові допуск до
державної таємниці не надається [11].
Отже, для осіб зі зниженою праце"
здатністю внаслідок психічного розла"
ду встановлюються ще й додаткові об"
меження щодо реалізації наданого їм
права на роботу.
Отже, трудова дієздатність і здат"
ність до роботи в юридичному розу"
мінні — взаємопов’язані поняття. Від
здатності до роботи залежатиме трудо"
ва дієздатність. Доречно виникає запи"
тання: чи впливає факт визнання особи
нездатною до роботи на трудову
дієздатність, тобто чи спричиняє не"
здатність до роботи трудову недіє"
здатність? Як уже зазначалося, не"
здатність до роботи — це стан здоров’я
(функцій організму) людини, зумовле"
ний захворюванням, травмою тощо,
який унеможливлює виконання робо"
ти визначеного обсягу, професії без
шкоди для здоров’я. Як бачимо, у цьо"
му визначенні йдеться про конкретну
роботу, а не про працю загалом. Звідси
випливає: якщо особа не здатна за ста"
ном здоров’я виконувати якусь роботу,
вона може цілком успішно виконувати
іншу. Наприклад, для виконання пев"
ного роду робіт не потрібно гостроти
слуху (чи наявність його взагалі) і лю"
дина з вадами слуху цілком успішно
може виконувати таку роботу. Тому
стверджувати, що вона не здатна до
вказаної роботи, не можна. Якщо вже
людину визнали непрацездатною, тоб"
то не здатною до праці взагалі, то й про
наявність у неї трудової дієздатності
складно говорити. Таким чином, якщо
людина непрацездатна, вона й недіє"
здатна (зараз ми говоримо про трудову
дієздатність). Значить, факт визнання
особи не здатною до роботи не є одно"
часно фактом визнання її недієздат"
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ною. Якщо визнати за недієздатними
громадянами хоч мінімальну працез"
датність, то на них повинні поширюва"
тися державні гарантії права на вибір
професії й виду діяльності, передбачені
ст. 4 Закону України «Про зайнятість
населення». Можливість реалізації та"
ких гарантій безпідставна. Ось чому
цілком обґрунтованим вважаємо твер"
дження, що непрацездатні особи не во"
лодіють трудовою дієздатністю.
Цікавим при цьому видається запи"
тання такого змісту: як впливає на
трудову дієздатність факт визнання
особи недієздатною? Таке питання
має як теоретичне, так і практичне
значення.
Фактом визнання людини недіє"
здатною (за цивільним правом) є
рішення суду. Так, відповідно до ст. 39
ЦК України [12] фізична особа може
бути визнана судом недієздатною,
якщо вона внаслідок хронічного,
стійкого психічного розладу не здатна
усвідомлювати значення своїх дій та
(або) керувати ними. Наголосимо, що
не слід плутати недієздатних осіб з
особами зі зниженою працездатністю
внаслідок психічних розладів. Нага"
даємо, що для останніх відповідно до
Закону України «Про психіатричну
допомогу» встановлюються квоти
створення робочих місць і працевлаш"
тування. Однак часто недієздатні
особи володіють статусом осіб зі зни"
женою працездатністю, тобто їм уста"
новлюється група інвалідності.
Властивості трудових правовідно"
син вказують на те, що багато що у них
залежить від особи працівника. Адже
бажання роботодавця укласти договір
саме з відповідною особою зумовлено
як і особистістю такої особи, так і,
власне, її здатністю до конкретно ви"
значеної роботи. Фактично роботода"
вець «купує» здатність до роботи у
такої особи, адже він, насамперед, за"
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цікавлений у якісному виконанні пев"
ного обсягу робіт, що може забезпечи"
ти саме така особа. Тому навряд чи
зацікавить роботодавця особа, яка не
здатна усвідомлювати значення своїх
дій та (або) керувати ними. Крім того,
на нашу думку, у таких осіб немає
здатності до роботи. Як може людина
виконувати роботу, якщо вона не
усвідомлює що робить, або якщо й
усвідомлює, не може керувати власни"
ми діями? При цьому не слід ототож"
нювати працетерапію, яку проводять з
метою реабілітації таких осіб, з наяв"
ністю у них працездатності. Адже пра"
цетерапія є одним із видів соціальних
послуг відповідно до Закону України
«Про соціальні послуги» [13] і прово"
диться у реабілітаційних установах
відповідно до Державної типової про"
грами реабілітації інвалідів [14]. Тому
працетерапію, яку проводять з метою
лікування таких осіб, не слід ототож"
нювати із виконанням такими особа"
ми своєї трудової функції.
Дати відповідь на поставлене запи"
тання в межах одного дослідження не"
можливо. Це дає напрям у подальших
наукових пошуках вирішення вказано"
го питання. Однак зазначимо, що
недієздатні особи — не здатні до роботи

в юридичному розумінні. При цьому їх
здатність до праці використовують у
лікувальних цілях (працетерапія). Пра"
ва на роботу такі особи не мають, а ось
права на працю їх ніхто не позбавляв.
Тому недієздатні особи є правоздатни"
ми щодо права на працю, однак непра"
воздатними щодо права на роботу.
Нагадаємо, що саме правоздатність
щодо права на роботу та трудова діє"
здатність є, на нашу думку, універсаль"
ною категорією. Тому недієздатні осо"
би не володіють трудовою дієздатні"
стю і не є суб’єктами трудового права.
Отже, поглиблений аналіз чинного
законодавства дав змогу установити,
що особливістю трудової дієздатності
осіб зі зниженою працездатністю є те,
що коло дій, які вони можуть учинити
з метою набуття для себе прав та
обов’язків, а також можливість реалі"
зації наданих їм прав залежать від ус"
тановленої групи інвалідності й ін"
дивідуальної програми реабілітації.
Трудова дієздатність осіб зі зниженою
працездатністю внаслідок психічного
розладу залежить ще й від установле"
ного переліку видів робіт, які вони не
можуть виконувати через психічний
розлад.
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А

варія на Чорнобильській АЕС є
найбільшою в історії техноген"
ною екологічною катастрофою,
яка порушила нормальну життє"
діяльність і виробництво у багатьох
регіонах України. Внаслідок аварії
знизилося виробництво електроенер"
гії для потреб економіки, істотні
збитки було завдано сільськогоспо"
дарським та промисловим об’єктам,
постраждали лісові масиви і водне
господарство, виникла проблема бу"
дівництва додаткового житла для на"
селення, евакуйованого із забрудне"
них територій. Прямі збитки (втрата
матеріально"майнових комплексів та
окремих об’єктів економіки) та затра"
ти України на пом’якшення наслідків
Чорнобильської катастрофи за раху"
нок усіх джерел фінансування станов"
лять близько 15 млрд доларів США.
До того ж важко точно визначити
розміри непрямих збитків унаслідок
невикористання забруднених сільгосп"
угідь, водних і лісових ресурсів, скоро"
чення виробництва електроенергії і,
як наслідок, зменшення виробництва
продукції та товарів, виконання робіт,
надання послуг. За розрахунками ук"
раїнських спеціалістів, сумарні еко"

