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ВСЕ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОДЕКС 
СВОБОДИ Й ДЕМОКРАТІЇ

Якщо спробувати знайти 
місце на Землі, яке було б най-
тісніше пов’язано з ідеєю наро-
довладдя й де вона найбільше 
потерпала, це, напевно, була 
б Європа. Тут зародилась ідея 
демократії. Тут ще в стародавні 
часи були зроблені перші прак-
тичні спроби затвердити її в ор-
ганізації державного ладу. Звідси 
ідея поширилась на інші конти-
ненти, де й переконливо пере-
могла. Тут вона відроджувалася 
знову після того, як майже вми-
рала. У Європі ця ідея  перене-
сла найсильнішу кризу довіри, 
коли прихід до влади німецьких 
фашистів поставив під сумнів 
здатність демократії протистояти 
зазіханням на свободу. У Європі 
ж виникли жахливі комуністич-
ні клони справжньої демократії, 
які протягом багатьох років ціле-
спрямовано спотворювали ідею 
народовладдя. Цей континент 
все це вистраждав, заплатив со-
тнями мільйонів людських життів, 
але не відмовився бути вільним, і 
це завжди був свідомий вибір єв-
ропейців, який їм прийшлося ро-

бити по закінченні другої світової 
війни. Тоді Європа, знекровлена 
цією руйнівною війною і фашиз-
мом, постала перед непростим 
вибором – як жити далі? Пошу-
ки належних шляхів політичної 
організації суспільства вели пе-
реважно до демократії. Саме 
звідси розпочинає свою історію 
Рада Європи – міжнародна орга-
нізація, в межах якої європейські 
держави сподівалися знайти для 
себе і знайшли прийнятну мо-
дель політико-правового співро-
бітництва. Зараз все те, що було 
створено державами в рамках 
РЄ, здається логічним і зрозумі-
лим: Європа довела це самим 
фактом свого спільного багато-
річного політичного існування. 

Проте 65 років тому міжна-
родно-правові організаційні ме-
ханізми захисту європейської де-
мократичної ідентичності не були 
абсолютно зрозумілими. По-
перше, світу ще не були знайомі 
політичні регіональні міжнародні 
організації. Отже, ініціатором 
об’єднання Європи стало грома-
дянське суспільство, тиск якого 
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був досить відчутним і знайшов 
відгук у політиків. 5 травня 1949 
г.  було підписано Статут Ради 
Європи. По-друге, Європа, яка 
бажала жити в умовах свободи 
й миру, була зобов’язана зна-
йти для себе міцні спільні цін-
ності. На переконання європей-
ських народів, такою цінністю 
виявилася демократія, засно-
вана на повазі до прав людини. 
По-третє, особливості всього 
повоєнного міжнародного спів-
робітництва щодо захисту прав 
людини в європейському регіоні 
(як, зокрема, а й у всьому сві-
ті) було б важко зрозуміти без 
оцінки основних підсумків другої 
світової війни. Найважливішим 
з них була оцінка місця й ролі 
тоталітаризму. За умов, коли 
одним з переможців був тоталі-
тарний Радянський Союз, який 
розпочинав ту війну, а потім зазі-
хнув на половину Європи, зрозу-
міти це було дуже важко.

Друга світова війна в новіт-
ній історії була першою й остан-
ньою глобальною спробою то-
талітарних країн силою зброї 
перекроїти весь світ. Вона ж була 
й найбільшою за чисельністю 
людських жертв. У суспільстві 
панувало абсолютно чітке ро-
зуміння того, що в майбутньому 
подібного конфлікту людство не 
переживе. Дослідження радян-
ського й західноєвропейського 
тоталітаризму (німецького, іта-
лійського, іспанського) доводи-

ло його неминучу небезпеку для 
людства. Одночасно виникло 
усвідомлення того, що внутріш-
ні механізми функціонування 
тоталітарних режимів завжди 
засновані на зневазі до прав 
особистості. Ці фундаментальні 
висновки були покладені в осно-
ву створення світової системи 
безпеки, ключовим складником 
якої є захист прав людини. Ці ж 
висновки домінували й у творців 
післявоєнної Західної Європи, 
які вбачали в демократії, засно-
вані на повазі до прав індивіда, 
зразок політичного режиму, полі-
тику якого можна передбачати й 
достатньою мірою контролюва-
ти внутрішніми й міжнародними 
засобами. 

Ось чому ідея прав людини 
була присутня в європейських 
інтеграційних проектах із са-
мого початку їх існування. На-
приклад, Декларація принципів 
про створення Європейського 
Союзу передбачала його від-
критість  виключно для держав з 
демократичною формою прав-
ління, де поважаються права 
людини. Ці ідеї врешті знайшли 
відбиття й у чинному Статуті 
Ради Європи. Зокрема, в Пре-
амбулі останнього йдеться про 
відданість держав-учасниць ду-
ховним і моральним цінностям 
як загальним спадком їх наро-
дів, які є підґрунтям принципів 
свободи особистої й політичної, 
верховенства права, на яких 
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побудована будь-яка справжня 
демократія. Стаття 3 Статуту 
РЄ передбачає визнання кож-
ним членом організації верхо-
венство принципу поваги до 
прав людини й обов’язок співп-
рацювати в напрямку його до-
тримання. А відповідно до ст. 8 
цього правового акта суттєві по-
рушення прав людини та осно-
воположних свобод є підставою 
для призупинення або навіть по-
збавлення держави членства в 
Раді Європи. 

Для реалізації цих статутних 
ідей Ради Європи 4 листопада 
1950 р. було укладено Конвен-
цію про захист прав людини та 
основоположних свобод. Для 
Європи, яка в повоєнному розді-
лі світу не потрапила у сферу ра-
дянського впливу, в ті роки вкрай 
важливо було створити необхід-
ні (в тому числі правові) гарантії 
збереження своєї ідентичності, 
підтвердити свою належність 
до вільного світу й протистояти 
тоталітарній загрозі. У зазна-
ченому міжнародно-правовому 
документі йдеться не про якусь 
абстрактну демократію, а про її 
цілком конкретну форму. Поси-
лання в його Преамбулі на За-
гальну декларацію прав людини 
віддзеркалює саме ці ціннісні 
орієнтири. У той же час можли-
вість запровадження обмежень 
багатьох прав і свобод, проголо-
шених у Конвенції, зумовлена 
необхідністю таких обмежень і в 

демократичному суспільстві (ч. 
1 ст. 6, частини 2 статтей 8 – 11 
Конвенції, ст. 2 Протоколу № 4). 
Європейський суд з прав людини 
багаторазово звертався до тлу-
мачення Конвенції в цій частині. 
Своєрідною характеристикою 
загального підходу Суду тут 
можуть служити слова з при-
йнятого в 1976 р. судового рі-
шення в справі К’єлдсен та інші 
проти Данії: «Конвенція ство-
рювалася для «визначення й 
розвитку ідеалів і цінностей де-
мократичного суспільства» [1]. 
Такими ідеалами й цінностями 
Суд називав, зокрема, «верхо-
венство права», що включає 
«доступність судів» [2], свобо-
ду політичних дискусій, «що ле-
жить у самій основі концепції де-
мократичного суспільства» [3], 
«плюралізм, терпимість, від-
критість вираження своїх погля-
дів» [4], що є «однією з підвалин 
демократичного суспільства й 
однією з принципових умов для 
його розвитку й самореалізації 
кожної особистості» [5].

Не варто й сьогодні недооці-
нювати закріплення в Конвен-
ції цінностей дійової політичної 
демократії. Проголошений у ній 
ідеал останньої не має нічого 
спільного з так званою комуніс-
тичною демократією або, напри-
клад, з демократією плебісцит-
ною. Але Конвенція й не називає 
ту форму демократії, якій вона 
віддає перевагу. І це не випад-
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ково, тому що справжня демо-
кратія не є чимось застиглим і 
незмінним.

Віддаючи данину цінності 
свободи, цей міжнародний акт 
не обмежує можливості мно-
жинності варіантів розвитку, що 
неминучі в умовах дійової де-
мократії. Але він, безсумнівно, є 
перешкодою для будь-якого не-
вільного розвитку. Тому термін 
«демократія» має тут значення 
настільки, наскільки він охоплює 
дух і букву Конвенції. Поза нею 
цей термін, без усякого сумні-
ву, може трактуватися значно 
ширше. Тлумачаться всі пра-
ва та свободи, що містяться 
в цьому правовому документі, 
через призму демократичності 
їх обмежень. І це є ключовим у 
розумінні європейської системи 
захисту прав людини.

Визнаючи для себе особли-
ву цінність прав людини, Євро-
па мусила знайти ефективний 
і прийнятний у міжнародному 
праві механізм контролю за їх 
дотриманням у державах, сто-
совно чого у світі взагалі не було 
належного досвіду. Західноєвро-
пейські країни погодилися на па-
ритетних засадах відкрити себе 
для міжнародного контролю у 
сфері прав людини. Тому разом 
з каталогом прав людини  Кон-
венція запровадила безпреце-
дентну для міжнародного права 
систему їх міжнародного захис-
ту. Удосконалення цієї системи 

з часом спонукало до створення 
міжнародного судового механіз-
му – Європейського суду з прав 
людини, ступінь довіри населен-
ня до якого виявився безпреце-
дентним, як і його вплив на наці-
ональні правові системи. Вступ 
до Ради Європи східноєвропей-
ських держав на межі 80 – 90-х 
років викликав зростання в рази 
кількості скарг до Суду; в даний 
час приблизно 100 тис. звернень 
чекають свого розгляду. Заходи 
з реформування конвенційної 
судової системи тривають.

Отже, Конвенція про за-
хист прав людини та основопо-
ложних свобод є чинною вже 60 
років. Чим вона стала для Єв-
ропи  і світу за цей час? Якими 
є основні досягнення, пов’язані 
з нєю? Розглянемо їх.

1. Це створення в Європі на 
підставі Конвенції регіональної 
системи захисту прав індивідів, 
яка врешті-решт виявилася зна-
чно потужнішою за ООНівську. 
Можна сперечатися щодо при-
роди Європейського суду з прав 
людини: чи це міжнародний 
судовий орган, чи орган контр-
олю за виконанням Конвенції. 
Можна сперечатись щодо також 
і стосовно природи його рішень і 
наявності чи відсутності його су-
дових прецедентів. Проте зраз-
ковою залишається система 
організаційно-правових засо-
бів захисту, що спирається на 
засоби контролю правового 
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(міжнародного судового) й по-
літико-правового (за виконання 
рішень Суду Комітетом Міністрів 
РЄ, можливість застосування 
моніторингових заходів з боку 
Парламентської Асамблеї РЄ). 

2. Із Конвенцією пов’язана 
ефективність вилучення питан-
ня про права людини зі сфери 
виключної внутрішньої ком-
петенції держави на користь 
спільного правового регулюван-
ня – міжнародного і внутрішньо-
го. Система захисту прав люди-
ни ООН щодо цієї проблеми ще 
й досі знаходиться на межі полі-
тичного і правового діалогу. Єв-
ропейський конвенційний стан-
дарт прав людини, у свою чергу, 
має характер мінімального, ниж-
че за який держава у своєму за-
конодавстві чи практиці не може 
опуститися. 

3. Із цим правовим доку-
ментом пов’язано створення 
правової моделі й інституційної 
системи захисту прав індивіда, 
які здатні адекватно віддзерка-
лювати динамічний рівень за-
гального розуміння цих прав 
у суспільстві. Як відомо, право 
офіційного тлумачення Конвен-
ції, надане Європейському суду 
з прав людини, перетворило її 
на так званий  «живий інстру-
мент». Але не менш важливим 
є інший складник формуван-
ня європейської ідеології прав 
людини, чого Конвенція не мо-
гла містити. А Суд сам активно 

впливає на формування сучас-
них суспільних уявлень про пра-
ва індивіда та про їх зміст.

4. Конвенція забезпечує ви-
сокий рівень уніфікації основ 
права європейських країн.  До-
бре відомо, що забезпечення їх 
– це певний алгоритм побудови 
цілих галузей права, починаючи 
від конституційного і включаю-
чи галузі права матеріального і 
процесуального.  На підставі 
Конвенції та практики Європей-
ського суду врешті виникло, так 
би мовити, європейське розумін-
ня прав людини. Звісно, мова не 
йдеться про кардинальні розбіж-
ності в підходах щодо цього ООН 
і Європи, але в окремих питаннях 
відмінності існують. Це стосуєть-
ся, наприклад, певних підходів 
до права на життя,  до захисту 
прав меншин, щодо меж захисту 
осіб, позбавлених свободи, за-
хисту права власності тощо.

5. Участь у даній Конвенції 
та її дотримання є перепуст-
кою держав до європейської 
спільноти і свідченням належ-
ності до  європейської правової  
культури. Загалом же, участь 
у Раді Європи не передбачає 
обов’язку підписати й ратифіку-
вати Конвенцію про захист прав 
людини та основоположних сво-
бод. Однак, з часом склалася 
практика, яку можна вже роз-
глядати як звичай, згідно з якою 
участь у РЄ передбачає участь і 
в Конвенції. Вступаючи до Ради 
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Європи в 1995 р. Україна, як і 
інші східноєвропейські держа-
ви, зобов’язалася приєднатися 
до Конвенції. Таким чином, роз-
глядувана Конвенція – це пра-
вовий акт, який містить пере-
дусім чітко визначені ціннісні й 
навіть світоглядні орієнтири. 
Не можна вважати, що у сфері 
юрисдикції Конвенції в різних 
державах-учасницях є допусти-
мим існування різних стандартів 
прав людини залежно від еконо-
мічного чи політичного розвитку, 
культурних чи правових тради-
цій, доцільності чи недоліків за-
конодавства. Ось чому дотри-
мання цінностей демократії та 
прав людини – це питання не 
тільки міжнародних зобов’язань 
за Конвенцією, а й ідеологічного 
й політичного вибору. Це не за-
вжди розуміють пострадянські 
держави, для яких Рада Європи 
вбачається лише престижним 
клубом. 

Особливого значення Кон-
венція про захист прав людини 
та основоположних свобод на-
бувала для України. Мабуть, не 
було жодного іншого міжнарод-
ного договору, з яким для неї 
були б пов’язані найважливіші 
етапи правової реформи.

По-перше, Конвенція була, 
можливо, першим міжнарод-
но-правовим актом, у зв’язку 
із застосуванням якого поста-
ло питання про пряму дію норм 
міжнародного договору у внут-

рішньому правопорядку Украї-
ни.  Для її національної правової 
системи, теорії і практики, а осо-
бливо для судів, посилання на 
норму Конвенції або на рішен-
ня Європейського суду з прав 
людини іноді ламало цілу низку 
професійних стереотипів. Саме 
через усвідомлення значення 
дотримання норм цього між-
народно-правового документа 
відбувся надзвичайно важливий 
процес теоретичного наповне-
ння змісту ст. 9 Конституції Укра-
їни. Перехід держави від ра-
дянської традиції абсолютного 
дуалізму до часткового, можли-
во, надто обережного прийняття 
концепції примату міжнародно-
го права пов'язано саме з по-
шуками місця норм Конвенції 
й рішень Європейського суду в 
правовому порядку України. Ло-
гічним завершенням цього про-
цесу стало прийняття Закону 
України «Про виконання рішень 
та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини». 
Що стосується порядку засто-
сування інших міжнародно-пра-
вових норм в національному 
законодавстві, то  питання зали-
шається відкритим. Як бачимо, 
теорія в цьому напрямку розви-
вається досить повільно.