номічні збитки для України до 2015 р.
становитимуть 179 млрд доларів
США [1].
Тягар наслідків Чорнобильської
катастрофи послужив серйозним фак"
тором, який гальмує економічне ста"
новлення незалежної України і ще
впродовж багатьох років буде мати
відчутний негативний вплив на її
економіку. У цих умовах виключне
значення має господарська діяльність,
спрямована на подолання негативних
економічних наслідків аварії на ЧАЕС,
на проведення профілактичних за"
ходів щодо обмеження впливу цієї
аварії на здоров’я населення та радіа"
ційний стан навколишнього природ"
ного середовища, на розвиток продук"
тивних сил України.
Сказане зумовлює значущість і ак"
туальність питань правового регулю"
вання господарської діяльності у
сфері ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, висуває завдання вдосконален"
ня такого регулювання в число важли"
вих наукових і практичних завдань.
Аналіз публікацій останніх років
показує, що правові питання ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС у тому чи
іншому аспекті досліджуються вітчиз"
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няною наукою [2; 3 та ін.], висвітлю"
ються у спеціальних юридичних
дослідженнях [4; 5; 6 та ін.]. Разом з
тим питання правового регулювання
господарської діяльності у сфері
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за"
лишаються недослідженими.
Зважаючи на викладене, метою цієї
статті є виявлення особливостей
здійснення господарської діяльності у
зазначеній сфері та окреслення загаль"
них положень її правового регулюван"
ня.
Основні напрями державної полі"
тики у сфері ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС визначаються відповідно до
ст. 16 Конституції України, згідно з
якою забезпечення екологічної безпе"
ки і підтримання екологічної рівнова"
ги на території України, подолання
наслідків Чорнобильської катастро"
фи — катастрофи планетарного мас"
штабу, збереження генофонду україн"
ського народу є обов’язком держави.
Правове закріплення державної еко"
номічної політики України у зазна"
ченій сфері здійснюється у відповід"
них загальнодержавних програмах та
програмах окремих її регіонів, а також
у законодавчих актах. Саме до цих
джерел доцільно звернутися, характе"
ризуючи господарську діяльність у
сфері ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС.
Господарська діяльність у цій сфері
загалом покликана сприяти приско"
ренню стійкого процесу відродження і
розвитку постраждалих регіонів.
У здійсненні цієї діяльності може бути
виокремлено два основних напрями.
Перший містить діяльність безпосе"
редньо на самій Чорнобильській АЕС
та на прилеглій території, тобто
діяльність у межах Чорнобильського
виробничо"господарського комплексу,
який в економічній науці запропоно"
вано розглядати з правової та загаль"
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нодержавної точки зору як окремий,
цілісний, спеціалізований народногос"
подарський комплекс України з усіма
умовами, вимогами i наслідками, що з
такого його статусу випливають [3].
Другий напрям охоплює господарську
діяльність переважно у зонах гаранто"
ваного добровільного відселення та
посиленого радіоекологічного контро"
лю, яка полягає у здійсненні звичай"
ного господарювання з вироблення
продукції, товарів, виконання робіт,
надання послуг, але з певними обме"
женнями, встановленими законодав"
ством.
Щодо господарської діяльності за
першим з цих напрямів, її загальна
спрямованість, характер і зміст сфор"
мульовані у Законі України від
11 грудня 1998 р. і досить повно відоб"
ражені у назві цього Закону — «Про
загальні засади подальшої експлуата"
ції і зняття з експлуатації Чорнобиль"
ської АЕС та перетворення зруйнова"
ного четвертого енергоблока цієї АЕС
на екологічно безпечну систему» [7].
Цей Закон регулює відносини під час
подальшої експлуатації та достроково"
го зняття з експлуатації енергоблоків
ЧАЕС, перетворення зруйнованого
четвертого енергоблоку ЧАЕС (далі —
об’єкт «Укриття») на екологічно без"
печну систему та забезпечення со"
ціального захисту персоналу ЧАЕС, а
також особливості оподаткування
суб’єктів підприємницької діяльності,
діяльність яких пов’язана з цим.
У Законі передбачено, зокрема,
зведення конфайнменту — захисної
споруди, що містить комплекс техно"
логічного обладнання для вилучення з
об’єкта «Укриття» матеріалів, які міс"
тять ядерне паливо, для поводження з
радіоактивними відходами та інші си"
стеми, призначені для здійснення
діяльності з перетворення цього енер"
гоблоку на екологічно безпечну систе"
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му та забезпечення безпеки персоналу,
населення і довкілля. Згідно із Зако"
ном роботи з підготовки до зняття і
зняття з експлуатації енергоблоків
ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укрит"
тя» на екологічно безпечну систему
повинні здійснюватися відповідно до
затвердженої в установленому поряд"
ку відповідної загальнодержавної про"
грами. Передбачено, що фінансування
цих робіт та деяких інших, пов’язаних
з ними, здійснюється за рахунок Дер"
жавного бюджету України, міжнарод"
ної технічної допомоги, добровільних
внесків юридичних або фізичних осіб
та інших джерел, які не заборонені за"
коном. Вказані кошти зараховуються
на окремий рахунок, а розпорядника
цих коштів визначає Кабінет Міні"
стрів України, якщо інше не передба"
чено діючими міжнародними угодами.
Законом встановлені податкові та
митні пільги для видів діяльності,
пов’язаних з подальшою експлуата"
цією, зняттям з експлуатації енерго"
блоків Чорнобильської АЕС, перетво"
ренням об’єкта «Укриття» на еколо"
гічно безпечну систему та забезпечен"
ням соціального захисту персоналу
Чорнобильської АЕС, а також перед"
бачена відповідальність у формі ад"
міністративно"господарських санкцій,
що застосовуються до суб’єктів госпо"
дарювання, які необґрунтовано вико"
ристовують зазначені пільги.
Основні напрями робіт з припинен"
ня експлуатації, підготовки до зняття і
зняття з експлуатації Чорнобильської
АЕС та перетворення об’єкта «Укрит"
тя» на екологічно безпечну систему,
джерела та орієнтовні обсяги фінансу"
вання цих робіт, організаційні та тех"
нічні завдання конкретно визначені
Загальнодержавною програмою знят"
тя з експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення об’єкта «Укриття» на
екологічно безпечну систему (далі —
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Програма). Ця Програма затверджена
Законом України від 15 січня 2009 р.
[8] і набрала чинності з 1 січня 2010 р.
Вона визначає основний зміст госпо"
дарської діяльності, що здійснювати"
меться у сфері ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС у відповідний період.
Згідно з Програмою до об’єктів, що
підлягають зняттю з експлуатації, на"
лежать розташовані на промисловому
майданчику Чорнобильської АЕС
ядерні установки та об’єкти, призна"
чені для поводження з радіоактивни"
ми відходами, а саме перший, другий
та третій енергоблоки, перше сховище
відпрацьованого ядерного палива на
основі технології «мокрого» зберіган"
ня, тимчасові сховища рідких і твер"
дих радіоактивних відходів та інші.
Щодо четвертого зруйнованого енер"
гоблоку (об’єкта «Укриття»), який є
ядерно небезпечним об’єктом і тимча"
совим сховищем неорганізованих ра"
діоактивних відходів, Програмою
передбачається перетворення його на
екологічно безпечну систему.
Загалом завершення діяльності із
зняття з експлуатації Чорнобильської
АЕС та перетворення об’єкта «Укрит"
тя» на екологічно безпечну систему
потребує близько 100 років. Програма
містить насамперед першочергові за"
ходи, які необхідно здійснити протя"
гом 2009–2012 років.
Провадження діяльності із зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС пе"
редбачається за окремими етапами.
Перший з таких етапів — припинення
експлуатації ЧАЕС — має строк завер"
шення не раніше 2013 р. Інші етапи —
остаточне закриття та консервація
реакторних установок, витримка цих
установок протягом періоду, під час
якого має відбутися природне знижен"
ня радіоактивного випромінювання до
прийнятного рівня, та демонтаж реак"
торних установок — мають остаточний
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строк завершення орієнтовно до
2065 р.
Завдання щодо перетворення об’єк"
та «Укриття» на екологічно безпечну
систему вирішуватиметься шляхом
послідовного розроблення та виконан"
ня окремих планів, проектів або про"
грам, спрямованих на здійснення
зазначених заходів. Передбачено, що
заходи кожного наступного етапу по"
винні детально плануватися напри"
кінці попереднього та базуватися на
його результатах з урахуванням досяг"
нутого рівня розвитку техніки і техно"
логій поводження з радіоактивними
відходами та паливовмісними матеріа"
лами. Причому послідовність здійс"
нення заходів та обсяги робіт мають
коригуватися з урахуванням резуль"
татів реалізації проекту міжнародної
технічної допомоги — Плану здійснен"
ня заходів на об’єкті «Укриття».
Здійснення заходів, передбачених
Програмою, у тому числі забезпечення
виконання цих заходів матеріальними
ресурсами, юридично оформлюється
контрактами (договорами), які укла"
даються розпорядниками бюджетних
коштів з виконавцями відповідних
робіт, постачальниками продукції, то"
варів, послуг у порядку державного за"
мовлення. Господарсько"виробничі
відносини, що виникають при цьому,
регулюються ГК України та іншими
актами законодавства.
Особливості здійснення господар"
ської діяльності з реалізації цих за"
ходів зумовлюються правовим режи"
мом зон відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення [9]. Право"
вий режим цих зон полягає в тому, що
їхні землі виводяться з господарського
обороту, відмежовуються від суміж"
них територій і переводяться до кате"
горії радіаційно небезпечних земель.
У зонах відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення заборо"
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няється, зокрема, постійне проживан"
ня населення, перебування осіб, які не
мають на це спеціального дозволу, а
також залучення до роботи осіб без їх
згоди. Забороняється ведення сіль"
ськогосподарської, лісогосподарської,
виробничої та іншої діяльності, яка не
забезпечує режим радіаційної безпеки.
Без спеціального дозволу Міністерст"
ва України з питань надзвичайних си"
туацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катаст"
рофи (далі — МНС) забороняється
здійснення діяльності з метою одер"
жання товарної продукції, вивезення
за межі зон землі, глини, піску, торфу,
деревини, заготівля і вивезення рос"
линних кормів, лікарських рослин,
грибів, ягід та інших продуктів побіч"
ного лісокористування, за винятком
зразків для наукових цілей. Без спе"
ціального дозволу МНС забороняєть"
ся винесення або вивезення із зон
будівельних матеріалів і конструкцій,
машин і устаткування тощо, а також
будівництво, у тому числі будівництво
ядерних установок і об’єктів, призна"
чених для поводження з радіоактив"
ними відходами, які мають загально"
державне значення.
Особливості організації та здійс"
нення господарської діяльності у цих
зонах певною мірою зумовлені також
тим, що управління зоною відчуження
та зоною безумовного (обов’язкового)
відселення після повного відселення
жителів з населених пунктів, віднесе"
них до цих зон, та припинення у зв’яз"
ку з цим у зазначених пунктах діяль"
ності рад здійснює спеціальний під"
розділ МНС — Адміністрація зони.
Адміністрація зони організовує та
координує проведення всіх заходів на
територіях зазначених зон, вирішує
питання їх фінансування, охорони
громадського порядку, захисту науко"
вих і економічних інтересів держави,
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вживає заходів щодо створення без"
печних умов праці та зменшення рівня
опромінення персоналу, який працює
на цих територіях, з метою охорони
його здоров’я, забезпечує додержання
норм радіаційної безпеки, порядку по"
водження з радіоактивними відхода"
ми, а також несе відповідальність за
оперативне, повне та об’єктивне ін"
формування населення про екологіч"
ний стан у цих зонах. Для більш ефек"
тивного проведення всіх заходів на
території зони безумовного (обов’яз"
кового) відселення після повного
відселення жителів з населених пунк"
тів, віднесених до цієї зони, Адміні"
страція зони в разі необхідності може
створювати свої підрозділи на місцях.
Рішення Адміністрації зони є обов’яз"
ковими для виконання всіма під"
приємствами, установами та організа"
ціями, розташованими або залучени"
ми до робіт у зазначених зонах, неза"
лежно від форм власності та організа"
ційно"правових форм.
Відносини, що складаються між
суб’єктами господарювання, які згідно
із законодавством здійснюють госпо"
дарську діяльність у названих зонах, з
одного боку, та МНС, Адміністрацією
зони чи іншими суб’єктами органі"
заційно"господарських повноважень, з
другого, є організаційно"господар"
ськими відносинами і регулюються ГК
України та іншими актами госпо"
дарського законодавства.
Другий напрям господарської
діяльності у сфері ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС — це, як зазначалося,
звичайна господарська діяльність у
зонах гарантованого добровільного
відселення та посиленого радіоеко"
логічного контролю. Здійснюється во"
на з урахуванням обмежень, зумовле"
них особливостями правового режиму
цих зон, а також спрямованості її на
створення умов для економічної реабі"
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літації та розвитку радіоактивно за"
бруднених територій.
Така спрямованість господарської
діяльності викликана тим, що демо"
графічні показники на територіях, які
зазнали радіоактивного забруднення,
значно погіршилися, працездатне на"
селення мігрує з цих територій на
чисті. Упереджене ставлення на «чис"
тих» територіях до продукції, вироб"
леної на територіях радіоактивно за"
бруднених, ускладнює реалізацію цієї
продукції, що передусім призводить
до скорочення місцевих доходів. Усе
це спричиняє зменшення виробничої
активності населення, скорочення
кількості робочих місць, погіршення
економічного стану радіоактивно за"
бруднених регіонів [10].
Особливості здійснення господар"
ської діяльності у зоні гарантованого
добровільного відселення зумовлю"
ються правовим режимом цієї зони
[9]. У зазначеній зоні забороняється
будівництво нових, розширення дію"
чих підприємств, безпосередньо не
пов’язаних із забезпеченням радіоеко"
логічного, соціального захисту насе"
лення, умов його життя та праці, а
також будь"яка діяльність, що погір"
шує радіоекологічну ситуацію. Забо"
роняється природокористування, яке
не відповідає вимогам норм радіа"
ційної безпеки, забороняється внесен"
ня пестицидів, гербіцидів, отрутохімі"
катів без спеціального дозволу відпо"
відних органів тощо.
Господарська діяльність у зоні по"
силеного радіоекологічного контролю
також має особливості, зумовлені пра"
вовим режимом цієї зони [9]. У цій
зоні заборонено, зокрема, будівництво
санаторіїв, піонерських таборів, баз і
будинків відпочинку, а також будів"
ництво нових підприємств, які шкід"
ливо впливають на здоров’я населення
і навколишнє середовище. Заборо"
няється будь"яка діяльність, що погір"
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шує радіоекологічну ситуацію, заборо"
няється природокористування, яке не
відповідає вимогам норм радіаційної
безпеки тощо.
З метою зниження ризику захворю"
ваності населення та зменшення доз
радіоактивного опромінення у назва"
них зонах державою гарантується пере"
профілювання виробництв на випуск
екологічно чистої продукції, забезпе"
чення населення в необхідній кількості
та асортименті медичними препарата"
ми, питною водою, чистими продукта"
ми харчування, у тому числі такими, які
мають радіопротекторні властивості,
сприяють виведенню з організму радіо"
нуклідів. Гарантується проведення
суцільної газифікації населених пунк"
тів, будівництво доріг з асфальтовим і
бетонним покриттям та інші заходи.
Підбиваючи підсумок сказаному,
слід відзначити виключне значення
для розвитку економіки України гос"
подарської діяльності, спрямованої на
подолання негативних економічних
наслідків аварії на ЧАЕС. Зазначена
господарська діяльність здійснюється
за двома напрямами: перший — по"
дальша експлуатація і зняття з експлу"

атації ЧАЕС та перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну си"
стему, другий — виробництво продук"
ції, виконання робіт, надання послуг у
постраждалих регіонах.
У процесі організації та здійснення
зазначеної господарської діяльності за
обома охарактеризованими напряма"
ми складаються господарські відноси"
ни між суб’єктами господарювання, а
також між цими суб’єктами та іншими
учасниками таких відносин, насампе"
ред суб’єктами організаційно"госпо"
дарських повноважень. Адекватне
правове регулювання цих відносин
сприятиме якнайшвидшому та ефек"
тивному подоланню наслідків аварії
на ЧАЕС.
Подальше дослідження правового
регулювання господарської діяльності
у сфері ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, як видається, пов’язано із
з’ясуванням особливостей господарсь"
ких відносин, що складаються при
здійсненні цієї діяльності, їхнього
суб’єктного складу, підстав виникнен"
ня, зміни і припинення, аналізу госпо"
дарсько"правової відповідальності
учасників цих відносин.
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Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 24. — Ст. 300.
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ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
ЯК ПРЕДМЕТ ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗНИМ
ЗБОРОМ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

П. ДОЗОРЕЦЬ
старший оперуповноважений
з особливо важливих справ відділу боротьби
з незаконним обігом підакцизних товарів
(Управління податкової міліції ДПА
у Вінницькій області)

С

учасна система оподаткування в
Україні репрезентується важ"
ливістю непрямих податків.
Адже з огляду на низький рівень до"
ходів переважної більшості громадян
та значної частки отримуваних ними
доходів із тіньового сектора економі"
ки, який не підлягає прямому оподат"
куванню, виникає беззаперечна необ"
хідність використання непрямих по"
датків. Акцизним збором оподаткову"
ються споживчі товари, що не є пред"
метами першої необхідності та мають
високий рівень рентабельності. Він
дає змогу вирішити фінансові пробле"
ми держави за рахунок заможних
верств населення, що споживають ці
товари, та пом’якшити регресивність
податків на споживання в цілому.
Дослідженню ж особливостей меха"
нізму забезпечення справляння акциз"
ного збору до сьогодні не приділялася
належна увага, а нагальна необхідність
у цьому існує. Це пояснюється тим, що
акцизний збір як своєрідний за змістом
податок потребує специфічних форм
свого правового регулювання.
Особливістю правового регулюван"
ня акцизного збору є чітке розмежу"
вання об’єкта оподаткування, який

характерний для будь"якого правово"
го регулювання механізму податку, та
предмета оподаткування, що як само"
стійна складова рідко виокремлюєть"
ся в податковому законодавстві.
Поняття «акцизний збір» та «підак"
цизні товари» з’явилися у вітчизняно"
му законодавстві лише у 1991 р. у
зв’язку з прийняттям Закону України
«Про акцизний збір» від 18 грудня
1991 р. [1], який надалі було замінено
Декретом Кабінету Міністрів України
«Про акцизний збір» від 26 грудня
1992 р. (далі — Декрет) [2, 82]. Веден"
ня акцизного збору переслідувало
мету збільшити доходи бюджету за ра"
хунок оподаткування високорента"
бельних товарів непершої необхід"
ності, які споживаються здебільшого
населенням з рівнем доходів вище
середнього. Відтоді зміст цих понять
неодноразово змінювався, доповню"
вався, що, звичайно, вимагало постій"
ного оновлення наукових знань про ці
явища.
У статті 1 Декрету визначено, що
акцизний збір — це непрямий податок
на окремі товари (продукцію), визна"
чені законом як підакцизні, який
включається до ціни цих товарів (про"
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дукції) [2, 82]. Таке визначення не сут"
тєво відрізняється від попереднього,
яке було визначено у Законі України
«Про акцизний збір», де було визначе"
но, що акцизний збір — це непрямий
податок на високорентабельні та мо"
нопольні товари (продукцію), що
включається в ціну цих товарів (про"
дукції). Фактично законодавець
відмовився законодавчо визначити та
закріпити поняття «високорента"
бельні та монопольні товари», яке б
містило перелік цих товарів на кожно"
му з етапів розвитку податкової систе"
ми України в цілому. Натомість було
обрано більш простий шлях, а саме
дано пряму вказівку на товари, які
визначені законом як підакцизні, пе"
релік яких був закріплений в інших
нормативно"правових актах.
Вважаємо, що перш ніж давати виз"
начення та характеристику підакциз"
них товарів, потрібно встановити різ"
ницю між об’єктом і предметом
оподаткування податків загалом та ак"
цизного збору зокрема.
С. Пепеляєв визначає, що об’єкт
оподаткування — це ті юридичні фак"
ти (дії, події, стани), які зумовлюють
обов’язок суб’єкта сплатити податок
(здійснення обороту з реалізації това"
ру (робіт, послуг); ввезення товару на
територію країни; володіння майном;
здійснення операції купівлі"продажу
цінних паперів; отримання доходу то"
що). У законі про кожен податок
обов’язково зазначається, за наявності
яких обставин виникає обов’язок
сплати певного податку [3, 169].
М. Кучерявенко визначає, що
об’єктом оподаткування може бути
вартість товарів (робіт, послуг), дохід
або його частина, обіг з реалізації то"
варів (робіт, послуг), використання
природних ресурсів [4].
У податковому законодавстві виз"
начення об’єкта оподаткування за"
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кріплено у ст. 6 Закону України «Про
систему оподаткування» та визначено,
що об’єктами оподаткування є доходи
(прибуток), додана вартість продукції
(робіт, послуг), вартість продукції
(робіт, послуг), у тому числі митна,
або її натуральні показники, спеціаль"
не використання природних ресурсів,
майно юридичних і фізичних осіб та
інші об’єкти, визначені законами
України про оподаткування [5].
Однак таке визначення є недостат"
ньо чітке, оскільки:
• законодавець у цьому визна"
ченні просто надає перелік видів об’єк"
тів оподаткування, однак безпосеред"
ньо правове визначення «об’єкт опо"
даткування» відсутнє;
• перелік видів об’єктів оподат"
кування є невичерпним та відкритим;
• існує недосконалість визна"
чень видів об’єктів оподаткування.
Однією з причин допущених неточ"
ностей є те, що законодавець не виді"
лив як окремий, самостійний елемент
податкового зобов’язання предмет
оподаткування, а ознаки предмета
оподаткування надав об’єкту.
Термін «об’єкт оподаткування»
визначає фактичну підставу юридич"
ного (економічного) характеру, з яким
законодавство пов’язує виникнення
обов’язку щодо сплати податку.
А термін «предмет оподаткування»
позначає ознаки фактичного (не юри"
дичного) характеру, які обґрунтову"
ють стягнення відповідного податку.
Тому вважаємо, що предмет оподатку"
вання необхідно виокремити та зако"
нодавчо закріпити у проекті нового
податкового кодексу України
Згідно зі ст. 3 Декрету об’єктом
оподаткування акцизним збором є:
а) обороти з реалізації виробле"
них в Україні підакцизних товарів
(продукції), у тому числі з даваль"
ницької сировини, шляхом їх продажу,
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обміну на інші товари (продукцію, ро"
боти, послуги), безплатної передачі
товарів (продукції) або з частковою їх
оплатою, а також обсяги відвантаже"
них підакцизних товарів (продукції),
виготовлених з давальницької сирови"
ни;
б) обороти з реалізації (передачі)
товарів (продукції) для власного спо"
живання, промислової переробки
(крім оборотів з реалізації (передачі)
для виробництва підакцизних товарів,
за винятком нафтопродуктів), а також
для своїх працівників;
в) вартість товарів (продукції),
які імпортуються (ввозяться, переси"
лаються) на митну територію України,
у тому числі в межах бартерних (това"
рообмінних) операцій або без оплати
їх вартості чи з частковою оплатою [2,
169].
З тексту Декрету випливає, що
об’єкт оподаткування визначений як
оборот з реалізації — для виробництва,
та митна вартість для імпортування
підакцизних товарів, що суперечить
теоретичному підходу, як уже зазнача"
лося, відповідно до якого об’єктом
оподаткування акцизним збором є
операції з виробництва та імпорту
підакцизних товарів.
Об’єкт оподаткування акцизним
збором залежить від характеру та ос"
нов класифікації підакцизних товарів,
тобто окреслюється головними підхо"
дами до визначення предмета оподат"
кування. Як уже зазначалося, предмет
оподаткування дуже близький до
об’єкта, але слід зазначити, що об’єкт є
підсумковим поняттям, а предмет
оподаткування визначається конкрет"
ними особливостями.
Як предмети при акцизному опо"
даткуванні виступають деякі мате"
ріальні цінності — товари (продукція),
які законодавець включив до спе"
ціального переліку і з якими пов’я"
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зується виникнення податкового
обов’язку зі сплати акцизного збору
платниками цього виду платежу. Для
виділення та закріплення переліку та"
ких товарів (продукції) податковим
законодавством був введений спе"
ціальний термін — «підакцизні това"
ри», однак визначення цього терміна у
законодавстві не надано.
Законодавець при віднесенні тих
чи інших товарів (продукції) до підак"
цизних ґрунтувався на певних еконо"
мічних властивостях цих товарів, зок"
рема:
1) це, як правило, товари, на які
існує великий попит незалежно від
економічної ситуації та купівельної
спроможності основної маси спожи"
вачів;
2) це здебільшого споживчі това"
ри, тобто такі, які внаслідок одноразо"
вого їх використання знищуються або
припиняють існувати у первісному
вигляді, через що потреба в них є по"
стійною та стабільною;
3) це, як правило, товари, рівень
собівартості яких (окрім декількох ви"
нятків) дає змогу встановлювати
відносно невеликі ціни на них, вна"
слідок чого включення до ціни акциз"
ного збору не тягне негативних еко"
номічних наслідків у вигляді змен"
шення попиту та обсягів реалізації.
Р. Шепенко визначає підакцизні то"
вари як предмети споживання: одні
використовуються для задоволення
життєвих потреб, інші є предметами
розкоші [6].
С. Пепеляєв визначає підакцизні
товари як предмети розкоші (ювелірні
вироби, хутро, легкові автомобілі то"
що) і товари, які користуються підви"
щеним попитом, але не дорогі у вироб"
ництві (спиртні та тютюнові вироби,
бензин тощо) [3, 279].
Як випливає із змісту ч. 1 ст. 1 Дек"
рету, підакцизними товарами слід вва"
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жати визначені законом товари, до
ціни яких включається акцизний збір.
Основними ознаками цих речей ма"
теріального світу є такі: вони набува"
ють статусу підакцизних лише на
підставі законів України, акцизний
збір включається до їх ціни [2].
Законодавче регулювання переліку
підакцизних товарів в Україні харак"
теризується досить громіздкими кон"
струкціями, фактично із Декрету пе"
релік підакцизних товарів визначити
неможливо, оскільки цей перелік вста"
новлюється окремими законами.
Конкретизований перелік підак"
цизних товарів встановлюється при
безпосередньому зверненні до ком"
плексу нормативно"правових актів за"
конодавства, якими врегульований
порядок та умови здійснення госпо"
дарської діяльності з виробництва та
обігу підакцизних товарів (умовно
таке законодавство можна називати
базовим, або регулятивним), що пе"
редбачає деталізацію та встановлення
саме тих ознак, які надають статусу то"
варам «підакцизні».
В Україні сучасна практика акциз"
ного оподаткування розпочиналася з
включення у 1992 р. згідно з Постано"
вою Верховної Ради України від
18 грудня 1991 р. № 1997"ХІІ до пе"
реліку підакцизних 27 товарних по"
зицій [1]. 1996 р. можна розглядати як
початковий етап у становленні раціо"
нальної системи оподаткування в
Україні загалом, у тому числі й опо"
даткування акцизним збором. Була
прийнята Конституція України, в ч. 2
ст. 92 якої було зазначено, що виключ"
но законами України встановлюються:
система оподаткування, податки і збо"
ри. У 1996 р. Постанова Верховної
Ради України «Про перелік товарів
(продукції), на які встановлюється ак"
цизний збір, та ставки цього збору»
від 4 лютого 1994 р. була скасована та
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12 вересня цього ж року була прийня"
та Постанова Верховної Ради України
«Про перелік товарів (продукції), на
які встановлюється акцизний збір», в
якій було визначено, що перелік
товарів (продукції), на які встанов"
люється акцизний збір, визначається і
обмежується переліком підакцизних
товарів, які ввійшли до законів Украї"
ни «Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на тютюнові вироби»
від 6 лютого 1996 р. [7], «Про ставки
акцизного збору і ввізного мита на
спирт етиловий та алкогольні напої»
від 7 травня 1996 р. [8], «Про ставки
акцизного збору і ввізного мита на де"
які транспортні засоби та шини до
них» від 24 травня 1996 р. [9], «Про
ставки акцизного збору і ввізного ми"
та на деякі товари (продукцію)» від
11 липня 1996 р. [10].
Фактично подальший процес фор"
мування структури підакцизних
товарів відбувався так.
Перший етап — у період з 1996 р. по
1999 р. акцизним збором обкладався
широкий перелік товарів, який, крім
загальноприйнятих товарних позицій,
містив коло високорентабельних і мо"
нопольних товарів, уже знайомих
раніше за високими ставками податку
з обороту.
Другий етап — у 2000 р. з переліку
підакцизних виключено 14 умовних
товарних груп. Система акцизів набу"
ла ознак, притаманних оптимальній
організації оподаткування — фактич"
но її склад обмежився такими товара"
ми: спирти, алкогольні напої, тютю"
нові вироби, нафтопродукти, автомо"
білі та ювелірні вироби.
Третій етап — з 2003 р. зі складу
підакцизної продукції виключено
ювелірні вироби — останню позицію з
товарів, на які встановлено адвалерні
ставки акцизного збору. Крім того,
вперше у практиці українського ак"
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цизного оподаткування впроваджено
змішані ставки акцизного збору (поєд"
нують оподаткування за специфічни"
ми та адвалерними ставками) — на тю"
тюнові вироби.
Четвертий етап — з 2004 р. по сьо"
годні перелік підакцизних товарів не
змінювався, змінювалися лише ставки
акцизного збору.
На сьогодні відповідно до зазначе"
них законодавчих актів підакцизними
визнаються товари на:
1) спирт;
2) алкогольні напої;
3) тютюнові вироби;
4) пиво солодове;
5) нафтопродукти (легкі дисти"
ляти, спеціальні бензини, бензини
моторні, середні дистиляти, гас (керо"
син), у тому числі паливо реактивне та
інші, важкі дистиляти (дизельне паль"
не);
6) транспортні засоби (а фактич"
но лише деякі автотранспортні засо"
би);
7) високооктанові кисневмісні
домішки до бензинів.
Наведений перелік товарів (про"
дукції), які відповідно до законодавст"
ва є підакцизними, є вичерпним і не
підлягає розширеному тлумаченню.
Разом із тим слід враховувати, що
перелік товарів, які в різні періоди
визнавались підакцизними, суттєво
змінювався в бік зменшення, що не