Як вбачається, існує на-
гальна потреба обов’язково 
навчати студентів юридичних 
спеціальностей конвенційному  
прецедентному праву, почина-
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ючи з його теоретичних підва-
лин. Не думаємо, що слід і далі 
без застережень наполягати на 
тому, що міжнародне право є 
окремою правовою системою, 
а тим паче вважати  абсолютно 
самостійною. Міжнародні до-
говори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою 
України, є складником україн-
ської правової системи.

По-друге, із застосуван-
ням норм розглядуваного між-
народного акта пов’язано ро-
зуміння того, що саме на суди 
може бути покладено основний 
тягар внутрішньодержавної 
імплементації міжнародних до-
говорів, а значить, Конвенції й 
актів її тлумачення Європей-
ським судом. Це, звичайно, не 
виключає необхідності постійно-
го внесення до нормативно-пра-
вових актів України відповідних 
змін і доповнень. Проте потрібно 
усвідомлювати, що жоден пар-
ламент не в змозі встигнути за 
динамікою змін. Європейський 
суд  щомісяця розглядає не 
менше 100 справ, частка яких 
обов’язково містить новели в 
розумінні ним тих чи інших кон-
венційних прав людини. Однак 
питання про судову імплемен-
тацію цього документа в Україні 
ще й досі  має більше теоретич-
ний, аніж практичний характер. 
Загальна кількість рішень укра-
їнських судів з посиланнями на 
Конвенцію залишається незна-

чною. Не всі судді наважуються 
це робити переважно тому, що 
саме належним чином не обі-
знані з рішеннями Європейсько-
го суду й не впевнені в реакції 
апеляційної інстанції. Хоча за-
галом ситуація  порівняно навіть 
з 2005 р. суттєво покращалась, 
хоча вплив Конвенції на судову 
практику міг би бути значно біль-
шим. Саме на це спрямовано за-
значений вище Закон. На жаль, 
сам Верховний Суд України так 
і не зміг узагальнити практику 
застосування українськими су-
дами норм Конвенції про захист 
прав людини та основополож-
них свобод. Справа доходила 
до обговорення підготовлено-
го проекту його постанови, але 
її вирішення виявилося доволі 
досить складним. А вона, вва-
жаємо, вкрай необхідна, і її не 
можуть замінити згадки про Кон-
венцію в постановах Верховного 
Суду України з інших питань.

По-третє, ключовим момен-
том залишається продовження 
правової реформи в Україні й 
приведення її законодавства 
і практики до конвенційного 
розуміння права. Саме з Кон-
венцією пов’язана практична 
постановка питання про відхід 
від позитивістського тлумачен-
ня права. У теорії права воно, 
звичайно, постало раніше. Але 
набуття цим актом чинності для 
України змусило шукати шляхи 
пристосування конвенційного 
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світогляду до національної пра-
вової системи. Цілком очевид-
но, що це залишається осно-
вною помилкою в оцінці місця 
конвенційних норм у вітчизня-
ному законодавстві. 

Приєднання держави до між-
народно-правових інструментів, 
які створюють певні міжнародні 
правові системи (а саме такою 
є Конвенція про захист прав лю-
дини та основоположних свобод) 
повинно бути пов’язано з розумін-
ням та усвідомленням того факту, 
що до чужого монастиря зі своїм 
уставом не йдуть. Досить часто 
складність наших проблем буває 
зрозумілою лише нам самим. 
Показовим прикладом є пілот-
не рішення у справі Ю.М. Іванов 
проти України. Україна намага-
лася довести, що невиконання 
низки судових рішень про за-
хист права власності, де відпо-
відачем були органи держави, 
має різний правовий контекст, а 
тому їх не можна об’єднувати.  
Натомість Європейський суд 
відмовився вивчати причини, з 
яких не виконуються такі судові 
рішення, наполягаючи на дотри-
манні принципу: рішення пови-
нно бути виконаним, і держава 
зобов’язана створити для цього 
належні правові й інституційні 
умови.  У дійсності ж треба шука-
ти шляхи ефективного пристосу-
вання українського права до тих 
правових ідеалів, які несе в собі 
ця Конвенція. 

Слід констатувати, що ві-
тчизняне право значною мірою 
залишається пострадянським. 
Правозастосування обтяжено 
надмірним позитивізмом. Одним 
з принципових напрямків рефор-
ми, який  пов'язано з дотриман-
ням зобов’язань за Конвенцією, 
має стати лібералізація права, 
відхід від його утилітаристської 
моделі, яка в нас домінувала за 
радянських часів.

По-четверте, впровадження 
в Україні принципу верховен-
ства права також значною мірою 
пов’язано із цим міжнародно-
правовим актом. Саме даний 
принцип становить підґрунтя єв-
ропейської моделі захисту прав 
людини і саме на його підставі 
побудовано все судочинство в 
Європейському суді з прав лю-
дини. На жаль, є сенс визнати, 
що не трактування ст.8 Конс-
титуції України, якою в Україні 
визнається принцип верховен-
ства права, а його досліджен-
ня в практиці Європейського 
суду врешті поставило питання 
практичного застосування цього 
принципу українськими судами. 
Саме завдяки такому підходу 
він отримав тлумачення принци-
пу, як верховенства права, який 
повинен панувати в українській 
правовій системі.

В Україні так і не відбуло-
ся належного впровадження в 
практику принципу верховен-
ства права. Незважаючи на 
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його закріплення в Основному 
Законі  країни, в теорії відбува-
ється штучне перекручування 
названого принципу на прин-
цип верховенства закону або 
ж верховенства Конституції 
України. Але ж Основний Закон 
ст. 8 містить окрему згадку про 
верховенство права й окрему – 
про пряму дію конституційних 
норм. Інакше кажучи, в цій статті 
спочатку проголошено принцип 
верховенства права (ч.1), а вже 
потім – верховенства Конститу-
ції у (ч.2). Слід просто визнати 
той факт, що вона сама  встанов-
лює, власне, для себе ключовий 
критерій – бути правовою. Отже, 
будь-які сумніви щодо правового 
характеру конституційної норми 
треба вирішувати з огляду на ч. 
1 ст. 8 Конституції, бо в іншому 
випадку ми так і не дізнаємося 
що таке право. 

Конвенція і практика Євро-
пейського суду не залишають 
сумнівів у тому, що в них ідеться 
саме про верховенство права, 
що цілком збігається з вимогою 
ч.2 ст. 8 Основного Закону кра-
їни. Вважаємо, саме із цього 
факту потрібно виходити й під 
час правозастосування.

Конвенція про захист прав 
людини та основоположних сво-
бод ось уже 60 років є одним з 
найпомітніших і найвідоміших єв-
ропейських міжнародних догово-
рів. Мабуть, і в Україні серед усіх 
міжнародно-правових актів саме 

із цим пов’язані найбільші споді-
вання українського населення. 
Багато років кредит довіри укра-
їнців до Конвенції  залишається 
дуже високим. Але не від довіри 
своїх громадян цього документа 
держава знаходиться між 3-м і 
4-м місцем за кількістю скарг до 
Європейського суду з прав люди-
ни. Навіть поверхневого погляду 
на категорії цих скарг достатньо, 
щоб побачити, що, як правило, 
вони стосуються переважно не-
виконання судових рішень, три-
валості розгляду справ у судах, 
незаконного позбавлення волі, 
нелюдського або принижуючого 
гідність особи поводження, пору-
шення права власності. А це вже 
взагалі підстави для поглиблено-
го аналізу національного законо-
давства й судової практики. 

Європейська політична куль-
тура і традиція зазвичай наявні в 
українській політичній і правовій 
думці. Але вони опинилися на 
межі зникнення  знищенням сім-
десятьма роками тоталітарного 
режиму, який методично спотво-
рював  європейське уявлення як 
про демократію, так і про право 
взагалі та права людини, зокре-
ма. Марно сподіватися на швид-
ке відтворення втраченого, як не 
слід і недооцінювати прагнення 
українців до гідного життя. Але 
треба чітко усвідомлювати, що 
Конвенція про захист прав лю-
дини та основоположних свобод  
є за своїм змістом особливим 
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міжнародним договором. Здат-
ність її виконувати пов’язана не 
лише з умінням прочитати стат-
ті цього важливого документа. 
Конвенцію неможливо викону-
вати, не перейнявшись її духом і 
не сприйнявши такі визначальні 
світоглядні цінності, як демокра-
тія, верховенство права, пра-

ва людини. Саме заради них 
Конвенцію й укладали, заради 
їх збереження вона існує всі ці 
роки. Отже, ідеали Конвенції про 
захист прав людини та осново-
положних свобод панують, коли 
суспільство хоче жити по правді, 
а влада не має іншої мети, крім 
захисту у цієї правди.
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ЭССЕ О ЕВРОПЕЙСКОМ КОДЕКСЕ СВОБОДЫ И ДЕМОКРАТИИ
Буроменский М.В.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод рассматривается в качестве  
ключевого международного договора, с которым, начиная со II половины XX в. и до наших 
дней, связано сохранение европейских идеалов прав человека и демократии. Обращает-
ся внимание на международно-правовые способы влияния Конвенции на сохранение и 
укрепление политико-правовой идентичности Европы. Показаны основные направления, 
по которым происходило и происходит ее влияние на правовую систему Украины, а также 
основные различия, сохраняющие между национальным и конвенционным правопорядками.
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European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms is considered to be the 
key international treaty which since the beginning of the second half of the twentieth century and 
up to now has been associated with maintaining European ideals of human rights and democracy. 
The international legal ways of the Convention infl uence on maintaining and strengthening political 
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the legal system of Ukraine, the major differences between national and conventional law and order 
are also presented in the work.
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ФОРМА ДЕРЖАВИ ЯК КАТЕГОРІЯ ПРАВОЗНАВСТВА

Для детального аналізу 
сутності держави, її ролі й при-
значення доцільно проана-
лізувати підходи, що існують 
серед науковців щодо змістов-
ного навантаження, цілісності 
й системності поняття «фор-
ма держави», розглянути його 
складові елементи і зв'язки між 
ними. Загальновідомо, що на-
укове дослідження цієї категорії 
має важливе теоретичне і прак-
тичне значення. Цією пробле-
мою опікувалися представники 
античності (Платон, Аристотель, 
Цицерон), всесвітньо відомі нау-
ковці минулого (Н.Макіавеллі, 
Ш.Л. Монтескьє, Ж.Ж. Руссо), 
відомі російські і українські те-
оретики права кінця ХІХ почат-
ку ХХ ст. (О.С. Алексєєв, Б.О. 
Кістяківський, М.М. Коркунов, 
С.А. Котляревський, І.А. Ільїн, 
Г.Ф. Шершеневич, Б.Н. Чиче-
рін),  не залишають її поза ува-
гою й правознавці сучаснос-
ті (С.К. Бостан, І.М. Гомеров, 
Б.А. Страшун, В.Є. Чиркин, 
В.В. Шаповал). Історія багатьох 
держав учить, що саме їх фор-
ма, внутрішня організація під 
час соціально-політичних криз 
відігравала величезну роль. Усе, 
що є стійкого, стабільного в дер-

жаві, більшою мірою стосуєть-
ся її форми. На думку відомого 
російського юриста і філософа 
І.О.Ільїна, форма держави – 
це не якась політична схема, а 
устрій життя її людей, жива орга-
нізація влади народу [8, с. 135]. 
Саме форма є однією з голо-
вних категорій, що характеризу-
ють державу, оскільки втілює в 
собі безпосередньо і її сутність, 
і зміст. Як стверджували римські 
юристи, вона надає буття ре-
чам, а їх зміст і сутність  не мо-
жуть бути відокремленими від 
своєї форми. Форма держави, є 
однією з найважливіших її зміс-
товних характеристик, від чого 
значною мірою залежать місце 
й роль кожної з гілок державної 
влади, їх взаємодія й ефективне 
функціонування.

Як зазначається в правовій 
літературі, форма держави – це 
складна система її елементів, 
які сформувалися під впливом 
різних об’єктивних причин, що 
відрізняють одну державу від ін-
шої [15, с. 96]. На форму остан-
ньої впливають її національний 
склад, історичні традиції, терито-
ріальні розміри та інші чинники. 
Як слушно наголошує І.О. Ільїн,  
кожному народові мають бути 
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притаманні «своя, особлива ін-
дивідуальна форма й конститу-
ція, яка відповідає йому й тільки 
йому. Немає однакових народів і 
не повинно бути однакових форм 
і конституцій» [8, с. 138]. Проте 
існують загальні риси, що харак-
теризують ту чи іншу форму дер-
жави й залежно від яких розріз-
няють  держави світу.

Дослідження форми дер-
жави має давню історію, при-
чому уявлення про це постій-
но змінювалось. Ми вважаємо 
правильним твердження, що 
вчення про державні форми є 
нестабільним, як і тлумачення 
терміна «держава». Філосо-
фи та юристи Давньої Греції й 
Риму  висловлювали різні думки 
щодо розуміння категорії  «фор-
ма держави», щодо видів цих 
форм, чим вони різняться між 
собою. Так, Платон, поділяючи 
держави за формою, виходив 
з того, хто здійснює управління 
ними. Він вирізняв 5 форм. Це 
(а) аристократія – справедли-
ве правління найкращих, якій 
протиставляв 4 інших: (б)  тим-
ократію – правління найсильні-
ших воїнів, (в) олігархію – коли 
править невелика чисельність 
найбагатших членів суспільства, 
(г) демократію – влада народу 
і (д) тиранію – владарюван-
ня однієї особи. Мислитель  
указував на поступове пере-
ростання однієї форми в іншу 
[17, с. 555-561].

Аристотель поділяв фор-
ми держави за 2-ма ознаками: 
а) за чисельністю тих, хто пра-
вить (один, декілька, багато) і 
б) у чиїх інтересах здійснюється 
правління. Друга ознака служи-
ла критерієм поділу ним дер-
жав на (а) правильні – монархія, 
аристократія й політія, де прав-
ління здійснюється в інтересах 
усіх членів суспільства і (б) не-
правильні – тиранія, олігархія й 
демократія, де влада здійсню-
ється в інтересах тих, хто пра-
вить [1, с. 498, 499].

Цицерон критерій розмеж-
ування форм держави вбачав 
у характері й волі тих, хто пра-
вить, і називав 3 прості форми: 
(а) царську владу – монархію, 
(б) владу оптиматів – аристокра-
тію і (в) народну владу – демо-
кратію. Проте їх він не вважав 
найкращими і підкреслював, що 
ідеальною формою держави  є 
змішана форма, що поєднує по-
зитивні риси всіх простих форм 
[25, с. 65].