завжди враховувалось окремими вче"
ними.
Визначення кола підакцизних то"
варів в Україні має досить вільний ха"
рактер унаслідок того, що ряд товарів і
послуг, які в західних країнах є
об’єктом оподаткування, в Україні до
підакцизних товарів не належать. Це,
відповідно, звужує сферу застосуван"
ня акцизної політики та зменшує бю"
джетні надходження від акцизного
збору.
Для встановлення раціональної си"
стеми оподаткування в Україні у За"
коні України «Про систему оподатку"
вання» потрібно закріпити поняття
предмета оподаткування та об’єкта
оподаткування. У Декреті закріпити
визначення підакцизних товарів та ви"
черпний їх перелік, оскільки саме цей
документ здійснює правове регулю"
вання акцизного збору в Україні та є
базовим. Також при визначенні пе"
реліку підакцизних товарів необхідно
враховувати досвід країн з розвину"
тою ринковою економікою, а саме
включити до переліку підакцизних то"
варів ті, які приносять суттєвий дохід і
є предметами розкоші (наприклад, ях"
ти, дорогоцінне каміння тощо). Саме
ці заходи сприятимуть збільшенню
надходжень від акцизного збору до
державного бюджету та зменшенню
тіньового обігу підакцизних товарів на
території України.
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Рекомендовано до друку кафедрою управління, адміністративного права і
процесу та адміністративної діяльності Національного університету державної
податкової служби України.
Дозорець П. М. Підакцизні товари як предмет оподаткування акцизним збором у законо 
давстві України
Анотація. У статті проаналізовано особливість чіткого розмежування об’єкта оподаткуван
ня акцизним збором, який характерний для будьякого правового регулювання механізму по
датку, та предмета оподаткування — підакцизних товарів, який як самостійна складова рідко
виокремлюється в податковому законодавстві. Визначено поняття, етапи розвитку та конкрети
зовано перелік підакцизних товарів, а також на основі проведеного дослідження надано
пропозиції законодавчого врегулювання переліку підакцизних товарів.
Ключові слова: акцизний збір, правове регулювання, підакцизні товари, податкова систе
ма, об’єкт оподаткування, предмет оподаткування, бюджетні надходження.
Дозорец П. Н. Подакцизные товары как предмет налогообложения акцизным сбором в за 
конодательстве Украины
Аннотация. В статье проанализированы особенности четкого разграничения объекта на
логообложения акцизным сбором, который характерен для любого правового регулирования
механизма налога, и предмета налогообложения — подакцизных товаров, который как само
стоятельная составляющая редко выделяется в налоговом законодательстве. Определены
понятия, этапы развития и конкретизирован перечень подакцизных товаров, а также на осно
ве проведенного исследования сделаны предложения законодательного урегулирования
перечня подакцизных товаров.
Ключевые слова: акцизный сбор, правовое регулирование, подакцизные товары, налого
вая система, объект налогообложения, предмет налогообложения, бюджетные поступления.
Dozorec P. Excisable goods as subject to excise tax legislation of Ukraine
Annotation. The article analyzes the feature clearly defined object of excise tax, which is typical
for any legal regulation mechanism of tax and subject of taxation — excise goods, which as an inde
pendent component rarely highlighted in tax laws. The concept, stages of development and con
cretized the list of excisable goods and on the basis of the research proposals are given a list of leg
islative regulation of excisable goods.
Key words: excise tax, legal regulation, excise goods, the tax system, the object of taxation, the
subject of taxation revenue.
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ТАГАНЦЕВ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ —
ПРЕДСТАВНИК КЛАСИЧНОГО НАПРЯМУ
В НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

В

ідомий російський правозна"
вець, державний і судовий діяч,
доктор кримінального права,
професор, почесний член Російської
академії наук, Петер"
бурзького, Київсько"
го та інших універси"
тетів Росії Микола
Степанович Таган"
цев народився 19 лю"
того 1843 р. у м. Пен"
за. У 1859 р. М. Та"
ганцев закінчив Пен"
зенську чоловічу гім"
назію, а 1862 р. —
юридичний факуль"
тет Петербурзького
університету і був за"
лишений на кафедрі
кримінального права
для підготовки до
професорського
звання. Майже два
роки (з 1863) поглиблював знання у
Гейдельберзькому університеті (Ні"
меччина). У 1867 р. захистив магіс"
терську дисертацію «Про повторення
злочинів», а у 1870 р. — докторську
«Про злочини проти життя за росій"
ським кримінальним правом». Від
1868 р. — він приват"доцент; від
1870 р. — екстраординарний, а від
1871 р. — ординарний професор кафе"
дри кримінального права; з 1876 р. —
декан юридичного факультету Петер"
бурзького університету. Читав також
М. Таганцев лекції з кримінального
права в училищі правознавства (в ньо"
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му отримав звання заслуженого про"
фесора) та Олександрівському ліцеї.
З 1881 р. М. Таганцев служив у мі"
ністерстві юстиції. З 1887 р. — він се"
натор, а з 1897 р. —
головуючий кримі"
нального касаційно"
го департаменту Се"
нату. Від 1906 р. —
член Державної ради.
М. Таганцев брав
участь у підготовці
законів: із судоуст"
рою, кримінального
судочинства,
дер"
жавного і криміналь"
ного права; про за"
снування Державної
думи, перетворення
Державної ради на
верхню палату ро"
сійського парламен"
ту; в 1881–1903 рр.
входив до складу особливої урядової
комісії «для накреслення проекту но"
вого Кримінального уложення».
У 1890 р. Миколу Степановича було
призначено головою комісії для ви"
роблення попередніх пропозицій про
перегляд проекту Фінляндського
кримінального законодавства; у
1894 р. — членом комісії для перегля"
ду російського судового законодавст"
ва і водночас головою відділу по пере"
гляду статуту кримінального судочин"
ства.
М. Таганцев був головним редакто"
ром «Журнала гражданского и уголов"
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ного права» (1871–1898), де вміщував
свої актуальні юридичні статті. Крім
того, він — постійний співробітник
«Журнала Министерства юстиции» та
«Судебного вестника», друкувався в
газетах «Голос», «Порядок» та інших з
поточних питань кримінального пра"
ва. У 1870"х роках брав участь у комі"
сії про тюремне реформування.
Микола Степанович Таганцев —
представник класичної
школи в
кримінальному праві. Він дотриму"
вався поміркованих ліберальних по"
глядів, був послідовним противником
смертної кари. Виступав захисником
на політичному «процесі 193"х» у
1877–1878 рр., по якому проходило
понад 40 пензенських народників.
М. Таганцев досліджував загальну
та особливу частини кримінального
права. Основні праці: «Курс росій"
ського кримінального права» (в. 1–3,
1874–1880); «Лекції з російського
кримінального права (Загальна части"
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на)» (в. 1–4, 1887–1892), «Лекції з
російського кримінального права
(Особлива частина)» (1894), «Росій"
ське кримінальне право. Лекції. За"
гальна частина» (т. 1–2, 1902), переви"
дання 1994.
М. Таганцев протягом ряду років
був також головою Літературного
фонду, почесним членом Губернського
статистичного комітету.
У 1912 р. у зв’язку з арештом сина,
що обвинувачувався у контрреволю"
ційній змові, Микола Степанович без"
результатно звертався до В. Леніна, з
батьком якого був знайомий у Пензі.
Розстріл сина прискорив смерть
М. Таганцева. Він помер у Петрограді
22 березня 1923 р.
Наукові розробки Миколи Степа"
новича Таганцева з проблем кримі"
нального права не втратили свого
значення і для сучасної науки кримі"
нального права.
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Правова хроніка
ПРИЗНАЧЕНО
НОВОГО ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
ЖУРНАЛУ «ПРАВО УКРАЇНИ»
ШЕВЧУКА СТАНІСЛАВА ВОЛОДИМИРОВИЧА

Н

ародився С. Шевчук 11 червня
1969 р. у м. Харкові. У 1993 р.
закінчив Українську юридичну
академію (нині — Національна юри"
дична академія України імені Яросла"
ва Мудрого), має диплом з відзнакою.
У 1996 р. закінчив аспірантуру цієї
Академії за спеціальністю 12.00.01, де
з 1996 р. по 1997 р. пра"
цював асистентом кафе"
дри теорії держави та
права. З 1997 р. — науко"
вий консультант судді
Конституційного Суду
України. З 2000 р. — ди"
ректор Центру порів"
няльного права при
Міністерстві
юстиції
України, з 2004 р. — про"
фесор кафедри пуб"
лічного права Міжна"
родного Соломонового
університету (м. Київ),
з 2009 р. — професор
кафедри загальнотеоре"
тичних та державно"правових наук
Національного університету «Києво"
Могилянська академія».
У 1997 р. С. Шевчук захистив кан"
дидатську дисертацію на тему «Деле"
гування державних повноважень», а у
2008 р. — дисертацію на здобуття на"
укового ступеня доктора юридичних
наук на тему «Загальнотеоретичні
проблеми нормативності актів судової
влади». Напрями наукових дослі"
джень: теорія делегування державних
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повноважень, аналіз ролі суду в про"
цесі формування права у світовій та
українській практиці, нормативність
актів судової влади, теорія судового
прецеденту, проблеми конституційної
юрисдикції, європейське право з прав
людини, порівняльно"правові дослі"
дження, розробка методології адаптації
законодавства України
до права ЄС.
С. Шевчук має понад
100 наукових публіка"
цій, серед яких 12 моно"
графій (6 одноособові).
Найбільш значущими
науковими працями є
монографії «Основи
конституційної юрис"
пруденції» (2001 р.),
«Порівняльне преце"
дентне право з прав лю"
дини» (2002 р.), «Свобо"
да вираження» (2005 р.),
«Свобода вираження
поглядів: практика Єв"
ропейського суду з прав людини у
порівняльній перспективі» (2005 р.),
«Судовий захист прав людини: прак"
тика Європейського суду з прав люди"
ни у контексті західної правової тра"
диції» (2006 р.), «Судова право"
творчість: світовий досвід та перспек"
тиви в Україні» (2007 р.).
Станіслав Володимирович входить
до складу редколегій таких юридич"
них журналів, як «Вісник Конститу"
ційного Суду України», «Судова прак"
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тика», «Практика Європейського суду
з прав людини. Рішення. Коментарі».
Є членом Науково"експертної ради
Комітету Верховної Ради України з
питань європейської інтеграції. Був
членом та секретарем Міжвідомчої ко"
ординаційної ради з адаптації законо"
давства України до законодавства
Європейського Союзу, членом Націо"
нальної комісії із зміцнення демо"
кратії та утвердження верховенства
права.
С. Шевчук має значний міжнарод"
ний досвід. Він проводив наукові
дослідження та стажування в Універ"
ситеті Дюка (США), Університеті Чи"
каго (США), Університеті Бірмінгему
(Велика Британія), Університеті Лю"
вену (Бельгія), Інституті Макса План"
ка (ФРН) з питань порівняльного
конституційного права, філософії пра"
ва та прав людини, працював експер"
том ООН у Місії ООН у Республиці
Таджикистан, надавав експертну до"
помогу Національній комісії з прими"
рення цієї Республіки, брав участь як
член міжнародних делегацій України
(зокрема, на Гаазькій дипломатичній
конференції з питань міжнародного
приватного права), працював експер"

том Світового банку, радником з
правових питань, керівником відділу
верховенства права Координатора
проектів ОБСЄ в Україні.
С. Шевчук також був призначений
Україною на посаду судді Європейсь"
кого суду з прав людини ad hoc,
функції якого він здійснював протя"
гом 2009 р.
Станіслав Володимирович веде ак"
тивну громадську діяльність. Він є
членом Громадської ради при Дер"
жавній судовій адміністрації України,
засновником Асоціації правників Ук"
раїни, виконавчим директором Това"
риства конституційного права, членом
Української асоціації міжнародного
права.
З 1 вересня 2010 р. Шевчука
Станіслава Володимировича призна"
чено заступником головного редакто"
ра журналу «Право України» з питань
видання англомовної версії журналу
та його розповсюдження в державах
Європейського Співтовариства, США,
Канади, Великої Британії, Австралії,
Ізраїлі, Китаї, Південно"Африкан"
ській Республіці, Індії, Південній Ко"
реї, Туреччині та Японії.

Колектив журналу «Право України» бажає Станіславу Володимировичу
плідної праці на цій посаді, зичить міцного здоров’я, сил та творчого натхнення.
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АДВОКАТУРА УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ
(до 20ї річниці створення Спілки адвокатів України)
Інтерв’ю
президента Спілки адвокатів України
Тетяни Варфоломеєвої —
головному редакторові юридичного журналу
«Право України»
Олександру Святоцькому
Т. ВАРФОЛОМЕЄВА
доктор юридичних наук, професор,
член$кореспондент НАПрН України,
ректор Академії адвокатури України,
президент Спілки адвокатів України,
заслужений юрист України

О. СВЯТОЦЬКИЙ
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
головний редактор журналу
«Право України»
О. Святоцький: Шановна Тетяно
Вікторівно! У вересні виповнюється
20 років від створення Спілки адво"
катів України, що об’єднала україн"
ських адвокатів у єдину республі"
канську громадську організацію.
Як відбувалися події навколо ство"
рення САУ? Хто увійшов до ініціа"
тивної групи та організаційного ко"
мітету по скликанню Установчого
з’їзду адвокатів України? Кого було
обрано до складу першого правління
САУ?

Т. Варфоломеєва: Ідея створення
потужної першої в Україні громадсь"
кої організації адвокатів виникла не"
випадково. До єдності адвокатів час
від часу у радянський період лунали
заклики, наприклад, про створення
координаційної ради голів колегій ад"
вокатів, про Громадський науково"
дослідний інститут судового захисту
та підвищення кваліфікації адвокатів
тощо. Однак настрої об’єднати адвока"
туру категорично відсікалися держав"
ними та партійними органами, які з

© Т. Варфоломеєва, О. Святоцький, 2010
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острахом ставилися до її посилення блем. Переважна більшість адвокатів
через об’єднання. Наприкінці 80"х увійшли до складу САУ, але були й
років XX ст. поряд з адвокатами з’яви" такі, котрі вагалися. У ці роки навіть
лися нові гравці на ринку правових обговорювалася пропозиція про ство"
послуг — юристи"підприємці, та й самі рення на базі САУ єдиної професійної
адвокати прагнули змін в організації організації адвокатів з обов’язковим
адвокатської діяльності, їх більше не членством.
задовольняло втручання державних і
Події розвивалися дуже стрімко,
партійних органів в їх діяльність, пев" наприклад, З’їзд прийняв рішення про
ний тиск з боку правоохоронних орга" підготовку та внесення до Верховної
нів, тотальний контроль, обмеження Ради України (тоді САУ мала право
професійних прав, закос"
законодавчої ініціативи)
тенілі організаційні форми
першого в історії україн"
здійснення адвокатської
ської адвокатури Закону
професії тощо. Адвокати
про адвокатуру. Проект за"
спостерігали принципово
кону, досить революційний
інший, демократичний стан
на той час, був розробле"
зарубіжної адвокатури,
ний САУ, і саме він, а не
потужні професійні адво"
міністерський варіант, був
катські організації. Тому
покладений в основу чин"
пропозиції щодо об’єднан"
ного Закону.
ня адвокатів у всеукраїн"
Не можна забувати, що
ську громадську організа"
саме Спілка ініціювала і
цію були дуже позитивно
розробила Правила адво"
сприйняті адвокатами. До
катської етики, які визнані
того ж у 1989 р. виникла
одними з найкращих у
організація адвокатів СРСР,
світі і є чинними досі.
що також сприяло скли"
Можна багато говорити
Перший президент САУ
В. Медведчук
канню першого з’їзду ад"
про здобутки, однак особ"
вокатів
УРСР,
який
прийняв ливо хочу наголосити, що для САУ
20–22 вересня 1990 р. історичне завжди найважливішим було і є за"
рішення про заснування Спілки адво" вдання захисту професійних і соціаль"
катів України. Напередодні цієї події них прав адвокатів, піднесення іміджу
було проголошено Декларацію про української адвокатури, обстоювання
державний су"
європейських
веренітет Украї"
стандартів про"
ни і це надало
фесії. До речі,
особливого під"
коли адвокати,
несення, урочи"
зневірившись
стості у підго"
добитися здій"
товці та прове"
снення
своїх
денні З’їзду, ак"
професійних
тивної позиції
прав і забезпе"
адвокатів у гро"
чення
права
мадському
громадян на за"
житті країни і
хист, звернули"
Засідання Правління САУ.
вирішенні про"
ся
до Спілки що"
Члени Правління: Л. Ізовітова, Й. Бронз,
фесійних про"
до
проведення
Т. Тиханська, О. Олійник
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Т. Варфоломеєва, О. Святоцький

Всеукраїнського страйку адвокатів, то
саме вона очолила майже тримісячний
страйк і таки добилася задоволення
вимог адвокатів.
О. Святоцький: Сьогодні САУ ак"
тивний учасник громадсько"політич"
ного життя України, помітні й міжна"
родні контакти Спілки.
На Вашу думку, як президента
Спілки, наскільки за цей час САУ вда"
лося реалізувати визначені у її першо"
му статуті завдання? Що не вдалося
здійснити? Які пріоритети сьогодні
визначають організацію діяльності
Спілки?

Комітет із захисту прав адвокатів, у
складі якого адвокати — представники
від кожного регіону, успішно боронить
права адвокатів, цьому сприяє ор"
ганізована багато років тому «гаряча
лінія» для адвокатів, продовжує діяти
програма САУ зі створення у судах
кімнат адвокатів, діє багато сучасних
навчальних програм, зокрема вперше
в Україні впроваджено дистанційні
інтернет"семінари, телемости, набирає
обертів програма «Пізнаймо Україну
разом» і багато інших.
Одними з найголовніших пріори"
тетів є розбудова незалежної, демокра"
тичної української адвокатури, впро"
вадження адвокатського самовряду"
вання, законодавче забезпечення на"
лежного функціонування адвокатури,
високого професійного рівня правової
допомоги, беззаперечного дотримання
професійних прав адвокатів.

Т. Варфоломеєва: Сьогодні дуже
важливо, що САУ залишається об’єд"
нанням однодумців, тих, хто бажає
врешті створити в Україні сильну і не"
залежну європейського зразка адвока"
туру, без зовнішнього втручання, при"
ниження і посягання на обмеження
О. Святоцький: Як відомо, 19 груд"
прав адвокатів. Прикметно, що САУ ня 1992 р. Верховна Рада України
має високий міжнародний імідж і прийняла Закон України «Про адвока"
відчутну підтримку від європейських туру». Цей день сьогодні в нашій дер"
організацій, а також зарубіжних адво" жаві відзначається як день адвокатури.
катських об’єднань, членом котрих во" Особисто знаю, як активно Спілка до"
на є, у реалізації багатьох завдань лучилася до процесу підготовки і прий"
Спілки.
няття цього надважливого закону —
Чи вдалося реалізувати завдання? для адвокатів та й суспільства в цілому.
Вони настільки глобаль"
ні, що декотрі з них ста"
новлять сутність діяль"
ності громадських адво"
катських організацій, на"
приклад, означені у стат"
ті 19 Закону «Про адвока"
туру» завдання: представ"
ництво інтересів адвока"
тів у державних органах і
об’єднаннях громадян, за"
хист професійних і со"
ціальних прав адвокатів,
сприяння підвищенню
Міжнародні зв’язки САУ.
професійного рівня адво"
Й. Бронз, англійський адвокат, О. Жуковська,
Ю. Полонський (зліва направо)
катів. Створений САУ
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Що позитивного було привнесено
цим Законом у професійну діяльність
адвокатів і що не врахував, а можливо,
і помилився законодавець?
Т. Варфоломеєва: Прийняття За"
кону «Про адвокатуру» принесло чи"
мало позитивного: вперше інститут
адвокатури, головні напрями адво"
катської діяльності та нові форми її
організації були врегульовані саме За"
коном. Основні ж положення проекту
цього Закону, розробленого Спілкою
адвокатів у 1991 р., були включені в
Концепцію судово"правової реформи,
схвалену Верховною Радою 28 квітня
1992 р. За пропозицією представників
САУ — членів комісії з розробки Кон"
цепції було зазначено, що інститут ад"
вокатури є самостійною структурою
щодо надання юридичної допомоги.
Адвокату гарантується можливість са"
мому визначати організаційні форми
роботи, надається право займатися
приватною практикою або добровіль"
но об’єднуватися в адвокатські об’єд"
нання. Закріплювалися гарантії само"
стійності адвоката, розширювалися
його професійні права та посилювала"
ся відповідальність за якість роботи.
Питання про допуск особи до адвокат"
ської діяльності вирішується кваліфі"
каційною комісією на підставі іспитів.
Саме Закон «Про адвокатуру» дав
підстави, між іншим, також за пропо"
зицією САУ, визначити згодом консти"
туційні завдання адвокатури в Основ"
ному Законі держави. До речі, я
ініціювала внесення змін до ст. 59 Кон"
ституції, щоб раз і назавжди встанови"
ти, що в судах захист і представництво
здійснюють виключно адвокати.
Тепер про недоліки Закону «Про
адвокатуру». Безсумнівно, вони є.
Взяти хоча б відсутність норм щодо
адвокатського самоврядування, ком"
петенції й порядку скликання з’їзду
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