У Новий час питання про 
форму держави поглиблено 
розглядалося Ш.Л. Монтескьє, 
який  під цим поняттям розумів 
ті чинники, що визначають мето-
ди здійснення державної влади. 
На цій підставі вчений вирізняв 
такі форми держави: (а) респу-
бліка, де організацію і здійснен-
ня державної влади визначають 
такі якості, як доброчесність і 
рівність і (б) монархія, де під-
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валини влади становлять честь 
і деспотія, а в основі влади ле-
жить страх [ 12, с. 69]. Отже, під 
формою держави Ш.Л. Монтес-
кьє мав на увазі лише те, що в 
сучасній науці називають полі-
тичний режим.

Ж.Ж. Руссо бачив досліджу-
вану конструкцію як структурну 
організацію вищих державних 
органів і на цій підставі виділяв 
наступні форми держави: а) мо-
нархію, де  влада здійснюється 
однією особою; б)  аристократію 
як владу з невеличкою групою 
найбагатших осіб; в) демокра-
тію, де  владу очолюють усі чле-
ни суспільства [21, с. 197,198]. 
У сучасному правознавстві ця 
категорія називається «форма 
правління». 

Як бачимо, науковці мину-
лих сторіч під формою держави 
вбачали тільки один з елементів 
сучасного її розуміння.

Представники радянської 
правової доктрини визначенню 
й характеристиці поняття «фор-
ма держави» приділяли досить 
незначну увагу, оскільки за до-
гматичним тлумаченням  марк-
систсько-ленінського вчення 
головним у вивченні держави 
вважалися її сутність і  зміст, а 
також якому класу вона служить. 
При цьому не зверталося уваги 
на те, що форма є способом існу-
вання й відбиття змісту, що вона 
вже сама по собі  є змістовною. 
Усі стабільні, стійкі елементи 

в державі належать переважно 
до її форми. Отже, проблема 
форми держави набуває не тіль-
ки вагомого теоретичного, а й не-
абиякого практичного значення, 
тому що від організації й реалі-
зації державної влади, взаємодії 
між суб’єктами останньої зале-
жать ефективність державного 
управління, стабільність у країні, 
стан законності й правопорядку, 
а це значить, що форма держави 
має істотне значення в політич-
ному, економічному, соціальному 
й ідеологічному аспектах.

У сучасній юридичній науці 
існують декілька точок зору 
щодо інтерпретації сутності і 
змісту форми держави. Так, пер-
ша з них передбачає, що в за-
гальному плані категорія «фор-
ма держави» має трактуватися 
як спосіб правління й державно-
го устрою, а у вузькому — тіль-
ки як форма правління [6, с.18]. 
Досить поширеною в юридичних 
джерелах є думка, що тлума-
чення цього поняття у вузько-
му смислі, тобто ототожнення 
форми держави з формою прав-
ління, своїми коренями сягає в 
античність [14, с. 138]. Однак із 
цим не можна однозначно по-
годитись, оскільки аналіз робіт 
античних науковців свідчить, що 
вони здебільшого мали на увазі 
не тільки організацію державної 
влади, що виявляється в сучас-
ній вітчизняній юридичній думці 
в понятті «форма правління», 
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а й характер верховної влади, 
тобто способи, засоби й прийо-
ми її здійснення, що відповідає 
сучасному поняттю «політичний 
режим». 

Іншу позицію займають ті 
правники, які форму держа-
ви визначають як організацію 
в ній політичної влади, взяту 
в єдності її 3-ох основних еле-
ментів — форми правління,  
державного устрою й політич-
ного режиму. Цю думку поділяє 
В.С. Петров, який відзначає, що 
форма будь-якої держави ви-
являється насамперед в орга-
нізації її верховної влади, тобто 
у формі правління; організація 
ж інших органів державної вла-
ди (місцевих, виконавчих тощо) 
охоплюється поняттям «форма 
правління» лише тією мірою, 
якою в їх устрої виражається не-
похідний, первинний характер 
їх права на здійснення влади. 
Думається, що ця думка є слуш-
ною і що до форми правління не 
слід включати весь обсяг органі-
зації органів влади й управління і 
розмежовувати компетенцію між 
ними, як це правознавцями іно-
ді пропонується [11, с.341, 342]. 
На нашу думку, таке розширене 
поняття форми правління може 
призвести до ототожнення його з 
категорією «механізм держави».

Як зазначає В.С. Петров, не 
може й не повинно викликати 
сумнівів віднесення до загаль-
ного поняття «форма держави» 

ту сторону її організації, що ха-
рактеризує її територіальну й 
національно-державну структу-
ру, тобто те, що в спеціальній 
літературі йменується «форма 
державного устрою» [16, с. 107].  

Третім елементом форми 
держави він називає політич-
ний режим як сукупність мето-
дів, що характеризують сис-
тему зв'язку державної влади 
з населенням, зміст його по-
літичних прав та свобод, кон-
кретний спосіб вираження де-
мократії. У такому змісті термін 
режим є більш вузьким порів-
няно з формою держави і вхо-
дить до неї як її складник, хоча, 
на відмінну від 2-х попередніх 
елементів, має більшу авто-
номію й більше значення для 
реалізації державної влади й 
функціонування самої держа-
ви. Прикладом може бути, фа-
шистська Німеччина в 30-ті роки 
ХХ ст., яка була республікою, 
але в ній панував тоталітарний 
політичний режим, який харак-
теризував цю державу як неде-
мократичну з різних боків. У цей 
же час Англія була монархією, 
проте з демократичним політич-
ним режимом, де влада нале-
жала народові, здійснювалася 
в інтересах більшості й мала гу-
маністичний характер. 

Що стосується питання про 
визнання політичного режиму 
третім елементом форми дер-
жави, то одні теоретики права 
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схиляються до того, що цей ре-
жим характеризує не форму, 
а сутність держави [11, с. 342], 
другі – методи  класового пану-
вання й тому він нібито не стосу-
ється форми держави [6, с. 17], 
а треті сприймають його ширше, 
аніж форму держави, оскільки 
політичний режим «здійснюєть-
ся не тільки органами держави, 
а за допомогою всієї системи 
диктатури класу» [20, с. 91, 92]. 
Варто звернути увагу на те, що в  
науковій традиції представників 
Заходу поняття «форма держа-
ви» не існує. Замість нього пра-
вознавці й політологи оперують 
поняттям «форма правління»: у 
вузькому значенні під ними ро-
зуміють організацію державної 
влади, а в широкому – політич-
ний режим, який трактується як 
«спосіб правління» [14, с. 132].

Більш вдалою видається 
думка Д.О. Керимова, який за-
пропонував вважати форму дер-
жави явищем із внутрішнім зміс-
том (політичний режим) і зов-
нішньою формою (правління й 
державний устрій) [10, с. 133]. 
Не меншу увагу заслуговує й 
позиція Л.І. Каска, який виріз-
няє динамічний елемент форми 
держави, втілений у політично-
му режимі, і статичний – у формі 
правління й формі державного 
устрою [9, с. 5, 6].

Доволі цікавою в контек-
сті вивчення форми держави є 
точка зору відомого російського 

науковця В.М. Протасова, який 
виходячи з того, що за формою 
завжди стоїть будь-яке цілісне 
явище, стверджує, що у формі 
держави такого явища бракує: 
«…Безпідставно форму правлін-
ня, форму державного устрою 
й політичний режим іменувати 
«елементами» форми держави, 
адже елемент — це завжди час-
тина (функціональна одиниця) 
будь-якого цілого. Перелічені ж 
явища становлять собою хоча 
й основні, але дуже різнорідні 
характеристики такої складної 
системи, як держава. Не ви-
падково в теорії держави існує 
позиція, за якою політичний ре-
жим виноситься за межі форми 
держави» [19, с. 61]. На наше 
переконання таке твердження 
є хибним, оскільки всі елементи 
форми держави пов’язані між со-
бою, певною мірою доповнюють 
один одного і складають єдине 
цілісне явище. 

Про цілісність і системність 
форми держави свідчить і те, що 
можна вирізнити її види. Так, на-
прикінці ХХ – на початку XXI ст. 
в юридичній науці закріпився по-
діл форм держави на монокра-
тичні, полікратичні (поліархічні) 
й сегментарні [Див.: 13, с.89, 90; 
14, с. 138; 27, с. 137]. Тому ми не 
можемо погодитися з наведеним 
твердженням В.М. Протасова: 
«Якщо звернутися до літерату-
ри, то можна помітити, що в ній 
ідеться про види форми прав-
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ління, види форми державного 
устрою, види політичного режи-
му, але ніколи не йдеться про 
види форми держави» [19, с. 61].

З урахуванням викладеного 
аргументованішою нам вбача-
ється позиція, викладена в біль-
шості наукових джерел [Див.: 5, 
с. 118-122; 7, с. 105; 18, с. 593-
595; 22, с. 73-88; 23, с. 74-79; 24, 
с. 70-79; 26, с. 124, 125]. Вона 
передбачає розуміння форми 
державного правління як одно-
го зі складників форми держави 
поряд з формами державно-те-
риторіального устрою й полі-
тичного режиму, що становлять 
собою органічну єдність, відби-
вають суттєві ознаки держави 
як структурно-інституціональ-
ної, територіальної й політичної 
організації суспільства. Між її 
елементами існує стійкий вза-
ємозумовлений зв'язок,  необ-
хідний для досягнення такої 
форми держави, яка сприяла б 
ефективному її розвитку. Якщо 
в кастово-становому суспільстві 
провідною в системі елементів 
форми держави була форма 
правління, то за сучасних умов 
базисним, на нашу думку, є по-
літичний режим, який віддзер-

калює внутрішній її зміст, визна-
чає характер інших її елементів 
— форм державного правління 
й державно-територіального 
устрою. Тому, як слушно під-
креслює С.К. Бостон, закономір-
ним є те, що недемократичний 
політичний режим обумовлює, 
так би мовити, концентрова-
ну форму правління й цен-
тралізовану форму держав-
но-територіального устрою, 
а демократичний — навпаки, 
деконцентровану форму прав-
ління й децентралізовану фор-
му державно-територіального 
устрою [3, с. 20]. 

Отже, форма держави – це 
категорія правознавства, яка 
характеризує систему взятих у 
єдності способів організації дер-
жавної влади, територіального 
устрою, методів і засобів її здій-
снення. Вона дає уявлення про 
організацію влади в державі, 
систему державних органів, вза-
ємовідносини між центральни-
ми і місцевими органами, поря-
док їх формування. Є бажання 
виразити впевненість, що пору-
шені в даній статті питання ще 
будуть розглядатися вченими-
правознавцями.
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ФОРМА ГОСУДАРСТВА КАК КАТЕГОРИЯ ПРАВОВЕДЕНИЯ
Процюк И. В.

В статье рассматриваются основные научные взгляды на понятие и структуру формы 
государства, анализируются подходы ученых прошлого и современности к определению 
данной категории и составляющие ее структурные элементы, определяется их место в этой 
системе. Дается определение понятия «форма государства», показывается ее  научное зна-
чение.

Ключевые слова: форма государства, форма государственного правления, форма госу-
дарственного устройства, политический режим.

FORM OF GOVERNMENT AS A LAW CATEGORY
Protzuk I.V.

The article deals with the main scientifi c concepts on the notion and structure of a form of 
government, analyzes the approaches to this defi nition and its structural elements; defi nes its place 
in this system. The defi nition of a notion “form of government”, its scientifi c importance are given 
in the article.

Key words: form of government, form of state governance, form of state structure, political 
regime.
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РЕЛІГІЙНИЙ КРИТЕРІЙ У ТИПОЛОГІЗАЦІЇ 
ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ

Релігія є однією з детермі-
нант функціонування національ-
ної правової системи та її окре-
мих елементів. Догмати певного 
віровчення, релігійна практика – 
це ті чинники, які, впливаючи на 
державно-правову дійсність, ви-
значають самобутність, особли-
вість правових систем держав, 
громадяни яких сповідують ту 
чи іншу релігію. Етичні констан-
ти, спільні для більшості релігій, 
виступають одночасно і факто-
ром зближення різних правових 
сімей, що зумовлює потребу в 
типологізації правових систем 
на підставі релігійного критерію. 
А це дозволить об’єктивніше 
оцінити зв’язки, що виникають 
між певною релігією і правовою 
системою, і глибше зрозуміти 
суперечності, існуючі між право-
вими традиціями різних цивілі-
зацій, які, зокрема, виявляються 
при рецепції права. 

Метою даної статті є харак-
теристика релігійного критерію 
типологізації правових систем 
світу, а також виділення за ним 
відповідних типів останніх. 

Перш за все зробимо декіль-
ка зауважень щодо розуміння 
самої правової системи, оскільки 

в юридичних джерелах бракує 
єдиної точки зору із цього при-
воду. Ми підтримуємо думку тих 
вчених, які під правовою систе-
мою розуміють поняття, що охо-
плює сукупність усіх правових 
явищ суспільства, які перебува-
ють у стійких зв’язках між собою 
та з іншими соціальними систе-
мами [10, с. 560]. У структурі пра-
вової системи можна виокремити 
статичні й динамічні елементи. У 
статиці вона охоплює ідеологіч-
ний (правові погляди, ідеї, тео-
рії), нормативний (правові нор-
ми й принципи, джерела права), 
а також інституційний (суб’єкти 
права) складники; у динаміці 
включає правотворчість, реалі-
зацію правових норм, правозас-
тосування, правовідносини, пра-
вове мислення, результати дії 
права тощо [10, с. 562].

Застосовуючи класифіка-
цію систем, запропоновану І.В. 
Прангішвілі, правову систему 
можна віднести до відкритих сис-
тем, які, на противагу закритим 
(ізольованим), взаємодіють з 
оточенням, обмінюючись з інши-
ми системами чи навколишнім 
середовищем речовиною, енер-
гією, інформацією [16, с. 53]. 
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Ґенеза й реалізація напрямків 
діяльності розглядуваного фе-
номену завжди відбувається в 
процесі взаємодії з іншими со-
ціальними системами (релігією, 
мораллю, політикою, економі-
кою та ін.). Додамо, що не існує 
систем повністю відкритих чи 
закритих, оскільки перша ризи-
кує повністю розчинитися в ото-
ченні, другу – через її ізольова-
ність – неможливо виявити. До 
того ж, на противагу до активних 
систем, у яких внутрішні закони 
визначають їх функціонування, 
правова система є реактивною, 
тобто її існування визначається 
головним чином впливом оточу-
ючого середовища (зокрема, ре-
лігійною доктриною і практикою) 
[16, с. 54]. 

У сучасній правовій літера-
турі питання релігійного крите-
рію в типологізації національних 
правових систем і виділення 
відповідних їх типів не здобули 
належного висвітлення, хоча в 
історії філософської і правової 
думки подібні спроби в різних 
формах мали місце. 

Так, Ш.-Л. Монтеск’є вказу-
вав на ті відмінності у правовій 
і державній традиції держав Єв-
ропи, ісламського світу, Японії, 
Індії та інших [15, с. 530-558], 
які мають релігійні корені. Зо-
крема, французький філософ 
обґрунтовував, що розбіжності 
в політичних режимах христи-
янських і мусульманських країн 

визначаються особливостями 
відповідних релігій. Ідеологічна 
ж різниця між течіями в христи-
янстві зумовлює тяжіння про-
тестантських держав до респу-
бліканської форми правління, 
католицьких – до монархічної 
[15, с. 532, 533]. 