адвокатів, обмежений зміст адвокатсь"
кої таємниці, обов’язків адвоката щодо
постійного підвищення кваліфікації,
питання, пов’язані з забезпеченням
доступу до адвокатської професії (бе"
зоплатні кваліфікаційні іспити), із
складом та порядком формування
КДКА та ВККА, а також інші питання,
на необхідність врегулювання котрих
звертала увагу Спілка адвокатів
України.
Встановлення професійного свята
адвокатів в Україні запропонував З’їзд
Спілки адвокатів України, і, виконую"
чи це рішення, президент САУ В. Мед"
ведчук звернувся до Президента Ук"
раїни Л. Кучми щодо видання відпо"
відного Указу. Професійне свято дає
привід не тільки зібрати колег та у
дружньому колі поспілкуватися, насо"
лодитися відчуттям єдиної адвокатсь"
кої родини, розповісти колегам про
свої здобутки. Це свято привертає ува"
гу суспільства до такого важливого
правозахисного інституту, яким є ад"
вокатура, її величезної значимості в
державі; це привід продемонструвати
значну повсякденну роботу адвокатів
з надання правової допомоги, в тому
числі й безкоштовної, фізичним і юри"
дичним особам та із захисту прав гро"
мадян; це приємна підстава нагороди"
ти тих, хто віддано виконує свій про"
фесійний обов’язок; це можливість
привернути увагу до сьогоднішніх
багатьох проблем функціонування ад"
вокатури й означити шляхи їх вирі"
шення. Оскільки це свято збіглося з
Днем Святого Миколая, члени САУ
традиційно відвідують дитячі притул"
ки і роздають подарунки дітям. До речі,
Спілка адвокатів України була одним з
ініціаторів встановлення ще одного
професійного свята — Дня юриста.
О. Святоцький: Упродовж останніх
років на розгляді Верховної Ради
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України перебуває чимало законопро"
ектів, якими передбачається внести
істотні зміни до чинного Закону Ук"
раїни «Про адвокатуру», а також про"
понується його нова редакція. З при"
воду цих законопроектів точаться
палкі дискусії.
Як Ви гадаєте, чи є сьогодні потре"
ба у внесенні змін чи прийнятті нової
редакції Закону України «Про адвока"
туру»? Які новації, на Вашу думку, є
обґрунтованими та вартими впрова"
дження у національне законодавство
про адвокатуру?
Т. Варфоломеєва: Майже 18 років
застосування закону свідчить про по"
требу його вдосконалення. Останнім
часом декотрі колеги, зовсім не обізна"
ні з історією адвокатури України та
прийняттям Закону «Про адвокату"
ру», забувають або й не знають, що
сьогоднішня незалежність адвокату"
ри, право на індивідуальну адвокатсь"
ку діяльність, свобода від колишнього
жорсткого контролю з боку Мін’юсту
та втручання держави у здійснення
адвокатської професії, виборене право
самої адвокатури надавати статус ад"
воката і притягати до дисциплінарної
відповідальності, врешті гарантії адво"
катської діяльності виборювалися
вкрай складно і завдяки певним ком"
промісам, наприклад, щодо складу
КДКА, порядку формування ВККА
при Кабінеті Міністрів. Для тих, хто
розповсюджує на деяких сайтах свої
некомпетентні судження з приводу
чинного законодавства про адвокату"
ру, повідомлю, що зневага до своєї
історії — шлях у нікуди. На жаль, по"
переду знову світить підпорядкування
частини адвокатури державним орга"
нам, втручання в адвокатську діяль"
ність шляхом первинного фінансового
моніторингу, перетворення адвокатів
на підприємців з усіма негативними
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наслідками, сваволя своїх же колег, які
безпідставно перебирають на себе по"
вноваження, якими їх не наділяє ні За"
кон, ні самі адвокати. Отже, сьогодні
від адвокатської спільноти, єдності
адвокатів, захисту своєї професії зале"
жить майбутнє адвокатури і демокра"
тія у країні, яку боронять адвокати.
Основні питання, вирішення котрих
міститься у різних варіантах законо"
проектів про адвокатуру та адвокат"
ську діяльність, Спілка адвокатів по"
ставила ще у 1995 р. і всі ці роки по"
стійно та принципово добивалася їх
прийняття. Це — адвокатське само"
врядування, створення єдиної профе"
сійної організації адвокатів, припи"
нення адвокатської підприємницької
діяльності, надійні гарантії забез"
печення професійних прав адвокатів
тощо.
Щодо дискусій, які точаться навко"
ло законопроектів «Про адвокатуру»,
внесених до Верховної Ради, слід на"
голосити, що значна їх кількість не
призводить до відповідної якості,
здебільшого повторюються ті ж самі
положення в різній редакції, не
завжди вдало скомпільовані, вони
викликають багато зауважень як у за"
рубіжних експертів, так і у вітчизня"
них адвокатів, вчених, народних депу"
татів. Нову редакцію Закону «Про ад"
вокатуру», безсумнівно, треба прий"
мати, однак звільнити остаточний
проект від дрібного регулювання пи"
тань організації адвокатської діяль"
ності, невідповідності європейським
стандартам адвокатської професії, не
допустити перетворення особливих
конституційних завдань адвокатури
на комерційні, на властиві цьому пра"
возахисному інституту.
О. Святоцький: Окремо хотів би
торкнутися питання безоплатної
правової допомоги, до якої адвокати
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

АДВОКАТУРА УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ (до 20)ї річниці створення Спілки адвокатів України)

повинні мати пряме, безпосереднє
відношення.
Хоча безоплатна правова допомога
гарантується Конституцією України
(ст. 59), однак до сьогодні відсутній
закон, який повинен би врегулювати
порядок надання цієї допомоги.
На Вашу думку, чому законодавець
не поспішає з прийняттям цього
вкрай необхідного для суспільства
закону? Які принципи повинні бути
закладені у цей закон законодавцем?
Т. Варфоломеєва: Із довгоочікува"
ним Законом «Про безоплатну право"
ву допомогу» справи зовсім кепські.
Напрацьований і прийнятий у першо"
му читанні законопроект не відпові"
дає багатьом критеріям. Виправлений
нашвидкуруч після офіційного нега"
тивного висновку відомих зарубіж"
них експертів, він навряд чи побачить
світ у найближчий час. Представники
САУ брали участь у роботі Ради з
координації реформи безоплатної
правової допомоги, створеної при
Міністерстві юстиції України. Однак
коли постало питання про те, що ад"
вокатів для надання безоплатної пра"
вової допомоги буде відбирати за кон"
курсом спеціально створений держав"
ний орган, котрий встановлюватиме
стандарти професії, контролюватиме
якість роботи адвокатів, я припинила
участь у роботі Ради, оскільки такі
приниження ролі адвокатів у захисті
прав громадян не відповідає ні міжна"
родним стандартам, ні моїм особис"
тим поглядам на забезпечення прин"
ципу незалежності адвокатської про"
фесії, невтручання в адвокатську
діяльність, тобто ті основоположні за"
сади, котрі з 90"х років XX ст. САУ
відстоює.
Разом з тим члени правління САУ
продовжують роботу в Раді, беруть
активну участь у програмах Фонду
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«Відродження» з впровадження пі"
лотних проектів діяльності офісів
громадського захисника (для надання
безоплатної правової допомоги у
кримінальних справах), які, до речі, у
Хмельницькому та Білій Церкві дуже
успішно очолюють члени САУ.
Вважаю, що організацію надання
вторинної безоплатної правової допо"
моги слід залишити в адвокатурі, вре"
гулювати Законом «Про адвокатуру»,
пришвидшивши його прийняття та
створення органів адвокатського са"
моврядування для забезпечення на"
лежного високопрофесійного надання
правової допомоги відповідно до Кон"
ституції України. Отже, поспішати з
прийняттям Закону «Про безоплатну
правову допомогу» необхідно, але од"
ночасно із прийняттям Закону «Про
адвокатуру».
О. Святоцький: Крім Вашої актив"
ної громадської діяльності, Ви є ректо"
ром відомого в Україні навчального
закладу — Академії адвокатури Украї"
ни, яка в цьому році відзначає 15"ту
річницю заснування. Це строк, коли
можна підбивати певні підсумки та
робити прогнози на майбутнє.
Згадайте, будь ласка, тих, кому на"
лежала ідея створення цього навчаль"
ного закладу, а також осіб, які допо"
могли реалізувати задум.
Які здобутки сьогодні має Ака"
демія? Що на цей час із запланованого
Вами залишилось нереалізованим?
Над чим варто попрацювати у майбут"
ньому?
Т. Варфоломеєва: Ідея заснування
навчального закладу з підготовки
кадрів для адвокатури сягає у 80"ті ро"
ки XX ст., коли в Києві був заснова"
ний і успішно діяв Київський гро"
мадський науково"дослідний інститут
судового захисту та підвищення
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кваліфікації адвокатів (згодом — Гро"
мадський НДІ адвокатури, Вчена рада
якого у 1989 р. ухвалила рішення про
створення Спілки адвокатів України і
затвердила склад ініціативної групи).
Прагнучи виконати одне з найваж"
ливіших завдань — сприяння підви"
щенню професійної майстерності ад"
вокатів, Правління САУ звернулося з
пропозицією до Київського національ"
ного університету імені Тараса Шев"
ченка щодо створення навчального за"
кладу з метою підготовки кадрів для
адвокатури, яка була підтримана голо"
вою Ради ректорів ВНЗ України ака"
деміком В. Скопенком та деканом
юридичного факультету КНУ профе"
сором В. Гончаренком. Так з’явився у
1995 р. Інститут адвокатури при
Київському національному універси"
теті імені Тараса Шевченка (тепер
Академія адвокатури України). Ака"
демія — відомий в Україні та поза її
межами вищий навчальний заклад
IV рівня акредитації, має аспірантуру,
спеціалізовану вчену раду із захисту
кандидатських дисертацій. У складі
Академії — три факультети, Інститут
підвищення кваліфікації, Інститут ме"
дичного і фармацевтичного права та
біоетики, Вища школа адвокатської
підготовки, науково"дослідні лабора"
торії тощо.
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В Академії 15 років діє розроблена
викладачами кафедри адвокатської
майстерності Програма спеціальної
адвокатської підготовки для студентів
1–4 курсів, яка дає блискучі результа"
ти підготовки сучасного юриста. Про
це, зокрема, свідчать високі рейтинги
ВНЗ, успіхи випускників Академії —
суддів, прокурорів, адвокатів, учених,
викладачів, працівників міністерств і
відомств, відомих бізнесменів, народ"
ного депутата України, депутатів
місцевих рад. Наші вихованці працю"
ють і навчаються в магістратурах
провідних університетів світу, беруть
участь у наукових міжнародних про"
грамах. Наш золотий фонд, яким ми
дуже пишаємося, — це висококвалі"
фікований викладацький колектив
Академії, де вже є й наші учні. Без"
сумнівно, сприяють успіхам Академії
її засновники, серед яких Спілка адво"
катів України.
О. Святоцький: Дякую Вам, Тетяно
Вікторівно, за згоду на інтерв’ю,
змістовні та вичерпні відповіді. Спо"
діваюсь, що отримана інформація буде
цікавою і корисною для нашого
читацького загалу.
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МІЖНАРОДНЕ
ВИЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

У

квітні 2010 р. сталася знаменна правової методології в історичній пер"
подія: вперше українських уче" спективі та вдосконалення законодав"
них — Ю. Шемшученка та ства, насамперед у сфері приватного
О. Кресіна — було обрано членами" права. Штаб"квартири МАПП знахо"
кореспондентами одного з найпрес" дяться у Парижі та Гаазі. МАПП було
тижніших та найбільших наукових створено 13 вересня 1924 р. у Гаазі
юридичних об’єднань сві"
під керівництвом професора
ту — Міжнародної академії
Е. Балога, який став її першим
порівняльного права. Отже,
генеральним секретарем.
це може вважатися успіхом
Організаційно
Академія
усієї української юридичної
складається з національних
науки, свідченням визнання
комітетів (наукові організації,
її здобутків у світі, незважа"
навчальні заклади або нефор"
ючи на те, що членів Ака"
мальні групи під керівництвом
демії обирають виключно на
певного вченого, які визнають"
основі їх індивідуального на"
ся МАПП національними
Ю. Шемшученко
укового доробку.
комітетами — по одному на
Можна стверджувати, що біля ви" країну, відповідають за підготовку до"
токів Академії стояли українські вчені повідей учених певної країни на конгре"
М. Ковалевський та Ф. Тара"
си Академії, видання націо"
новський, які взяли участь у
нальних збірників доповідей
Першому міжнародному кон"
цих конгресів тощо). Нині
гресі порівняльного права, де
національні комітети МАПП
вперше було поставлено пи"
існують у 69 країнах.
тання про створення такого
Вищим органом Академії є
міжнародного об’єднання.
Загальні збори її членів, які
Радянський Союз брав участь
обирають її Виконавчий ко"
у діяльності Академії з 70"х
мітет: президента, від трьох до
років, а її членами було обра"
п’яти віце"президентів, скарб"
О. Кресін
но російських учених: В. Куд"
ника та генерального секрета"
рявцева, В. Туманова, Ю. Тихомирова, ря; може обиратися також почесний
А. Ковлера, В. Ентіна, Е. Таляпіну, а президент. Члени Виконкому обира"
також узбецького дослідника А. Саїдо" ються на чотири роки (окрім генераль"
ва. На жаль, українська юридична ного секретаря, термін повноважень
компаративістика в Академії до якого необмежений) і можуть бути пе"
2010 р. представлена не була.
реобрані. Дати і порядок денний збо"
Міжнародна академія порівняльно" рів Виконкому визначаються прези"
го права (Academie Internationale de дентом і генеральним секретарем.
Droit Compare, International Academy of Генеральний секретар очолює Секре"
Comparative Law, МАПП) — міжнарод" таріат МАПП, який координує діяль"
на неурядова наукова організація, що ність організації. Кошти Академії
об’єднує вчених"юристів. Метою Ака" складаються з членських внесків,
демії є сприяння вивченню права на коштів від продажу публікацій, спон"
основі використання порівняльно" сорських внесків.
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Членство у МАПП є індивідуаль"
ним. Кількість дійсних членів Акаде"
мії визначена у 80 осіб. Окрім того, є
інші категорії членів, кількість яких не
лімітована: члени"кореспонденти або
асоційовані члени (нині — понад
300 осіб), почесні члени (нині 10 осіб;
це члени МАПП, які досягли 70"річ"
ного віку). Право вирішального голо"
су мають лише дійсні члени та члени"
кореспонденти, дорадчого голосу —
почесні члени. Члени та асоційовані
члени сплачують щорічні внески. Кан"
дидати у члени МАПП пропонуються
секціями та обираються зборами
дійсних членів.
В Академії діє шість наукових сек"
цій (груп) згідно з належністю країни,
в якій мешкає член МАПП, до певного
регіону чи правової сім’ї, або згідно із
спеціалізацією вченого: латинська;
загального права; північно" та цент"
ральноєвропейська; східноєвропейсь"
ка; близькосхідна та африканська;
азіатська. Кожний член Академії може
входити до однієї чи кількох секцій.
Кожна секція обирає Бюро та прези"
дента секції.
Основною формою діяльності Ака"
демії є організація конгресів МАПП
(міжнародних конгресів порівняльно"
го права), які проходять з 1932 р.;
з 1950 р. — кожні чотири роки; відбу"
лося 17 конгресів. Загалом на 17 кон"
гресах було представлено близько 750
генеральних доповідей, видано понад
120 збірників національних доповідей.
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У середньому у кожному з останніх
конгресів брали участь близько
800 осіб. Окрім того, МАПП організує
щорічні наукові сесії. Основна форма
публікацій Академії — збірники гене"
ральних (тематичних) та національ"
них (по країнах) доповідей конгресів.
Перші публікує інституція, яка прий"
має у себе конгрес МАПП, другі —
національні комітети Академії.
З 2007 р. президентом МАПП є
американський учений П. Берман, ге"
неральним секретарем — Ю. Баседов
(Німеччина). Колишні президенти
Академії: 1924–1927 рр. — А. Вейс
(Франція), 1927–1950 рр.— А. Баста"
манте (Куба), 1950–1955 рр.— Р. Па"
унд (США), 1955–1958 рр. — Ж. Еска"
ра (Франція), 1958–1962 рр.— Л. Міл"
ле (Франція), Б. Фредерік (Бельгія),
1966–1978 рр. — С. Хемсон (Велика
Британія), 1978–1982 рр. — І. Сабо
(Угорщина), 1982–1990 рр.— Дж. Ха"
зард (США), 1990–1998 рр.— П. Кре"
пе (Канада), 1998–2007 рр.— К. Кера"
меус (Греція, США).
У липні 2010 р. у Вашингтоні від"
бувся XVIII міжнародний конгрес
порівняльного права, на якому було
обрано нове керівництво МАПП, пе"
реглянуто статут та інші документи
Академії, розглянуто важливі питання
розвитку сучасних правових систем.
Вперше у цьому форумі на повноправ"
ній основі взяли участь і представни"
ки нашої юридичної науки.
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Р. ДЖАБРАІЛОВ
кандидат юридичних наук, доцент,
старший науковий співробітник
Інституту економіко$правових досліджень
НАН України