Релігійний критерії присутній 
і в класифікації типів держави, 
які пропонував Г. Гегель, який 
вирізняв 4 всесвітньо-історичні 
царства – східне, грецьке, рим-
ське й германське. Якщо в пер-
шому з типів (східном), на думку 
німецького мислителя, релігійні 
й моральні приписи водночас 
виступали і державними, і пра-
вовими законами (Гегель розріз-
няв ці поняття), то останній, най-
більш розвинений тип держави 
(германське царство) визначав-
ся ним як світське [7, с. 296-298]. 
Іншими словами, в основу типо-
логізації ним покладено у тому 
числі й рівень відокремленості 
права й держави від релігії. 

Висновок М. Вебера про 
більшу здатність протестантів 
до розвитку господарських від-
носин, як і відповідного правово-
го регулювання, ґрунтується на 
дослідженні особливостей про-
тестантської релігійної доктрини 
і практики порівняно з іншими 
конфесіями [4, с. 77, 78]. 

Критерій ступеня відмежова-
ності права від релігії, а держави 
від церкви міститься в підґрун-
ті класифікації правових типів 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2010/11222

комплексних суспільств відомо-
го соціолога права Г.Д. Гурвича, 
який вважав, що протягом історії 
людства існували правові сис-
теми суспільств: (1) полісегмен-
тарних, що мають магічно-релі-
гійну основу; (2) гомогенізованих 
за теократично-харизматичною 
ознакою; (3) відносно раціона-
лізовані; (4) феодальних з на-
половину раціональним і на-
половину магічним базисом; 
(5) найбільш раціональні; (6) по-
вністю відокремлені від церкви 
й раціоналізовані, об’єднані під 
перевагою територіальної дер-
жави й автономії індивідуальної 
волі; (7) перехідні правові сис-
теми сучасності. Якщо перші 
4 типи, на думку вченого, харак-
теризуються різними ступенями 
сакралізації права й теократич-
ною природою державної влади, 
то останні 3 пов’язані з розмежу-
ванням права й релігії, держави 
й церкви [8, с. 746-765].

Натомість, як уже зазна-
чалося, сучасні наукові праці з 
теорії правових систем і з порів-
няльного правознавства майже 
не торкаються питань релігійної 
детермінації специфіки окре-
мих правових систем. Показо-
во, наприклад, що вітчизняними 
вченими – авторами моногра-
фії «Вступ до теорії правових 
систем» – взаємодія правової 
й релігійної систем взагалі не 
згадується [6]. Компаративіст-
ські дослідження найчастіше об-

межуються лише констатацією 
певних відмінностей між пра-
вовими сім’ями, що пов’язані з 
релігійним впливом, не нама-
гаючись установити відповід-
ні причинно-наслідкові зв’язки 
[Див.: 9; 13]. Певним винятком 
можна назвати дослідження 
В.І. Лафітського, який аналізує 
«правову спільноту християн-
ської традиції права», проте 
спроб порівняти вплив христи-
янства на правову систему із 
впливом інших релігій учений не 
здійснює [11, с. 163-170]. 

Зазначимо також, що тер-
мінологічно невдалим, на нашу 
думку, є конструкція «релігійні 
правові системи», що викорис-
товується деякими фахівцями 
з порівняльного правознавства 
[Див.: 2; 13], оскільки будь-яка 
правова система тією чи іншою 
мірою відчуває вплив релігії 
[Див. детальн.: 5]. Виходячи з 
цього релігійною може бути на-
звана всяка правова система, а 
не тільки мусульманське, іудей-
ське чи індуське право.

Ключовим питанням будь-
якої типологізації є проблема її 
критерію. Аналіз основних мо-
ментів співвідношення права й 
релігії як форм суспільної й ін-
дивідуальної свідомості, форм 
духовного виробництва й нор-
мативних регуляторів дозволяє 
припустити, що релігійний кри-
терій типологізації має включати 
нижченаведені аспекти:
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1. Рівень секуляризован-
ності права, його відокремлен-
ня від релігії в різних проявах 
правового буття. Наприклад, 
правові системи християнських 
країн характеризуються висо-
ким рівнем відмежованості пра-
вової системи від релігії. У той 
же час мусульманське право 
тісно пов’язано з ісламом, пе-
реплітається з ним, що виявля-
ється в категорії шаріату (цим 
терміном зазвичай познача-
ється вся єдина за своєю при-
родою релігійно-етико-правова 
доктрина ісламу) [18, с. 120]. 
При цьому рівень секуляризо-
ваності правової системи на 
різних її ланках може бути різ-
ним, що обумовлює протиріччя 
в ній, показує її внутрішній ду-
алізм. Зокрема, створене пере-
важно за західними зразками 
законодавство мусульманських 
країн, Японії, Індії досить часто 
конфліктує з правосвідомістю і 
правовою поведінкою суб’єктів 
права, оскільки вони значно 
більшою мірою детерміновані 
світоглядними засадами відпо-
відного суспільства. Так, попри 
проголошене ст. 22 Конституції 
Японії право вільного вибору 
роду занять, японці в силу осо-
бливостей правосвідомості до-
сить нечасто змінюють місце ро-
боти, навіть якщо це пов’язано з 
поліпшенням умов праці, підви-
щенням зарплати або просуван-
ням по службі [1, с. 44].

2. Ступінь значущості пра-
ва в системі суспільного регу-
лювання, тобто важливості для 
соціуму ролі права порівняно з 
іншими основними регулятора-
ми (релігією, мораллю). Напри-
клад, наріжним каменем китай-
ських релігійно-етичних учень 
є уявлення про взаємодію янь 
та інь (світлого й темного, твер-
дого і м’якого, успішного й не-
вдалого) [12, с. 50]. Зважаючи 
на це основним орієнтиром 
китайського світогляду висту-
пає ідея злагоди, примирення, 
усунення соціальної конфлік-
тності взагалі, що доволі важ-
ко узгоджується з ідеєю права 
як формального й чіткого за-
собу вирішення протиріч між 
індивідами, оскільки розгляд 
правових спорів, як правило, 
пов’язано із визначенням ви-
нної і потерпілої осіб, а не з їх 
примиренням. Домінуванням 
релігії і релігійно зумовленої 
моралі над правом у норма-
тивній системі суспільства в 
основному пояснюється й па-
нуюча в соціумі колективіст-
ська свідомість, превалюван-
ня колективних інтересів над 
індивідуальними. Показовим 
у цьому сенсі є розділ «Права 
народу»  в уже згадуваній Кон-
ституції Японії (колективного 
суб’єкту), на відміну, приміром, 
від розділу «Права, свободи та 
обов’язки людини і громадяни-
на» Конституції України.
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3. Особливості впливу релігії 
на право. Так, правовим систе-
мам мусульманських країн, Дер-
жави Ізраїль і сьогодні властиві 
санкціонування й захист держа-
вою релігійних норм у певних 
сферах (заборона кредитування 
під відсотки в ісламських банках 
і певних видів господарських до-
говорів, регулювання відносин 
у царині шлюбно-сімейних від-
носин тощо). Натомість у пра-
вових системах християнських 
держав вплив релігії має пере-
важно опосередковані форми: 
(а) на розвиток певних правових 
норм та інститутів (наприклад, 
евтаназії, штучного перериван-
ня вагітності та ін.); (б) на пра-
вову науку у виді використання 
релігійної методології пізнання, 
що особливо помітно в юсна-
туралістичних дослідженнях; 
(в) на еволюцію правової сис-
теми в цілому (гуманізація пра-
вових систем християнських 
країни у виді пом’якшення кри-
мінальних покарань, режиму 
функціонування пенітенціарної 
системи, збільшення обсягу со-
ціальних прав людини, що має 
яскраво виражене християнське 
забарвлення).

4. Характер відносин публіч-
но-владних і релігійних інститу-
тів, що може значно відрізнятись 
у різних правових системах. 
Правовим системам християн-
ських країн властивий принцип 
автономності в державно-цер-

ковних відносинах, що полягає 
у відмежованості церкви від по-
літичних інститутів, освіти тощо. 
Боротьба церкви й держави епо-
хи Середньовіччя, в якій форму-
вався цей принцип, стала своє-
рідним прообразом контролю за 
державою з боку недержавних 
утворень, який уже у Новий час 
розвивався як діяльність гро-
мадянського суспільства. Це 
значно знизило дискреційність 
державної діяльності у сферах 
законотворчості й правозастосу-
вання і сприяло розвитку демо-
кратичних інститутів. Натомість 
іншим країнам притаманний 
тісний зв'язок державних і релі-
гійних утворень, що, приміром, в 
ісламі втілюється в концепції іс-
ламської общини – «умми». Це 
зумовлює, як правило, слабкість 
громадського контролю над дер-
жавою, лояльне ставлення гро-
мадян до неї й досить міцне її 
проникнення у царину приватно-
го життя громадянина.

Перед тим як звернутися 
безпосередньо до пропонова-
ної типологізації правових сис-
тем, зробимо щодо її сутності 
декілька зауважень методоло-
гічного плану. 

По-перше, вона, на нашу 
думку, не може співпадати з пе-
реліком світових і національних 
релігій, оскільки в такому випад-
ку кількість виділених типів може 
бути безмежною. Крім того, така 
типологізація позбавить можли-
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вості побачити спільне, що існує 
між правовими системами країн, 
розвиток яких детермінований 
релігіями, схожими з точки зору 
ставлення до права. 

По-друге, підкреслимо, що 
запропонована нижче типологія 
спрямована виключно на більш 
глибоке вивчення впливу релігії 
на право і є додатковою до вже 
існуючих у науковій літературі, 
оскільки цілком очевидно, що 
самобутність окремих правових 
сімей визначається низкою кри-
теріїв, а тому типологізація за 
одним із них не може претенду-
вати на самостійність.

По-третє, визначаючи певну 
правову систему як християн-
ську, мусульманську чи буддист-
ську, ми тим самим намагаємо-
ся показати вплив на правові й 
державні явища певної країни 
найбільш значущої, провідної 
форми релігійності, не запере-
чуючи, безумовно, можливостей 
впливу й інших релігій, сприйня-
тих суспільством.

По-четверте, потрібно розу-
міти, що релігія є тим чинником, 
який не тільки визначає окре-
мість правових систем. Майже всі 
конструктивні релігії акумулюють 
базові цінності й принципи життя 
суспільства, що згодом у проце-
сі соціального розвитку санкці-
онуються в праві практично всіх 
держав світу. Посилаючись на 
антропологічні дані, Г.Дж. Бер-
ман справедливо відмічає, що 

«жодне суспільство не може тер-
піти брехні, злодійства, насилля, 
що залишаються без покарання; 
а останні шість християнських 
заповідей, що вимагають поваги 
до батьків і забороняють уби-
вати, чинити перелюб, красти, 
давати неправдиві свідчення й 
обманювати, у тому чи іншому 
вигляді присутні у будь-якій куль-
турі» [3, с. 26]. Аналіз світових і 
національних релігій дозволяє 
серед положень, притаманних 
більшості сучасних правових 
систем, виокремити захист: 

а) життя і пов’язаних з ним 
цінностей. Заборони вбивати міс-
тяться у Старому Завіті (Втор., 
5:17), Корані (4:93), Сигадаловій 
сутрі, входять до «п’яти великих 
обітниць» джайнізму та ін.;

б) власності й заборона 
крадіжок, пограбувань, шахрай-
ства, що також властиво пере-
важній більшості релігій. Слід 
розуміти, що ставлення різних 
релігій до власності може зна-
чно відрізнятися, що знаходить 
своє відбиття в різному регулю-
ванні цього інституту. До того ж 
основні релігії виникли й розви-
винулися за часів, коли доміну-
ючою формою власності була 
общинна (державна), але забо-
рону протиправного її позбав-
лення було встановлено всіма 
зрілими релігійними система-
ми, починаючи із зороастризму, 
індуїзму, іудаїзму й закінчуючи 
світовими релігіями;
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в) сім’ї і традиційних сімейних 
стосунків, що пов’язано з форму-
ванням парної родини. Напри-
клад, усіма релігіями засуджують-
ся одностатеві шлюби, більшістю 
– шлюби між кровними родича-
ми. Старий Завіт досить деталь-
но регламентує обмеження сво-
боди вибору партнера у шлюбі, 
вказуючи на неприпустимість 
кровозмішення (Лев., 18:6-17), 
гомосексуальних відносин (Лев., 
18:22). Аналогічні приписи міс-
тяться й у Корані (4:23), Сунні, 
Дхаммападі (287) та ін.; 

г) певного суспільного (в тому 
числі й державного ладу), що ви-
кликано необхідністю в умовах 
слабкості інших регуляторів (зо-
крема права) стабілізовувати 
соціальний устрій, підтримувати 
соціум в єдності. Володар, (мо-
нарх) вважається батьком на-
роду, підкорення йому є святою 
справою, що виражено у христи-
янській заповіді «шануй батька й 
матір твою» (Втор., 5:16). Таке ж 
розуміння можна знайти й у кон-
фуціанстві [13, с. 81]. Суфістична 
традиція в ісламі наголошує на 
тому, що праведний цар є тінню 
Бога [17, с. 358];

д) а також справедливість 
публічних процедур при ви-
рішенні конфліктних ситуацій. 
Більшість релігій забороняють 
брехню, обман, з чого випли-
ває недопустимість неправди-
вих свідчень в процесі судового 
розгляду. У Старому Завіті судді 

зобов’язуються «судити народ 
судом праведним» (Втор., 16:18); 
такий же припис містять індуїст-
ські Дхармашастри; Коран (24:4) 
і Сунна забороняють суддям 
брати хабарі за вирішення справ, 
звертають увагу на необхідність 
доведення звинувачень.

З огляду на сформульова-
ний нами критерій і методоло-
гічні зауваження правові систе-
ми світу, на наше переконання, 
можна поділити на такі типи: 
(1) правові системи країн розви-
нених неавраамістичних релігій 
(буддизму, індуїзму, конфуціан-
ства, даосизму та ін.); (2) дуа-
лістичні правові системи країн 
авраамістичних релігій (ісламу, 
іудаїзму); (3) секуляризовані 
правові системи християнських 
країн. Зазначимо, що ми сві-
домо залишаємо поза увагою 
традиційні правові системи дер-
жав Африки, які тією чи іншою 
мірою, з урахуванням місцевої 
специфіки й у різних комбінаціях 
повторюють шлях країн з більш 
розвиненими правовими тради-
ціями. Ми також не розглядаємо 
як окремий феномен правові 
системи країн соціалістичного 
права, оскільки секуляризовані 
ідеології соціалістичних країн 
(різні форми комунізму) сфор-
мульовані на базі відповідної 
релігійної (для Китаю – конфуці-
анство й даосизм, Куби – като-
лицтво, В’єтнаму – народні віру-
вання й буддизм та ін.) і багато 
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в чому копіюють або наслідують 
її, у тому числі й у ставленні до 
права, його розвиненості, тобто 
не утворюють якогось окремого, 
«безрелігійного» типу. Крім того, 
в науковій літературі цілком 
слушно ставиться під сумнів іс-
нування соціалістичної правової 
сім’ї, а значить, і феномену со-
ціалістичного права [9, с. 25].