П

редметом круглого столу «Кон"
ституційні основи правового
забезпечення економіки Украї"
ни» (Інститут економіко"правових
досліджень НАН України, 2 липня
2010 р., м. Донецьк) стали вкрай акту"
альні для вітчизняної юридичної та
економічної науки питання консти"
туційного регулювання, гарантування
та охорони економічних правовідно"
син. Участь у роботі «столу» взяли
представники органів влади, наукових
установ та освітніх закладів.
Із привітанням до учасників круг"
лого столу звернувся голова Донець"
кого регіонального наукового центру
НАПрН України, директор Інституту
економіко"правових досліджень НАН
України (далі — Інститут), академік
НАН України В. Мамутов. Видатний
учений акцентував увагу присутніх на
важливості й своєчасності проведення
цього наукового заходу та наголосив
на винятковому значенні саме еко"
номічного конституціоналізму як
інструменту регулювання політико"

економічних правовідносин. На думку
академіка В. Мамутова, вітчизняній
правовій науці необхідно виробити
ґрунтовні методологічні підходи до
модернізації конституційних засад
економічної системи та практики їх
реалізації. Як наголосив науковець,
сприяти досягненню поставленої мети
має розроблення проекту Закону
України «Про основи економічної сис"
теми», на принципових положеннях
якого було акцентовано увагу.
Академік В. Мамутов зачитав ві"
тання до учасників круглого столу
судді Конституційного Суду Росії,
доктора юридичних наук, професора
М. Бондаря.
На ключових питаннях методології
дослідження структурно"функціо"
нальних взаємовідносин економічної
системи та системи конституціоналі"
зму зупинився суддя Конституційного
Суду України, кандидат юридичних
наук В. Кампо, який підкреслив, що
при розгляді питань взаємовідносин
цих систем необхідно ґрунтуватися на
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засадах реалістичної філософії. Резю"
муючи свій виступ, суддя"вчений на"
голосив, що саме на ґрунті філософ"
ського реалізму можна вибудувати те"
орію економічного конституціона"
лізму, яка відображала б сучасний стан
і перспективи розвитку структурно"
функціональних відносин економіч"
ної та конституційної системи. У цьо"
му контексті він запропонував ідею
підготовки проекту Закону України
«Про ідеологію економічного консти"
туціоналізму», в якому були б систе"
матизовані основні положення зазна"
ченої доктрини.
Ролі конституційних засад публіч"
ного економічного порядку в Україні
як засобу економічного конституціо"
налізму була присвячена доповідь за"
ступника директора Інституту, докто"
ра юридичних наук В. Устименка.
Вчений зазначив, що на сучасному
етапі розвитку суспільства актуалі"
зується питання подолання деструк"
тивних процесів у економіці України
та забезпечення її сталого розвитку.
В. Устименко підкреслив, що це за"
вдання може бути успішно виконане
лише за умови дотримання державою
та суб’єктами господарювання консти"
туційних засад публічного еконо"
мічного порядку. Науковець також
привернув увагу учасників круглого
столу до проблем зміцнення цих засад
шляхом їх модернізації та адаптації до
потреб реальної конституційної еко"
номіки.
У доповіді радника Голови Консти"
туційного Суду України, кандидата
юридичних наук М. Савчина було
розкрито особливості формування
вітчизняної моделі економічного кон"
ституціоналізму. Вчений зазначив, що
економічний конституціоналізм є
динамічною системою забезпечення
економічної свободи держави. Така
діяльність держави, на його думку, має
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спиратися на конституційну легітим"
ність, основою якої є досягнення кон"
сенсусу щодо правил господарської
діяльності відповідно до засад верхо"
венства права і правової державності.
М. Савчин обґрунтував тезу, що втру"
чання держави в економічну свободу
має відповідати конституційним цін"
ностям, принципам і процедурам та
спиратися на відповідні економічні
структури, правила і процедури.
На актуальних питаннях консти"
туційно"правового регулювання від"
носин публічної власності зупинився
декан економіко"правового факульте"
ту Донецького національного універ"
ситету МОН України, доктор юридич"
них наук Р. Гринюк. Як зауважив на"
уковець, досить гострою на цей час є
проблема забезпечення захисту інсти"
туту публічної власності з викорис"
танням як конституційно"правових,
так і спеціально"правових засобів.
У зв’язку з цим, як зазначив Р. Гри"
нюк, вельми важливим залишається
завдання розроблення правового інст"
рументарію, спрямованого на створен"
ня умов для належного функціонуван"
ня інституту публічної власності в
економіці України.
Питанню взаємозв’язку конститу"
ційної, адміністративної та економіч"
ної реформ в Україні була присвячена
доповідь завідувача сектора правових
експертиз Національного інституту
стратегічних досліджень, кандидата
юридичних наук Р. Усенка. Допові"
дач зауважив, що будь"які заходи що"
до здійснення галузевих економічних
реформ не зможуть досягнути макси"
мального ефекту без змін у державно"
му управлінні, зокрема, удосконален"
ня діяльності публічних адміністрацій
передбачено адміністративною рефор"
мою. Визначальну роль, на думку
Р. Усенка, при реалізації як економіч"
ної, так і адміністративної реформи
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повинна відіграти ідеологія, яка має
бути сформульована, спираючись на
конституційні засади, згідно з якими
права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість
діяльності держави.
Органічному взаємозв’язку кон"
ституційної економіки та розвитку
держави, їх взаємовпливу присвятив
свою доповідь директор Центру зако"
нодавчих ініціатив Донецької облас"
ної ради, кандидат економічних наук
Р. Коваленко. У ній було наголоше"
но, що першочерговим завданням кон"
ституційної економіки є виявлення
конституційно"правових передумов її
ефективного розвитку. Р. Коваленко
зауважив, що сучасний стан націо"
нальної економіки зумовлює необхід"
ність вдосконалення на основі консти"
туційних норм системи прогнозних та
програмних документів з питань
соціально"економічного розвитку та
впровадження стратегічного плануван"
ня роботи в органах державної влади.
Проблеми визначення засад кон"
ституційно"правового регулювання
освітньої діяльності знайшли відобра"
ження у доповіді доцента Національ"
ної академії управління, народного де"
путата України ІІ скликання В. Ков
тунця. Відзначивши казуїстичність
законодавства України про освіту, а у
певних випадках навіть його невідпо"
відність конституційним положенням,
учений визнав нагальним вжиття за"
ходів щодо реформування правового
забезпечення відносин у сфері освіти.
Підґрунтям для такого реформування,
на думку В. Ковтунця, має стати Кон"
ституція України, а освіта повинна бу"
ти однією з провідних сфер діяльності,
де принципи класичного конституціо"
налізму та верховенства права діяти"
муть у повному обсязі.
На необхідність інституційного
оформлення механізмів, які нададуть
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юридичній громадськості можливість
легально вплинути на розроблення
органами влади нормативно"правових
актів, звернув увагу доцент кафедри
конституційного та міжнародного
права Луганського державного універ"
ситету внутрішніх справ ім. Е. О. Ді"
доренка (далі — Університет), канди"
дат юридичних наук В. Нестерович.
Для досягнення поставленої мети до"
повідач визнав за необхідне прийняти
закон про лобіювання, в якому:
1) більш чітко визначити статус кон"
сультативно"дорадчих органів при
органах державної влади та місцевого
самоврядування задля збільшення
прозорості їх діяльності; 2) запровади"
ти обов’язкові процедури консульту"
вання з громадськістю з окремих пи"
тань, зокрема, у рамках обговорення
законодавчих ініціатив за процедурою
«білої» та «зеленої» книг тощо.
У розвиток думок, висловлених
В. Нестеровичем, директор Інституту
професійного лобіювання Д. Базиле
вич наголосив на тому, що лобіювання
як професійний вид діяльності: 1) дає
змогу більш ефективно реалізувати
функції державного управління; 2) до"
зволяє правильно, з урахуванням ре"
альних можливостей, встановлювати
управлінські завдання; 3) пропонує
рекомендації у вигляді експертних
пропозицій, проектів відповідних рі"
шень, що ґрунтуються на глибокому
аналізі проблеми і всебічному дослі"
дженні питання. Доповідач також на"
голосив на необхідності проведення
широких інформаційних кампаній
щодо роз’яснення ролі та значення
інституту лобіювання у формуванні та
реалізації економічної політики дер"
жави, вивчення зарубіжного досвіду
регламентації лобістської діяльності
тощо.
На окремих недоліках практики
правозастосування конституційно"
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правових норм та норм спеціального
законодавства у частині правового ре"
жиму комунальної власності зупинив"
ся директор комунального підприєм"
ства «Зеніт» Деснянської районної
державної адміністрації у м. Києві,
кандидат юридичних наук І. Труш. Як
зауважив доповідач, Конституція
України чітко визнала за комуналь"
ною власністю самостійний, відособ"
лений від державної власності, право"
вий режим, що дістало відображення в
актах законодавства України. Втім, і
досі у практиці господарювання мож"
на зустріти таких його суб’єктів, як
«державні комунальні підприємства»,
що, на думку І. Труша, є неприпусти"
мим. Правова ситуація з цими під"
приємствами наочно свідчить, що не"
врахування правозастосовувачем кон"
ституційних положень про форми
власності може позначитися на його
рішенні. Правильне вирішення цієї
ситуації науковець бачить у підви"
щенні якості правозастосовної роботи
та активізації діяльності органів міс"
цевого самоврядування щодо консти"
туційного захисту інтересів тери"
торіальної громади.
Наприкінці роботи круглого столу
проректор з наукової роботи Універ"
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ситету, кандидат юридичних наук
О. Левченков звернув увагу на тісний
взаємозв’язок права та економіки.
Зокрема, науковець підкреслив, що
каталізатором у становленні інсти"
тутів національної демократії України
може бути саме проведення ефектив"
них економічних реформ у державі на
основі ідеології економічного консти"
туціоналізму.
В обговоренні доповідей взяли
участь співробітники та аспіранти
Інституту економіко"правових дослі"
джень НАН України. За результатами
обговорення учасники круглого столу
ухвалили відповідні рекомендації
органам влади, науковим установам та
навчальним закладам. Зокрема, вони
підтримали ідею підготовки згаданих
вище проектів законів України, прий"
няття яких сприяло б удосконаленню
конституційного забезпечення еконо"
мічної політики держави, впроваджен"
ню в юридичну практику конститу"
ційних цінностей на основі реалізації
засад правової держави і верховенства
права, включенню до програм нових
навчальних спецкурсів та підготовки
колективної монографії.