З урахуванням охарактери-
зованого вище критерію поді-
лу серед особливостей першої 
групи правових систем можна 
назвати: (а) невідокремленість 
права від релігії; (б) різний сту-
пінь впливу останньої на окремі 
елементи правової системи; (в) 
здійснення релігійного впливу 
на право переважно в опосе-
редкованих формах; (г) менша 
значущість права порівняно з 
іншими суспільними регулято-
рами; (д) поєднання в правовій 
системі елементів різних право-
вих традицій; (е) дискреційність 
діяльності законотворчих і пра-
возастосовчих органів; (є) домі-
нування колективних прав над 
індивідуальними.

Правовим системам дру-
гої групи властиві: (а) дуалізм 
правових систем як поєднан-
ня таких елементів, як право-
свідомість, позитивне право, 
правозастосування тощо, що 
відчувають різний ступінь релі-
гійного впливу; (б) важливість 
права в системі суспільного ре-
гулювання; (в) концептуальна 

підпорядкованість права релі-
гійними нормам, забезпеченість 
виконання правових приписів 
релігійною підтримкою; (г) поєд-
нання прямих і непрямих форм 
релігійного впливу на право; (д) 
прагнення законодавця узгоди-
ти законодавчі форми з тради-
ційною правовою доктриною; 
(е) протиріччя між нормативним 
складником правової системи 
та її динамічними елементами; 
(є) нерозділеність державних 
і релігійних інститутів; (ж) ло-
яльне ставлення до державної 
влади, поєднане з формами 
громадського контролю; (з) до-
мінування колективних прав 
над індивідуальними.

Для правових систем тре-
тьої групи є притаманним: 
(а) соціальна важливість пра-
ва як нормативного регулято-
ра, його розвиненість; (б) від-
окремленість права від релігії; 
(в) автономія держави й церкви; 
(г) превалювання непрямих 
форм релігійного впливу на пра-
во; (д) домінування індивіду-
альних прав над колективними; 
(е) ствердження природного ха-
рактеру прав людини; (є) контр-
оль з боку суспільства за зако-
нотворчою й правозастосовною 
діяльністю держави, зріле гро-
мадянське суспільство; (ж) роз-
виненість правової науки.

Викладене вище дозволяє 
зробити деякі висновки. Ре-
лігійний критерій, як підстава 
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типологізації правових систем 
світу, включає такі аспекти, як: 
рівень секуляризації права, сту-
пінь його значущості в системі 
суспільного регулювання, осо-
бливості впливу релігії на пра-
во, характер відносин публічно-
владних і релігійних інститутів. 
За зазначеним критерієм дослі-
джувані системи поділяються на: 
(а) правові системи країн розви-
нених неавраамістичних релігій 
(буддизму, індуїзму, конфуціан-
ства, даосизму та ін.), (б) дуа-
лістичні правові системи країн 
авраамістичних релігій (іслам, іу-
даїзм), (в) секуляризовані право-

ві системи християнських країн. 
Підсумовуючи викладене, 

необхідно відмітити, що дана 
стаття окреслює лише загальні 
моменти проблеми типологізації 
правових систем світу на підста-
ві релігійного критерію. Окремо-
го осмислення потребує кожен 
з виділених типів, їх внутрішня 
неоднорідність (наприклад, від-
мінності правових систем право-
славних і західнохристиянських 
країн), взаємодія правових сис-
тем різних типів між собою та ін. 
Усе це може бути предметом по-
дальших наукових досліджень.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ КРИТЕРИЙ В ТИПОЛОГИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ МИРА
Вовк Д.А.

Статья посвящена вопросам типологии правовых систем мира на основании религиоз-
ного критерия, определяется его содержание, формулируются методологические основы ти-
пологизации, выделяются типы правовых систем.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ 
В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Радянська влада при пере-
ході до нової економічної політи-
ки змушена була звернутися до 
дореволюційного досвіду Росій-
ської імперії в цій сфері, бюджет 
якої ґрунтувався на непрямих 
податках. Непрямі податки були 
спрямовані перш за все на попо-
внення держбюджету. Так, відпо-
відно до тезів Харківського ОФВ 
про податкову політику у сфері 
непрямого оподаткування цілком 
виправданою є бюджетна мета 
акцизу, що дав за півроку 57,7% 
усіх податкових надходжень по 
округу [3, арк.199]. Навіть в умо-
вах економічної розрухи пред-

ставники радянського керівни-
цтва (як УСРР, так і РСФРР) не 
забували про класову сутність 
податкової системи.

Питанням непрямого опо-
даткування в період непу (1921-
1929 рр.) приділялася значна 
увага. Окрім того, визнавалася 
його провідна роль для форму-
вання державного бюджету кра-
їни. Ідея збереження непрямого 
оподаткування повинна була 
широко популяризуватися з ура-
хуванням, з одного боку, гранич-
ної межі прямого оподаткування, 
а з другого − велике значення 
непрямих податків для бюджету 
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[3, арк.199, 200]. Непрямі по-
датки в період непу складалися 
з акцизів, митних та державних 
зборів і мита.

У сучасній науковій літера-
турі з фінансового й податково-
го права державні мита й митні 
збори виділяються в окрему 
групу надходжень до прибутко-
вої частини бюджету. Держав-
не мито тлумачиться як плата, 
що справляється за виконання 
юридично значущих дій уповно-
важеними на це органами в ін-
тересах юридичних і фізичних 
осіб та за видачу їм відповідних 
документів, що мають правове 
значення [4, с. 327, 328]. Мит-
ні збори визначаються як усі 
види платежів при перевезен-
ні товарів через митний кордон 
держави (ввезення, вивезення, 
транзит) [4, с. 330].  У той же 
час сучасні вчені погоджуються 
з тим, що митні платежі дуже 
схожі з непрямими податками як 
за історією виникнення, так і за 
механізмом їх справляння. У пе-
ріод непу державні мита й митні 
збори належали до податкових 
надходжень до прибуткової час-
тини бюджету й розглядалися як 
непрямі податки.

Акцизи в цей час займа-
ли значне місце. Сума доходів 
бюджету від них щороку збіль-
шувалася [2, с.100]. Однак над-
ходження від акцизів так і не до-
сягли довоєнного рівня, тобто до 
початку Першої світової війни.

Якщо порівняти прибуток з 
акцизними зборами в 1928/1929 
податковому році за такими гру-
пами, як надходження від акци-
зів з предметів першої необхід-
ності (одяг, їжа та освітлення 
тощо), від інших предметів (го-
рілка, тютюн, парфумерні виро-
би та ін.), співвідношення стано-
вить 35:65 [2, с. 102].

Однією з характерних рис 
непрямого оподаткування взага-
лі й акцизів, зокрема, є його пе-
рекладення на споживача. Чим 
ближче момент його стягування 
до моменту безпосереднього 
споживання підакцизного това-
ру, тим досконалішою є податко-
ва система [2, с.104]. На думку 
теоретиків податкової справи, 
існувало 3 способи стягнення 
акцизу: (а) із сировини (напри-
клад, акциз із пива за вагою 
солоду); (б) з півфабрикату (зі 
спирту, що йде на виготовлення 
горілки); (в) з готового продук-
ту [2, с.104]. Найбільш доско-
налим, безумовно, є стягнення 
акцизу з готового продукту, без-
посередньо в момент його при-
дбання споживачем. 

У лютому 1922 р. урядом 
УСРР здійснено спробу зробити 
перелік існуючих акцизів у дово-
єнних карбованцях [6], що пояс-
нювалося катастрофічним зне-
ціненням грошової маси. Проте 
вже з 1 червня 1922 р. влада від-
мовилася від цього [5]. У подаль-
шому (до проведення грошової 
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реформи) ставки акцизу обчис-
лювались у радянських грошо-
вих знаках певного року випуску. 

1 червня 1919 р. на засідан-
ні ВЦВК, де були присутні пред-
ставники радянських республік, 
у тому числі й України, було при-
йнято декрет “Про об'єднання 
Радянських соціалістичних рес-
публік: Росії, України, Литви, 
Латвії, Білорусії для боротьби зі 
світовим імперіалізмом” [7], згід-
но з яким здійснювалося “тісне 
об'єднання” Рад народного госпо-
дарства, фінансів і деяких інших 
галузей з метою зосередження в 
руках єдиних колегій управління 
зазначеними галузями. Це було 
викликано необхідністю збере-
ження єдності країни й недопу-
щення відокремлення республік 
від Росії. Таку мету ставила пе-
ред собою РКП(б), яка і виступи-
ла ініціатором прийняття даного 
декрету. Того ж дня ВУЦВК рати-
фікував цей декрет. 

Пізніше, 28 грудня 1920 р., 
між УСРР та РСФРР був укла-
дений союзний договір [8], від-
повідно до якого ці республіки 
вступали до військового й гос-
подарського союзу й оголошу-
вались об’єднаними 7 нарко-
матів, у тому числі й Наркомат 
фінансів. При цьому об’єднані 
наркомати обох республік вхо-
дили до складу РНК РСФРР і 
мали в РНК УСРР своїх уповно-
важених. Після утворення Со-
юзу РСР і прийняття його Кон-

ституції в 1924 р. почали діяти 
союзні нормативні акти в галузі 
непрямого оподаткування.

На території УСРР доби непу 
існувала доволі розгалужена 
система акцизів, загалом понад 
10 різноманітних видів останніх. 
Акцизне оподаткування товарів 
у країні регулювалось окремими 
нормативно-правовими актами. 
Оскільки в цей період, як уже 
згадувалося, митні збори нале-
жали до непрямих податків, що 
зумовлювалося їх схожістю за 
механізмом справляння, митне 
законодавство становило части-
ну законодавства країни й діяло 
на її території.

Митні збори в період непу 
не ставили перед собою мету 
отримання фіскального ефекту, 
а були засобом регулювання зо-
внішнього товарообігу. В умовах 
монополії зовнішньої торгівлі 
фіскальна сторона митного та-
рифу відсувалася, проте йому 
надавалося важливе значення 
як одному з найбільш активних 
способів захисту промисловос-
ті й укладення митно-тарифних 
угод з іноземними державами. 
Митний тариф (від 9 березня 
1922 р.) було замінено протек-
ційним (8 січня 1924 р.), а через 
3,5 роки (11 лютого 1927 р.) за-
тверджено новий, який підсилив 
протекційну сторону і значно 
збільшив ставки фіскального 
характеру на зовнішньому і вну-
трішньому ринках.
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На найважливіші товари 
розміри мита були збільшені 
(на 100 кг): бавовна 21 крб. (замість 
6 крб.); джут – 12 крб. (9 крб.); 
вовна – 60 крб. (6 крб.); каучук 
– 30 крб. (6 крб.); кора коркового 
дерева – 15 крб. (замість без-
митного ввозу); барвники (в се-
редньому) – 400 крб. (275 крб.); 
дубильні екстракти – 13 крб. 
50 коп. (4 крб. 60 коп.); шкірсиро-
вина – 6 крб. (без мита); олово – 
10 крб. (без мита); устаткування, 
що не вироблялося в СРСР, – 
6 крб. (без мита); фізичні, оптич-
ні й геодезичні інструменти, 
прилади й апарати – 150 крб. 
(74 крб.); окуляри, оптичні 
стекла – 7500 крб. (250 крб.); 
радіоапарати – 500 крб. (244 
крб.) та ін. [1, с.163].

Тариф 1924 р. містив пере-
лік понад 80 товарів безмитного 
ввозу у вигляді устаткування й 
машин. У тарифі 1927 р. їх число 
було скорочено вдвоє, причому 
вказувалося на їх тимчасовий 
характер. Були посилені фіс-
кальні мита на чай, каву, какао, 
каучук тощо. Мито на бавовну 
значно збільшувалось у зв'язку 
зі зниженням у 1926 р. світових 
цін і рекордним урожаєм на неї. 
Завдяки посиленню фіскальної 
сторони тарифу 1927 р. перед-
бачалося створити за рахунок 
додаткового доходу від обкла-
дання імпорту фонд для покрит-
тя збитків за деякими статтями 
експорту. Знизились мита на цу-

кор (з 18 крб. до 10 крб. за 100 
кг), сіль, гумові вироби, залізо 
листове, деякі ручні сільськогос-
подарські знаряддя, соду та ін. 

Крім мита стягували ще мит-
но-канцелярський збір (40 коп. зі 
100 крб. мита), складський збір за 
збереження вантажів, такса ван-
тажно-розвантажувальних робіт.

Отриманню митного при-
бутку відчутно заважала контр-
абанда, з якою велася активна 
боротьба: було введено систему 
обов'язкового таврування (бан-
деролями або пломбами) товарів 
при ввезенні через кордон (тка-
нини, капелюхи, взуття та ін.). 
З товароодержувачів при тав-
руванні іноземних товарів стя-
гувався збір у розмірі 4 коп. за 
пломбу, бандероль і клеймо.

У деяких випадках встанов-
лювалися спеціальні зниження 
мита. Наприклад, бавовняну 
мануфактуру, завезену в 1925-
1926 рр. кооперативними й 
державними організаціями за 
надзвичайним імпортом, було 
пропущено зі стягуванням лише 
8,5% ставки митного тарифу. 
Предмети особистого споживчо-
го призначення за відповідною 
нормою допускалися до ввозу в 
споживчих посилках, але тільки 
від приватних до приватних осіб 
(без особливих ліцензійних до-
зволів). Посилки не могли пере-
вищувати 5 кг; при перевищенні 
норми вкладень мито стягува-
лося в 5–кратному розмірі.
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Згідно зі ст. 165 Митного ста-
туту при вивозі за кордон про-
дуктів промисловості вітчизня-
ного виробництва експортерам 
поверталися мита, сплачені за 
сировину, напівфабрикати, ма-
шини тощо, використані для 
вироблення вивезених товарів. 
Перелік товарів, на які поширю-
валося це правило, ставка мита, 
яке поверталося за кожен товар, 
строки й місця вивозу товарів 
установлювалися РПО СРСР 
[1, с.165, 166].

Вивозити за кордон зі звіль-
ненням від акцизу дозволялося 
виноградне вино, сирий і рек-
тифікований спирт, парфуми, 
горілчані й тютюнові вироби, ко-
ньяк, пиво, дріжджі, цукор, чай, 
сірники, нафтові продукти, гу-
мові калоші, текстильні вироби 
(пряжу і тканини). При вивозі за 
кордон виноградного вина, спир-
ту, горілчаних виробів, наливок, 
настойок, лікерів, коньяку, цукру 
і нафтопродуктів паралельно зі 
звільненням від акцизу вводи-
лися безакцизні відрахування. 
Експортер одержував при цьому 
залікові квитанції, прийняті при 
сплаті акцизу на певний продукт.

Безакцизні відрахування на-
давались і як премія, і на покрит-
тя транспортних витрат: для ви-
ноградного вина – 3% як премія 
і 0,5-2% − на транспортні витра-
ти; спирту – 3-5% і до 6% відпо-
відно; горілчаних виробів – 5% і 
до 6%; для нафтових продуктів – 

1% як премія для освітлюваль-
них олій – 3%, для інших продук-
тів, на транспортні витрати – 2% 
від вивезених продуктів (але не 
з нафтоперегінних заводів); для 
цукру – лише на транспортні 
витрати 1,5%. Також відшкодо-
вувався акциз при вивозі кон-
дитерських виробів – за цукор, 
що міститься в цих виробах, а 
при вивозі консистентних мазей 
– за нафтопродукти, що в них 
містяться. Акциз на пряжу при 
вивозі тканин обчислювався за 
окремими нормами [1, с. 166]. 

Як бачимо, в 1921-1929 рр. (в 
добу непу) на території УСРР іс-
нувала досить розгалужена сис-
тема акцизів, які можна поділити 
на 2 групи: а) на товари  першої 
необхідності і б) на предмети 
розкоші та ін. Акцизне законо-
давство було доволі динамічним, 
оскільки завдяки постійній інфля-
ції в перші роки непу доводилося 
по декілька разів на рік змінюва-
ти ставки акцизних зборів. Окрім 
того, його інтенсивність поясню-
валася тим, що законодавець 
хотів максимально вловити будь-
який прибуток з діяльності з під-
акцизними товарами. 

До того ж при обкладенні 
акцизами товарів діяв принцип 
державного пріоритету, тобто 
надання сприятливих умов для 
сплати акцизних зборів держав-
ними підприємствами чи за то-
вари, вироблені за державним 
замовленням. Звичайно, ні про 
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яку справедливу конкуренцію 
між підприємствами державно-
го і приватного секторів еконо-
міки не могло бути й мови. За-
стосування вказаного принципу 
сприяло, так би мовити, пере-
мозі над капіталістичними еле-
ментами і створювало підґрунтя 
для суцільного одержавлення 
економіки Країни Рад, планово-
го господарства й ліквідації під-
приємницької ініціативи.

Митні збори справлялися 
відповідно до Митного тарифу, 
який мав протекційний харак-
тер щодо товарів вітчизняного 
виробництва. Ці збори мали за 
мету захистити вітчизняного то-
варовиробника, який був некон-
курентноспроможним порівняно 
з розвиненими капіталістичними 
країнами світу. А існування дер-
жавної монополії на зовнішню 
торгівлю ще раз підкреслює за-

мкненість радянської ринкової 
системи і прагнення держави 
тотально охопити всі сфери на-
родного господарства, що в ре-
зультаті й було зроблено.

У розглядуваний час на те-
риторії УСРР одночасно стягу-
валися понад 20 різноманітних 
загальнодержавних зборів, що, 
безумовно, негативно відбива-
лося на народному господарстві. 
Законодавство ж про непрямі 
податки характеризувалося ве-
личезним обсягом нормативно-
го матеріалу, відстежувати який 
було важко. Це можна назвати 
одним з недоліків непрямого 
оподаткування в досліджуваний 
період. Також часто порушував-
ся принцип незворотності дії за-
кону в часі й виникали ситуації, 
коли закон установлював справ-
ляння податку у строк, що пере-
дував його виданню.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ В ПЕРИОД НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Шевердин М.М.

Статья посвящена косвенным налогам в Украине в период новой экономической 
политики. Косвенные налоги в этот период состояли из акцизов, таможенных сборов, 
государственных сборов и пошлин. 

Ключевые слова: косвенные налоги, нэп, акцизы, пошлины. 
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SOME ASPECTS OF INDIRECT TAXES DURING THE 
PERIOD OF THE NEW ECONOMIC POLICY

Sheverdin M.M.

The article is devoted to the indirect taxes during the period of the new economic policy in 
Ukraine. These taxes are made up of excises, customs, charges and state duties. 
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НОВИЙ ЗАКОН ПРО СУДОУСТРІЙ: 
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ Й ПОЗИТИВНОЇ ПРАКТИКИ

Питання реформування су-
дової системи постали одразу 
після проголошення Україною 
незалежності. Уже тоді їх поча-
ли активно досліджувати такі 
науковці, як В.Я. Тацій, Ю.М. 
Тодика, В.Ф. Сіренко, І.Є. Ма-
рочкін, С.А. Альперт, Ю.М. Гро-
шевий та ін. [Див.: 1; 2; 5; 7]. 
Першу спробу трансформува-
ти українське судочинство на 
законодавчому рівні було здій-
снено в Концепції судово-пра-
вової реформи від 28 квітня 
1992 р. Що стосується широко 
розрекламованої у 2001 р. так 
званої малої судової реформи, 
то вона не вирішила та й не мо-
гла вирішити всіх проблемних 
питань у цій царині. Останній 
за часом імпульс оновленню 
правосуддя мав місце 7 лип-
ня 2010 р., коли було прийня-
то комплексний Закон України 
«Про судоустрій і статус суд-
дів» (далі – Закон про судо-
устрій) [3]. Мета даної статті 
– з’ясувати, чи здійснено цим 
Законом необхідні позитивні 
перетворення в судовій сис-
темі, а чи відповідні проблеми 
поглибляться ще сильніше.

У процесі підготовки зако-
нопроекту основним питанням 
було те, яка роль після при-
йняття Закону відводитиметься 
Верховному Суду України. На 
перший погляд, проблеми як 
такої немає, адже в ч. 2 ст. 125 
Конституції України чітко вка-
зано, що найвищим судовим 
органом у системі судів загаль-
ної юрисдикції є Верховний Суд 
України. Однак це конституційне 
положення обмежується лише 
визначенням його статусу як 
найвищого органу, але ігнору-
ються при цьому його конкретні 
повноваження щодо здійснення 
правосуддя.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 92 Осно-
вного Закону судоустрій і судо-
чинство визначаються виключно 
законами України. Конституцій-
ний Суд України у Рішенні від 11 
грудня 2003 р. теж зазначив, що 
«внутрішня організація і порядок 
діяльності судових органів, по-
вноваження та кількість судових 
інстанцій на основі конституцій-
них засад судоустрою і судочин-
ства визначаються виключно за-
коном» [4]. Отже, відповідно до 
нового Закону про судоустрій 
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повноваження Верховного Суду 
зведені до наступного: а) пере-
гляд справ з підстав неоднако-
вого застосування судами ка-
саційної інстанції однієї й тієї 
ж норми матеріального права; 
б) перегляд справи в разі вста-
новлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої ви-
знана Україною, порушення між-
народних зобов’язань при вирі-
шенні справи судом; в) надання 
висновку про наявність у діян-
нях Президента України ознак 
державної зради або іншого зло-
чину, а також про неможливість 
виконання ним своїх обов’язків 
за станом здоров’я; г) звернення 
до Конституційного Суду щодо 
конституційності законів та ін-
ших правових актів, а також сто-
совно тлумачення Конституції 
та законів України (п. 1 – 4 ч. 2 
ст. 38 Закону про судоустрій). 

Як бачимо, за новим За-
коном Верховний Суд не має 
таких повноважень, як пере-
гляд судових справ у зв’язку з 
винятковими обставинами, у 
виключних обставинах і в каса-
ційному порядку. Що стосується 
останнього, зауважимо: ще до 
прийняття нового Закону про 
судоустрій Конституційний Суд 
у Рішенні від 15 березня 2010 р. 
фактично заборонив перегляд 
справ Верховним Судом у ка-
саційному порядку, зазначив-
ши, що конституційний статус 
не передбачає наділення його 

законодавцем повноваженнями 
суду касаційної інстанції щодо 
рішень вищих спеціалізованих 
судів, які реалізують повнова-
ження касаційної інстанції. У 
цьому ж Рішенні Конституційний 
Суд підкреслив, що поняття «ка-
саційне провадження» означає 
лише одноразове оскарження 
такого роду й перегляд рішення 
суду, хоча законом можуть бути 
передбачені й інші їх форми. 
Спираючись на останнє поло-
ження, законодавець, на нашу 
думку, при прийнятті Закону по-
винен був передбачити якийсь 
альтернативний засіб контролю 
Верховним Судом рішень, вине-
сених нижчими судами. Мається 
на увазі, що потрібно наповнити 
статус найвищого суду реаль-
ними повноваженнями, які від-
повідали б конституційній нормі 
ст. 125 Основного Закону країни. 
Таким засобом контролю могли 
б бути ревізія або нагляд, що по-
єднують у собі риси апеляції й 
касації. Зокрема, на необхіднос-
ті такої ревізійної форми наголо-
шує В. Ф. Сіренко [5, с. 10].

 Запровадження ревізійно-
наглядової форми контролю 
певною мірою означало б по-
вернення до радянської моделі 
правосуддя, бо Верховний Суд 
СРСР у межах своїх повнова-
жень розглядав справи в поряд-
ку нагляду (ст. 2 Закону СРСР 
«Про Верховний Суд СРСР» 
від 30 листопада 1979 року) 
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[6, с. 58-61]. Хоча в цьому кон-
тексті не можна стверджувати, 
що якщо вказане положення 
було притаманне законодавству 
СРСР, то це a priori негативно. 
Адже при проведенні судово-
правової реформи слід користу-
ватися насамперед власним іс-
торичним і правовим досвідом, 
аніж запроваджувати зміни, які 
пропонують, а інколи навіть від-
крито нав’язують країни Заходу, 
юристи й державні діячі, які не 
знають ні менталітету українців, 
ні культури, ні традицій, а інколи 
й самої сутності проблеми. На 
жаль, вітчизняні парламентарі 
використовують і запроваджу-
ють такі поради в життя, не ро-
зібравшись у тому, допоможуть 
вони Україні чи ні. У даному ви-
падку, як вбачається, варто вико-
ристати досвід радянського пра-
восуддя й запровадити інститут 
ревізійно-наглядового контролю 
в українському законодавстві, 
але з певними модифікаціями й 
доопрацюваннями.

Звернімо увагу на те, що 
розглядуваний Закон про судо-
устрій, так би мовити, «зами-
кає» вирішення справ суто на 
вертикалі спеціалізованих судів, 
тобто здійснення правосуддя 
може набути ознак закритості, 
кругової поруки та ін. Щоб уник-
нути подібного розвитку подій, 
вважаємо за необхідне надати 
Верховному Суду України право 
ревізійно-наглядового контролю 

за рішеннями судів загальної 
юрисдикції. Цей інститут пови-
нен полягати в наступному: 

– справа може бути роз-
глянута у відповідному поряд-
ку лише якщо вона пройшла всі 
стадії судового процесу (розгляд 
справи в суді першої інстанції, 
в апеляційному й касаційному 
провадженні), тобто дана форма 
має бути останньою національ-
ною інстанцією розгляду справи;

– за ревізійної форми Вер-
ховний Суд належить обмежити 
рамками скарги (в СРСР Верхо-
вний Суд не був обмежений та-
кими рамками, і процесуальний 
документ, який був підставою 
для початку ревізійного прова-
дження, називався «протест»);

– скаргу до Верховного Суду 
в конкретній справі вправі пода-
вати лише її процесуальні сто-
рони (так звана диспозитивність 
правосуддя), а не Голова Вер-
ховного Суду чи Генеральний 
прокурор, як це було в СРСР 
(ч. 1 ст. 18 Закону «Про Верхо-
вний Суд СРСР»);

– якщо при розгляді справи 
Верховним Судом України буде 
з’ясовано, що помилка допуще-
на в застосуванні матеріального 
права, даному органу надається 
право постановити нове рішення 
без передачі її на новий розгляд 
і з використанням при цьому 
тільки тих відомостей, що були 
відомі суду попередньої інстан-
ції. Якщо ж помилка допущена 
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в застосуванні процесуальних 
норм, слід передати справу для 
розгляду в першій інстанції, тоб-
то для цієї справи весь процес 
починається спочатку. 

Якщо запроваджувати ре-
візійно-наглядовий контроль з 
боку Верховного Суду України 
за прийняттям рішень нижчими 
судами, звичайно, в цьому ви-
падку необхідно додати ще одну 
стадію судового провадження. 
Перевірка рішень, прийнятих, 
зокрема, вищими спеціалізо-
ваними судами, потрібна, щоб 
не допустити свавілля в судо-
вій системі. Адже за новим за-
конодавством вони вступають 
у законну силу відразу ж після 
їх прийняття. Отже, запропоно-
вана нами ревізійно-наглядова 
форма контролю Верховного 
Суду України за прийняттям рі-
шень безпосередньо вищими 
спеціалізованими судами необ-
хідна, щоб: а) попередити без-
караність цих судових органів; 
б) завадити закритості вирішен-
ня справ суто по вертикалі спеці-
алізованих судів; в) забезпечити 
громадянам України можливість 
захисту прав і свобод у державі, 
що послужить ще одним дока-
зом її демократичності й право-
вого напрямку розвитку.

Показово, що зміни, які у 
2010 р. торкнулися найвищого 
судового органу, мають не лише 
компетенційний, а й структурний 
характер, а саме: (а) до скла-

ду Верховного Суду України за 
ч. 1 ст. 39 Закону про судоустрій 
входять 20 суддів (зауважимо, 
що напередодні прийняття цьо-
го нормативно-правового акта 
їх було 95); (б) ліквідовано спе-
ціалізовані Палати Верховного 
Суду України. З нашого погляду, 
ці структурні зміни цілком за-
кономірні. Скорочення чисель-
ності суддів у найвищому суді 
загальної юрисдикції є позитив-
ним моментом, оскільки витрати 
Державного бюджету на заро-
бітну плату 95 суддям є досить 
вагомі; тепер же сподіваємось, 
кошти платників податків підуть 
в іншому, більш корисному на-
прямку. Навіщо тримати такий 
чисельний високооплачуваний 
суддівський апарат найвищого 
суду в період кризових тенден-
цій в економіці, якщо реальної 
необхідності на сьогоднішній 
день у цьому немає ? Для при-
кладу: до прийняття Закону про 
судоустрій Верховний Суд Укра-
їни налічував 95 суддів, а Верхо-
вний Суд РФ – 125. Але ж не тре-
ба забувати про співвідношення 
території й населення цих двох 
держав і як наслідок – наванта-
ження на відповідні органи. 

Наступні актуальні змі-
ни, що відбулись у судовій 
системі після прийняття до-
сліджуваного Закону про су-
доустрій, стосуються порядку 
створення й ліквідації судів за-
гальної юрисдикції. За ч. 1 ст. 19 
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даного нормативно-правового 
акта суди створюються Прези-
дентом за поданням Міністра 
юстиції України на підставі про-
позиції голови вищого спеці-
алізованого суду, хоча за вже 
скасованим Законом «Про судо-
устрій» (ч. 1 ст. 20) таку пропо-
зицію мав право надавати й Го-
лова Верховного Суду України. 
У цьому разі варто вести мову 
про зміщення в судовій систе-
мі владних акцентів у бік збіль-
шення повноважень вищих спе-
ціалізованих судів, а значить, і 
зменшення повноважень найви-
щого судового органу. Що ж сто-
сується призначення чисельнос-
ті суддів у судах, тут порівняно 
з попереднім Законом зроблено 
крок уперед, у напрямку неза-
лежності судової гілки влади. 
Адже зараз вирішення цього 
питання належить Державній 
судовій адміністрації України за 
поданням Міністра юстиції і про-
позицією голови відповідного 
вищого спеціалізованого суду 
(ч. 4 ст. 19 Закону про судоу-
стрій). Раніше таке рішення при-
ймав Президент України. 