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 9 •

Рецензії
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
(СОЦІАЛЬНОПРАВОВІ АСПЕКТИ)
В. ГЛУШКОВ
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України

С

учасний етап розвитку суспіль"
ства характеризується постій"
ним зростанням впливу інфор"
маційної сфери. Серед численних те"
оретичних і практичних питань у цьо"
му аспекті особливої уваги набуває
проблема інформаційної безпеки та її
забезпечення. На сьогодні в багатьох
економічно розвинених державах від"
бувається об’єднання в одне ціле сил
та засобів інформаційно"психологіч"
ного впливу, призначених для досяг"
нення військових, ідеологічних і полі"
тичних цілей. Тому світова спільнота,
поза сумнівом, прагне до осягнення
механізму та інструментарію управ"
ління інформаційними потоками та
ефективного використання інфор"
мації.
Забезпечення інформаційної безпе"
ки вимагає якісної підготовки висо"
кокваліфікованих спеціалістів у цій
галузі. У той же час для формування
достатньої кількості фахівців необхід"
ні навчальні технології та якісна на"
вчальна література, що відповідала б
сучасним потребам. У цьому плані
варто позитивно відзначити вихід дру"
ком ґрунтовної праці професорсько"
викладацького складу Національної
академії Служби безпеки України за
загальною редакцією доктора юридич"

них наук, доцента Є. Скулиша – рек"
тора Національної академії Служби
безпеки України*.
Слід зауважити, що на сьогодні у
вітчизняній науковій і навчальній лі"
тературі існує значна кількість праць з
питань інформаційної безпеки, але в
більшості з них розглядаються пере"
важно інформаційно"технічні аспекти
та загальні положення зазначеної про"
блематики. Поза увагою залишаються
соціальні й правові аспекти інфор"
маційної безпеки.
Знаковим є те, що подана на рецен"
зування колективна праця є першим
вітчизняним підручником, який роз"
криває широкий спектр проблем з
інформаційно"психологічного проти"
борства, у якому з урахуванням остан"
ніх досягнень вітчизняної та світової
науки розкрито сутність, технології та
засоби маніпулювання свідомістю,
проведення інформаційних війн і
спеціальних інформаційних операцій.
Враховуючи вимоги до такого роду
навчальної продукції, слід констатува"
ти, що підручник написано на високо"
му методологічному рівні, з викорис"
танням творчого підходу, що розкри"
ває не тільки зміст навчання, а й є
специфічною моделлю процесу на"
вчання.

* Інформаційна безпека (соціально"правові аспекти) : підруч. / В. В. Остроухов, В. М. Петрик, М. М. Присяж"
нюк та ін. ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. — К. : КНТ, 2010. — 776 с.
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Підручник містить три частини, які
за логікою викладення дають змогу
створити цілісне уявлення про інфор"
маційну безпеку як систему, що має
передусім соціально"правовий харак"
тер. У цьому плані розподіл частин
підручника на розділи і підрозділи,
котрі тісно взаємопов’язані, здається
вдалим вирішенням питання його
структурної побудови.
Перша частина підручника «Небез"
пеки інформаційного простору для
людини» (с. 12–156) містить сім
розділів, в яких ґрунтовно й легко для
сприйняття розкриті основні загрози
для особистісної безпеки від інфор"
маційних впливів. Розділи 2–6 при"
свячені сутності феномену «маніпу"
ляція», технологіям маніпулювання
свідомістю
людини,
механізмам
масового маніпулятивного впливу, ре"
алізації технологій маніпулювання
свідомістю та ознакам виявлення мані"
пулятивного впливу, що в цілому є
істотним зрушенням наукової думки.
На особливу увагу заслуговує розділ 7
«Гендерні аспекти інформаційної без"
пеки», оскільки уособлює нові погля"
ди сучасної науки на вирішення про"
блем інформаційної безпеки.
Найбільш переконливим показни"
ком цінності праці є її частина друга
«Сутність інформаційно"психологічно"
го протиборства», яка, на нашу думку,
видається найважливішою для розу"
міння такого складного явища, як
інформаційна безпека. Важко пере"
оцінити значення системного викла"
дення матеріалу першого розділу
(с. 157–187), оскільки зазвичай викла"
дання теоретичних положень та визна"
чень є доволі складним. Логічно і пра"
вильно побудована система понять,
визначень основних категорій сутності
інформаційно"психологічного проти"
борства та взаємозв’язків між ними, що
подекуди супроводжуються відпо"
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відними схемами, які значно спрощу"
ють сприйняття і засвоєння поданого
матеріалу. Очевидною цінністю праці є
те, що автори звернули особливу увагу
на історію інформаційного протибор"
ства, його становлення та розвиток від
стародавніх часів до сьогодення
(с. 188–252). Вельми доречною і вда"
лою є ілюстрація теорії інформаційно"
психологічного протиборства на кон"
кретних історичних фактах із їх пояс"
ненням. Другу частину підручника за"
вершує аналіз особливостей державної
політики щодо проведення інфор"
маційно"психологічного протиборства
передових країн світу: Сполучених
Штатів Америки, Російської Федерації,
Французької Республіки, Федератив"
ної Республіки Німеччини та Китайсь"
кої Народної Республіки (253–424).
Неабияке значення має третя час"
тина підручника «Загрози націо"
нальній безпеці України. Забезпечен"
ня інформаційно"психологічної безпе"
ки». Всебічним є аналіз ЗМІ та неуря"
дових організацій як засобу впливу на
інформаційний простір України
(с. 425–455). ЗМІ відіграють чи не
найголовнішу роль у сучасному полі"
тичному житті більшості держав, є ос"
новним суб’єктом формування в
суспільстві громадської думки про
події та явища, що відбуваються у світі
та в кожній окремо взятій країні.
Один з найбільш цінних, на нашу
думку, розділів третьої частини під"
ручника містить комплексне бачення
системи державних суб’єктів забезпе"
чення інформаційної безпеки України
(с. 609–660). У праці чітко визначені
суб’єкти, мета, завдання та шляхи удо"
сконалення системи забезпечення
інформаційної безпеки.
Здобутком підручника є розділи,
присвячені розкриттю спеціальних
інформаційних операцій в економічно"
му протиборстві та використання
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спеціальних інформаційних технологій
у терористичній діяльності. Ґрунтов"
ним слід вважати аналіз нормативно"
правового регулювання інформаційної
безпеки України, що робить підручник
настільною книгою фахівців, котрі пра"
цюють у зазначеній сфері.
Важливим і своєчасним є викла"
дення авторського бачення проблем
підготовки спеціалістів у галузі інфор"
маційної безпеки (с. 661–701). Значну
увагу привертають пропозиції з удос"
коналення системи підготовки фахів"
ців у сфері інформаційної безпеки в
Україні, що ґрунтується на системно"
структурному аналізі цієї роботи у
провідних країнах світу.
Особливістю рецензованої праці є
розроблена авторами Програма на"
вчального курсу «Інформаційна безпе"
ка (соціально"правові аспекти)», яка
повною мірою відповідає потребам сис"
теми сучасної вищої освіти і заслуговує
на впровадження у навчальний процес
з метою забезпечення підготовки
кваліфікованих кадрів з інформаційної
безпеки за різними спеціальностями.
Слід зауважити, що на сьогодні в Ук"
раїні 25 вищих навчальних закладів го"
тують фахівців у галузі знань 1701
«Інформаційна безпека». Крім цього,
існує цілком обґрунтована потреба й

можливість запровадження цього кур"
су за відповідними напрямами галузей
знань та нових спеціальностей, таких
як «Управління інформаційною безпе"
кою» та «Інформаційна безпека держа"
ви», а також у системі перепідготовки
та підвищення кваліфікації.
Узагальнюючи оцінку рецензованої
праці, віддаючи належне її високому
рівню, слід зазначити, що підручник
значно виграв би завдяки розміщенню
у додатках схем і малюнків з метою
забезпечення наочності навчального
видання.
Безсумнівно, підручник буде кори"
сним для широкого кола читачів:
насамперед — студентів і викладачів
вищих навчальних закладів гуманітар"
ної спрямованості, передусім для підго"
товки державних службовців, психо"
логів, журналістів, політологів та юрис"
тів. Також ним можуть користуватись
практикуючі психологи, представники
спецслужб та інших силових відомств.
Нарешті, рецензована праця є од"
ним із небагатьох прикладів якісної
сучасної навчальної літератури, що
ґрунтується на передових вітчизняних
та зарубіжних наукових здобутках, а
також практики із забезпечення ін"
формаційної безпеки.

Пропонується видання:

Інформаційна безпека (соціальноправові аспекти) :
підруч. / В. В. Остроухов, В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк та
ін. ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. — К. : КНТ, 2010. — 776 с.
У цьому підручнику розкрито сутність, технології та засоби маніпулю+
вання свідомістю, проведення інформаційних війн і спеціальних інфор+
маційних операцій. Розглянуто історію і сучасний стан інформаційно+пси+
хологічного протиборства, а також особливості використання інфор+
маційного впливу в терористичній діяльності та економічному протиборстві.
Показано широкий спектр загроз національній безпеці України в інфор+
маційній сфері та систему забезпечення інформаційної безпеки держави.
Підручник розраховано на студентів і викладачів вищих навчальних закладів гуманітар+
ної спрямованості, насамперед для підготовки державних службовців, психологів, жур+
налістів, політологів та юристів. Цим виданням також можуть користуватися практикуючі
психологи, представники спецслужб та інших силових відомств. У додатках міститься
програма для впровадження матеріалів підручника в навчальний процес.
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До уваги авторів!
1. Статті, що надсилаються до редакції журналу «Право України», відповідно
до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7+05/1 від 15 січня
2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК
України», повинні містити такі елементи:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими на"
уковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри"
маних наукових результатів;
• висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому
напрямі.
2. Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст
статті, використані матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищу+
вати 8–10 сторінок (Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5).
Після використаних матеріалів подаються анотації та ключові слова трьома
мовами (українська, російська, англійська). Анотації мають містити, зокрема:
прізвище та ім’я автора, назву статті.
3. До статей аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня має дода+
ватися витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку,
засвідчений належним чином.
4. Список цитованої літератури наводиться згідно з порядком посилання у
тексті. Цифрові посилання у статті [у квадратних дужках] обов’язково повинні
збігатися з відповідними номерами у використаних матеріалах. Кількість дже+
рел у використаних матеріалах не повинна перевищувати 15.
5. У списку використаних матеріалів слід вказати:
• для періодичних видань — прізвище та ініціали автора статті, її назву, най"
менування та рік видання, номер, сторінку;
• для книг — прізвище та ініціали автора, назву книги, місто та рік її видан"
ня, сторінку.
6. До матеріалів необхідно додавати:
• електронний варіант статті у форматі Word;
• інформаційну довідку про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю),
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса,
контактний телефон;
• фото автора у форматі Jpg;
• копію квитанції про річну передплату на журнал.
Стаття, подана до редакції без дотримання вимог, наведених у пунктах 1–6,
опублікуванню не підлягає.
Гонорар за публікацію не сплачується.
Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення
і відхилення статей.
За зміст та достовірність наданої інформації відповідальність несе автор.
Передрук опублікованих матеріалів журналу здійснюється тільки з дозволу
автора і редакції.
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