Щодо призначення суддів 
на адміністративні посади, то в 
цьому зв’язку варто наголосити 
на тому, що полеміка з приводу 
даної проблеми розпочалася ще 
задовго до прийняття нового за-
кону. Частина 5 ст. 20 скасова-
ного Закону України «Про судо-
устрій», що передбачала право 

Президента призначати суддів 
на адміністративні посади, втра-
тила чинність як неконститу-
ційна на підставі Рішення Кон-
ституційного Суду України від 
16 травня 2007 р. Із цього часу 
й почали точитися суперечки 
навколо зазначеного питання. 
Розглядуваний Закон про судо-
устрій чітко регламентував дане 
питання, надавши право при-
значати суддів на адміністратив-
ні посади Вищій раді юстиції. 

Названа норма є демокра-
тичною й у цілому позитивною, 
але за умови, якщо вказаний ор-
ган складатиметься більше ніж 
на половину із суддів. У той же 
час демократична й ефективна 
норма ще не гарантує їй кон-
ституційності. У даному разі ми 
змушені констатувати, що зако-
нодавець, надавши право при-
значати суддів на адміністра-
тивні посади Вищій раді юстиції, 
тим самим вніс до нового Закону 
про судоустрій заздалегідь не-
конституційну норму. Вважаємо 
її неконституційною тому, що 
відповідно до Рішення Конститу-
ційного Суду України від 16 жов-
тня 2001 р. право призначати 
суддів на адміністративні поса-
ди в судах загальної юрисдикції 
на Вищу раду юстиції не поши-
рюється. Адже державні органи 
діють за принципом: «дозволено 
тільки те, що передбачено зако-
ном», а дана інституція за Осно-
вним Законом країни такого по-
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вноваження не має. Зважаючи 
на наведені міркування, ще раз 
наголосимо, що положення но-
вого Закону про судоустрій, яке 
стосується права Вищої ради 
юстиції призначати суддів на 
адміністративні посади, є некон-
ституційним. Тому, безперечно, 
при першому ж поданні до Кон-
ституційного Суду України щодо 
відповідності Основному Закону 
п. 2 ст. 20 Закону про судоустрій 
ця норма буде анульована. На 
наше переконання, повноважен-
ня з призначення суддів на адмі-
ністративні посади треба пере-
дати у відання відповідних судів, 
запровадивши в законодавство 
процедуру, згідно з якою судді 
обиратимуть голову суду та його 
заступників таємним голосуван-
ням серед своїх колег. 

Звичайно, необхідно згадати 
ще про одну вагому зміну, вне-
сену до регулювання судової 
системи, – про правовий статус 
Державної судової адміністрації 
України. До прийняття нового 
Закону про судоустрій питання 
підпорядкованості й фактичної 
залежності судової гілки влади 
від  Держсудадміністрації актив-
но обговорювалося серед юрис-
тів. Справа в тому, що відповід-
но до ч. 2 ст. 125 скасованого 
Закону «Про судоустрій» Держ-
судадміністрація визнавалася 
центральним органом виконав-
чої влади, який організаційно 
забезпечує суди: надає належні 

умови їх діяльності, вирішує ка-
дрові проблеми й низку інших 
організаційних питань тощо. Але 
цим повинен перейматися ор-
ган, який належить судовій гіл-
ці влади й підпорядкований їй. 
Фактично ж судова влада зна-
ходилась у залежності від вико-
навчої гілки влади в особі Держ-
судадміністрації. Зміна статусу 
останнього, здійснена з прийнят-
тям нового Закону про судоу-
стрій, є позитивною й демокра-
тичною, тому що за ч. 2 ст. 145 
розглядуваного Закону Держав-
на судова адміністрація підзвіт-
на З’їзду суддів України. 

Зауважимо, що основним 
приводом для виступів проти 
статусу Держсудадміністрації 
як центрального органу вико-
навчої влади послужило те, що 
фінансове забезпечення ді-
яльності судів загальної юрис-
дикції, окрім Верховного Суду 
України й вищих спеціалізова-
них судів, здійснювала саме 
вона (п. 2 ч. 2 ст. 120 скасова-
ного Закону «Про судоустрій»). 
Справа в тому, що представни-
ки виконавчої влади, викорис-
товуючи такий  статус Держсу-
дадміністрації, контролювали 
недофінансування судів де-
сятиліттями. Підтвердженням 
цьому є судова статистика. На-
приклад, Закон України «Про 
Державний бюджет України на 
2009 рік» на утримання судів 
та установ Держсудадміністра-
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ції передбачив 1 млрд. 984,2 
млн. грн., що фактично  ста-
новить приблизно 22% від іс-
нуючої потреби. Із них на здій-
снення судочинства припадає 
лише 2,6 % (56,4 млн. грн.). 
Про який рівень правосуддя 
можна вести мову за умов, коли 
хронічно не вистачає коштів на-
віть на придбання паперу, еле-
ментарної офісної техніки, коли 
бракує коштів на звичайні по-
штові витрати, що призводить 
до неможливості надсилан-
ня процесуальних документів 
учасникам судового процесу, 
не кажучи вже про комп’ютери, 
оплату послуг з ведіння й екс-
плуатації Єдиного реєстру су-
дових рішень, належну охоро-
ну приміщень судів, їх ремонт 
тощо? При цьому варто згадати 
про фінансову кризу в систе-
мі адміністративних судів, що 
виникла на початку поточного 
року. У заяві прес-служби Ви-
щого адміністративного суду 
України від 27 січня 2010 р. го-
ворилося, що в адміністратив-
них судах бракує асигнувань 
на основні витрати, без яких 
неможливо здійснювати судо-
чинство: на послуги поштові, 
зв’язку, придбання паперу, дис-
ків, конвертів, програмного за-
безпечення, а в деяких судах 
немає грошей навіть на виплату 
працівникам заробітної плати. 
Цього ж дня Вищий адміністра-
тивний суд звернувся з черго-

вим зверненням до Кабінету 
Міністрів і Комітету Верховної 
Ради з питань правосуддя. За 
умов, що склалися, важко вести 
мову не лише про незалежність 
суду, а й про судочинство вза-
галі. Фінансування судів за по-
требою – одна з гарантій того, 
що вони не перетворяться на 
простий додаток до інших гілок 
влади й високопоставлених по-
садовців, не стануть знаряддям 
політичної розправи.

Щоб раз і назавжди вирішити 
це проблемне питання, законо-
давець має встановити відповід-
ний спосіб формування бюджету 
судів, а саме: суди надсилають 
свої пропозиції щодо бюджетно-
го фінансування у 2 інстанції – в 
уряд і в комітети парламенту. Ці 
інстанції виходячи з отриманої 
інформації формують власні ре-
комендації стосовно фінансуван-
ня цих органів влади. Верховна 
Рада України, спираючись на 
внесені проекти, затверджує їх. 
За чинним же законодавством 
матеріали з пропозиціями про за-
твердження державного бюдже-
ту для судів все ще готує Держ-
судадміністрація.

Відповідно до міжнародних 
стандартів забезпечення неза-
лежності суддів останні мають 
право на винагороду, рівень якої 
повинен бути таким, щоб судді 
при прийнятті своїх рішень були 
захищені від зовнішнього тиску. 
До прийняття нового Закону про 
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судоустрій питання належної за-
робітної плати суддів в Україні 
полягало не лише в розмірах, а 
й у порядку нарахування остан-
ньої, оскільки вона визначалася 
підзаконними нормативно-пра-
вовими актами, Президента й 
Кабінету Міністрів України. На 
сьогоднішній день, вважаємо, 
ця проблема вирішена в повно-
му обсязі: новий Закон про су-
доустрій чітко врегулював поса-
дові оклади суддів і процедуру 
нарахування зарплати суддям і 
надбавок до неї (ст. 129). Про-
ведена реформа внесла зміни 
й до засад фінансування судів, 
віднісши бюджетні призначення 
на утримання судів до «захи-
щених» статей Держбюджету, а 
тому вони не можуть бути скоро-
чені в поточному фінансовому 
році. Як бачимо, зміни, які стосу-
ються фінансових гарантій неза-
лежності судової гілки влади, є 
виключно позитивними.

Значення вирішення розгля-
нутої проблеми не тільки в тому, 
що за наявності високої зарпла-
ти і спеціалізованих пільг судді, 
ймовірно, не братимуть хабарів. 
На жаль, такий підхід не виправ-
див себе ні практично, ні теоре-
тично. Питання стоїть глибше. 
До судді пред’являється чима-
ло обмежень і вимог різного 
характеру порівняно з іншими 
державними службовцями. Але 
якими вони повинні бути? Це 
питання має вирішити законо-

давець. З нашої точки зору, по-
трібно певним чином викорис-
тати щодо цього досвід РФ. До 
речі, законодавець це і зробив, 
передбачивши в новому Законі 
про судоустрій прийняття Ко-
дексу суддівської етики (ст. 56), 
як це має місце в Росії. У на-
званому кодифікованому акті 
передбачено й загальні вимоги 
до поведінки суддів, і правила їх 
поведінки при здійсненні профе-
сійної діяльності й у позаробо-
чий час, і що найголовніше – їх 
відповідальність за порушення 
вимог відповідного Кодексу. 

Пропонуємо звернути увагу 
на нововведення нового Закону 
про судоустрій, що стосуються 
дисциплінарного провадження 
стосовно судді. Звертає на себе 
увагу чітко прописана процеду-
ра його здійснення: ст. 86 Закону 
має 14 частин (для порівняння: 
ст. 99 скасованого Закону «Про 
судоустрій», яка теж стосуєть-
ся вирішення даного питання, 
– лише 2). Ще один важливий 
нюанс: за новим законом пра-
во на звернення зі скаргою (за-
явою) до Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України щодо по-
ведінки суддів, наслідком якої 
може бути дисциплінарна від-
повідальність, має кожен, хто 
володіє цією інформацією (ч. 2 
ст. 84) (ч. 2 ст. 97 попереднього 
Закону «Про судоустрій» місти-
ла чіткий перелік осіб, які вправі 
вчиняти вищезазначені дії). Для 
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ефективнішої роботи Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів у ново-
му Законі створено інститут дис-
циплінарних інспекторів (ст. 99), 
які за її дорученням аналізують 
заяви й повідомлення про не-
правомірні дії суддів місцевих та 
апеляційних судів і готують про-
екти висновків про наявність під-
став для їх притягнення до дис-
циплінарної відповідальності. 

Також треба відмітити зміни 
законодавства щодо формуван-
ня суддівського корпусу. Суб’єкти 
призначення суддів на посади 
залишилися ті ж, однак добір 
кандидатів і процес їх підготовки 
став продуманішим, складнішим 
і жорсткішим, що дає підстави 
сподіватися, що в майбутньому 
судді будуть значно кваліфікова-
нішими й обізнанішими у сфері 
як матеріального, так і проце-
суального права. Якщо коротко 
вести мову про даний аспект 
реформи, основними змінами 
є: а) запровадження дворівне-
вого принципу екзаменуван-
ня знань кандидатів на посаду 
судді: перший іспит кандидат 
складає перед Вищою кваліфі-
каційною комісією суддів Укра-
їни на загальну теоретичну обі-
знаність у галузі права (п. 4 ч. 1 
ст. 66 Закону), другий – перед 
цим самим органом, але після 
успішно пройденої спеціальної 
підготовки (п. 7 ч. 1 ст. 66 За-
кону). За новим Законом про 
судоустрій раніше досить розга-

лужена система кваліфікаційних 
комісій замінена лише однією – 
Вищою кваліфікаційною комісі-
єю суддів України; 2) спеціальна 
підготовка кандидата на посаду 
судді провадиться у спеціалізо-
ваному вищому навчальному 
закладі IV рівня акредитації пе-
ред проходженням практики в 
Національній школі суддів Укра-
їни, в істотно новому державно-
му органі створеному при Вищій 
кваліфікаційній комісії суддів 
України (ч. 2 ст. 81 Закону). Пе-
ред даним органом поставлені 
завдання: а) підготовка суддів, 
призначених на посаду вперше, 
безстроково, на адміністратив-
ні посади; б) періодичне їх на-
вчання з метою підвищення рів-
ня кваліфікації; в) проведення 
наукових досліджень з питань 
удосконалення судочинства; 
г) вивчення міжнародного до-
свіду організації діяльності 
судів (ст. 82 Закону про судо-
устрій). Усі вони можуть і вже 
довгий час успішно вирішу-
ються у вищих юридичних на-
вчальних закладах України. 
Прикладом цього є факультет 
№ 8 Національної юридичної 
академії України імені Ярос-
лава Мудрого, кваліфікований 
професорсько-викладацький 
склад якої вже не перший рік 
готує високого рівня фахівців 
для судової гілки влади і здій-
снює підвищення кваліфікації 
професійних суддів.
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Ще один важливий аспект 
судової реформи – запрова-
дження в судах автоматизованої 
системи документообігу. Персо-
нальний склад суду для розгляду 
конкретної справи визначається 
за допомогою саме цієї системи 
за принципом вірогідного розпо-
ділу справ. Це положення знову 
ж таки підвищує незалежність 
кожного судді від впливу голови 
відповідного суду, (адже раніше 
саме він розподіляв справи), а 
також зменшує можливості за-
ангажованості в судовій систе-
мі. Позитивним слід назвати те, 
що введення цієї системи надає 
можливість фізичним і юридич-
ним особам отримати інформа-
цію про стан розгляду справи, 
учасниками процесу якої вони 
є. Автоматизована система до-
кументообігу покликана також 
забезпечити: (а) зберігання про-
цесуальних документів; (б) під-
готовку статистичних даних; 
(в) реєстрацію й рух корес-
понденції; (г) видачу вироків, 
ухвал, постанов суду й виконав-
чих листів на підставі наявних 
даних; (д) передачу справ до 

електронного архіву. Ураховую-
чи все вищевикладене, можемо 
зробити однозначний висно-
вок:  новація із запровадження 
автоматизованої системи до-
кументообігу має виключно по-
зитивне значення для кращої 
організації діяльності судів. 

Насамкінець зазначимо, що 
в досліджуваній судовій рефор-
мі є чимало позитивних момен-
тів, зокрема, зміна правового 
статусу Державної судової адмі-
ністрації України; значне підви-
щення фінансових гарантій неза-
лежності суддів; новий принцип 
розподілу справ між ними. У той 
же час існують положення, за-
барвлені певним негативом. Го-
ловне ж завдання реформи для 
законодавця – не зупинятися у 
своєму бажанні вдосконалюва-
ти Закон про судоустрій, бо вка-
заний вище перелік проблемних 
питань у діяльності судової гілки 
влади спонукає до напрямків, 
яких потрібно дотримуватись у 
майбутньому при реформуван-
ні і змінах до законодавства для 
ефективнішого відправлення 
правосуддя.
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УДК 349.6 П.О. Гвоздик, канд. юрид.  наук,
голова апеляційного суду  
Івано-Франківскої області

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА»

Питанню визначення джерел 
права присвячені численні дослі-
дження, зокрема, таких учених, 
як С.С. Алексєєва, О.В. Зайчук, 
М.Н. Марченко, Н.М. Оніщенко, 
Н.М. Пархоменко, І.Б. Усенко 
[Див.: 1, с. 444 – 457; 6; 19; 22]. 
Вони закладають теоретико-ме-
тодологічний фундамент для 
його аналізу в екологічній га-
лузі права, який здійснювався 
С.А. Боголюбовим, М.М. Бринчу-
ком, В.В. Костицьким, Ю.С. Шем-
шученком та іншими науковця-
ми [Див.: 4, с. 31 – 34; 5, с. 103 – 
130; 14, с. 72 – 75; 26, с. 27 – 34]. 
Складність же вивчення поняття 
«джерела екологічного права» 
зумовлюється не тільки значною 
розпорошеністю загальних уяв-
лень про право та його джере-
ла, а й особливостями об‘єкта 
еколого-правового регулюван-
ня. З урахуванням зазначеного 
в даній статті робиться спроба 
дослідити проблеми, що вини-
кають у зв‘язку з тлумаченням 
джерел екологічного права.

Визначення джерел права 
знаходиться в безпосередньо-
му зв‘язку з розумінням права, 
на чому наголошується у спеці-
альній правовій літературі. Уяв-

лення про право можна робити 
за природою й характером його 
джерел і навпаки, на підставі 
специфічних особливостей тих 
чи інших джерел права можна 
судити, про природу й характер 
самого права [13, с. 6]. Ця теза є 
справедливою і для екологічно-
го права, як складника загальної 
правової системи. Дефініція кон-
струкції «джерела екологічного 
права» відіграє вагому роль у 
розумінні самого екологічного 
права, його інститутів, зв‘язків з 
іншими правовими галузями.

На значення розуміння дже-
рел права  вказує й те, що різ-
номанітні інтерпретації права 
зазвичай будуються через по-
силання на його джерела. Це 
має місце, як правило, в док-
трині природного права, за якої 
головним джерелом права є 
сама природа, а не воля законо-
давця, і права позитивного, що 
розглядається як сукупність 
норм, які приймаються держа-
вою [28, с. 132]. 

За історичним ученням 
про право джерелом права є 
людська свідомість, переко-
нання, що вказують на  зміст і 
обов‘язковість права, а раціона-
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лістичне вчення про право наго-
лошує на тому, що останнє фор-
мується під впливом боротьби 
інтересів [25, с. 229, 230]. 

Представники соціологічної  
теорії права джерелом зако-
ну вважають суспільну групу, а 
правові норми, на їх думку, від-
дзеркалюють спосіб, у який ця 
група вважає за необхідне впо-
рядкувати суспільні відносини 
[15, с. 58, 59]. Р. Ієринг, розмір-
ковуючи про трактування права 
в об‘єктивному й суб‘єктивному 
сенсі, підкреслював, що в пер-
шому випадку під ним розу-
міється “сукупність правових 
положень, що захищаються 
державою,  законний порядок 
життя”, а в другому – “конкрет-
ний прояв абстрактних правил 
у конкретній правомочності осо-
би” [11, с. 5, 6]. 

Прихильники  інтегральної 
й комунікативної позицій, виро-
блених іншими науковими тео-
ріями, намагаються об‘єднати, 
синтезувати їх і стверджують, 
що значущими моментами, що 
дозволяють зрозуміти природу 
права, є насамперед правова 
ідея − теорія природного права, 
норма права − нормативістська 
(позитивістська) теорія права і 
правовідносини − теорія соціо-
логічна [24, с. 252, 253].

Такий же підхід превалює 
і в інших теоретичних обґрун-
туваннях розуміння права, в 
його дефініціях. Можна конста-

тувати, що існує досить багато 
підходів до трактування дже-
рел права. З огляду на фор-
мулювання загального терміна 
“джерело”, (як те, з чого щось 
береться, походить або вини-
кає, основа, сила), джерела 
прва тлумачаться зазвичай як  
чинники, що  творять право [19, 
с. 38, 39]. Склад цих правоут-
ворюючих чинників, одначе, ви-
значається по-різному. До них 
відносять: (а) об‘єктивні умови 
відповідного середовища, (гео-
графічні, кліматичні, біологіч-
ні); (б) моральні, релігійні, по-
літичні, соціальні, ідеологічні 
та інші принципи, що керують 
позитивними правилами, слу-
жать їх ідеологічним підґрун-
тям; (в) те, де міститься норма 
права, звідки юристи-практики 
беруть знання про норми по-
зитивного права, спосіб їх ви-
раження (оформлення) й закрі-
плення як ідей про допустиме 
в об‘єктивній реальності та ін. 
[Див.: 3, с. 97; 17, с. 272]. 

 З урахуванням  багатопла-
новості дефініцій джерел права 
вченими робляться спроби їх 
класифікувати за різними крите-
ріями. Наприклад, залежно від 
природи, характеру, змісту, сту-
пеня визначеності і форми ви-
раження їх поділяють на реальні 
і формальні, на первині (мате-
ріальні та ін.) і вторинні (фор-
мально-юридичні) тощо [Див.: 2, 
с. 143 - 168; 16, с. 52].
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Розмаїття поглядів на право, 
на джерела, що його творять, по-
значилося й на формулюваннях 
категорії «екологічне право», які 
наводяться в еколого-правовій 
літературі. Серед них здебільшо-
го використовуються наступні: 

1) екологічне право − це 
самостійна або комплексна га-
лузь, що об‘єднує сукупність 
еколого-правових норм, що ре-
гулюють суспільні  екологічні 
відносини [28; с. 16-17];

2) під правом навколиш-
нього середовища (екологічним 
правом) розуміється сукупність 
заснованих на еколого-право-
вих ідеях норм, що регламен-
тують конкретні суспільні від-
носини власності на природні 
ресурси, по забезпеченню їх 
раціонального використання й 
охорони довкілля від шкідливих 
хімічних, фізичних і біологічних 
впливів у процесі господарської 
та іншої діяльності, по охороні 
екологічних прав і законних ін-
тересів фізичних і юридичних 
осіб [5, с. 76]; 

3) це комплексна галузь пра-
ва, що об‘єднує правові норми, 
які впорядковують різноманітні 
відносини у сфері охорони на-
вколишнього природного серед-
овища [14, с. 48];

4) екологічне право – сукуп-
ність норм і правовідносин,  що 
регулюють відносини у сфері 
взаємодії суспільства і природи 
[21, с. 62];

5) це інтегрована правова 
спільність (комплексна галузь 
права), яка об‘єднує  еколого-
правові норми, що регламенту-
ють екологічні відносини;

6) це комплексна галузь пра-
ва, якою впорядковуються сус-
пільні відносини  в царині охоро-
ни навколишнього природного 
середовища, використання при-
родних ресурсів і забезпечення 
екологічної безпеки в інтересах 
теперішнього і прийдешніх поко-
лінь [Див.: 8, с. 7; 27, с. 10];

7) екологічне право стано-
вить собою систему правових 
норм, що регулюють екологічні 
відносини [9, с. 11].

Узагальнення наведених де-
фініцій показує, що використо-
вуються в основному 3 способи 
визначення екологічного права: 

а) через тлумачення сукупнос-
ті правових норм, що регламенту-
ють певні суспільні відносини; 

б) як сукупність правових 
норм та інших чинників, що фор-
мують право (ідеї, правовідно-
сини тощо); 

в) з обмеженням загальною  
вказівкою на призначення еко-
логічного права як регулятора 
відповідних  відносин. 

Усі названо способи відби-
вають уявлення про право, про 
способи його вираження, які 
опрацьовані в загальнотеоре-
тичних  дослідженнях сутності 
права, з акцентом на ті чи інші 
особливості його зовнішнього 
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прояву. Натомість превалює тут 
нормативістський підхід до тлу-
мачення права як сукупності ре-
гулятивних норм.  Отже, нормі 
права як ключовому  елементу 
в розумінні права екологічного 
слід приділити особливу увагу.

При дослідженні норми пра-
ва в контексті розуміння поняття 
“форма (джерело) права” звер-
тається увага на її місце й роль 
в організації права взагалі. Одні 
правознавці доводять, що юри-
дична норма виявляється як вну-
трішня форма права,  яка надає 
йому загальнообов‘язковості. Як 
зовнішня форма, що визначає 
місце певної норми в загальній 
системі їх підпорядкування, роз-
глядаються нормативно-правові 
акти [12, с. 134]. Інша точка зору 
на це питання, яка вбачається 
найбільш аргументованою, по-
лягає в тому, що жодна окремо 
взята норма не може претенду-
вати на внутрішню організацію 
всього права. Дійсно, така нор-
ма є носієм закладеної  в неї 
конкретної моделі поведінки, 
що вимагається  від юридичних 
і фізичних осіб. Інакше кажучи, 
вона виступає формою лише 
для певного правила поведінки. 
І тільки сукупність норм, (точні-
ше, їх система) може розглади-
тися як  зміст усього права, від-
биваючи ці правила [16, с. 36]. 
Носіями ж правових норм є нор-
мативно-правові акти, з яких бе-
реться інформація про них, які є 

формою права, тому що викону-
ють функцію юридичних джерел 
[1, с. 213]. Такі джерела права 
трактуються зазвичай як фор-
мальні джерела, чим підкрес-
люється ідентичність (збіжність) 
форми і джерела права [7, с. 23].

З огляду на зазначене може-
мо стверджувати, що формулю-
вання поняття «екологічне пра-
во» через сукупність відповідних 
правових норм чітко вказує на 
те, що саме визначає його зміст, 
і зумовлює пошуки цих норм у  
законах та інших нормативно-
правових актах, які регулюють 
екологічні відносини − земельні, 
водні, флористичні, фауністич-
ні, атмосферо-повітряні, а також 
ті, що виникають з приводу за-
безпечення екологічної безпеки 
довкілля, суспільства, громадян 
тощо.  Варто звернути увагу на 
те, що формально-юридична 
уява про джерела екологічного 
права в цілому узгоджується з  
тією традицією юридичної науки 
зводити реальне (матеріальне, 
духовне та ін.) джерело права до 
формального, яка в даний час є 
найбільш поширеною  в правовій 
літературі [16, с. 51; 23, с. 140]. 
У цьому сенсі важливо підкрес-
лити, що формально-юридичне 
тлумачення досліджуваного по-
няття  дозволяє співвідносити 
джерела права з  формально-
юридичними аспектами приро-
докористування, охорони дов-
кілля, тобто тими сферами вза-
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ємодії суспільства і природи, 
тими аспектами матеріального 
виробництва, що впливають на 
стан навколишнього природного 
середовища, а значить на еко-
логічні умови життєдіяльності 
людини, які потребують правової 
регламентації. 

Визначення екологічного 
права як сукупності правових 
норм та інших чинників, що фор-
мують право (ідеї, правовідно-
сини тощо), є, по суті, відлунням 
розуміння права в широкому 
значенні на противагу вузько-
нормативного підходу до трак-
тування права як системи норм, 
установлених і санкціонованих 
державою, на підставі чого ро-
билися попередні інтерпретації 
розглядуваної правової катего-
рії. Обґрунтовуючи такий під-
хід до визначення екологічного 
права, В.В.Петров зазначив, що 
при цьому робиться спроба по-
єднати позитивні моменти нор-
мативістської теорії права, яка 
висуває на передній план нор-
ми права, чим увічнює писане 
право як істинне, теорію права 
соціологічну, яка головну увагу 
приділяє практиці встановлення 
певної норми. Ідеться про поєд-
нання законотворчої діяльності 
і правозастосування. Критика 
цього підходу, яка, з нашого по-
гляду, є справедливою, зводить-
ся до того, що широке уявлення 
про право не має  радикально-
го характеру й за своєю суттю 

фактично не виходить за межі      
вузьконормативного  уявлення 
про право. Під нормою права в 
обох випадках мається на увазі 
норма законодавства,  від якої 
й походять компоненти більш 
широкого розуміння права (пра-
вовідносини, правосвідомість 
тощо) [16, с. 20].

Така точка зору має досить 
міцні позиції серед правників, а 
детально вона виписана в рішен-
ні Конституційного Суду України 
від 2 листопада 2004 р. у спра-
ві за конституційним поданням 
Верховного Суду України  про 
відповідність Конституції Украї-
ни положень ст. 69 Кримінально-
го кодексу України [18]. У ньому, 
зокрема, зазначено, що широ-
кий підхід до тлумачення права 
зумовлено намаганням фахівців 
дійти до розкриття сутності пра-
ва як багатогранного явища не 
тільки в статиці, а й у динаміці, 
під кутом зору визначення його 
ефективності в процесі реаліза-
ції. І це  закономірно. Слід тільки 
врахувати, що правові принципи 
і правосвідомість є важливими, 
але вторинними категоріями, по-
хідними від права в його норма-
тивному розумінні. 

Найбільш універсальним 
(загальним) є третій підхід до 
трактування категорії «еколо-
гічне право», в якому підкрес-
люється роль останнього як ре-
гулятора відповідних відносин. 
Таке визначення дозволяє вкла-
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дати будь-який зміст у розуміння 
права з урахуванням поглядів 
тлумача на право. Приміром, 
О.Л.Дубовик вважає, що  широ-
ке розуміння екологічного права 
(на базі відповідних загально-
теоретичних обґрунтувань) дає 
можливість вирізнити як його 
структурні елементи: (а) власне, 
право як сукупність правових 
норм – центральну ланку (або 
ядро), екологічні правовідноси-
ни як конгломерат суб‘єктивних  
прав та обов‘язків у сфері вза-
ємодії людини (чи груп людей) 
з навколишнім середовищем; 
(б) юридична практика, індивіду-
альні приписи, що закріплюють 
ту чи іншу екологічно значущу 
поведінку; (в) сукупність актів, 
які її регулюють; (г) правова еко-
логічна ідеологія, правові еколо-
гічні емоції; (д) санкції; (е) систе-
ма нормативних актів як джерел 
права, що містять правові еколо-
гічні норми; (є) пов‘язані з ними 
індивідуальні акти правозасто-
сування й інтерпретаційні акти. 

Зважаючи на поняття і струк-
туру екологічного права розгля-
даються і джерела останнього, 
якими, зокрема, визнаються: а) 
законодавчі акти, б) нормативні 
акти органів управління (вико-
навчої влади), в) правові звичаї, 
г) судова практика, д) право-
ва доктрина (юридична наука), 
е) нормативні акти громадських 
і приватних організацій, є) дого-
вори тощо [8, с. 15, 73]. 

По-іншому розглядає струк-
туру і джерела екологічного 
права, Ю.С.Шемшученко, який 
керується при цьому його фор-
мулюванням як регулятора сус-
пільних відносин. Основними 
елементами цієї структури він 
називає  підгалузі, правові інсти-
тути й норми права. Зовнішній 
же вигляд екологічного права 
втілюється в таких джерелах, як  
правовий звичай, судовий пре-
цедент, нормативно-правовий 
акт [10, с.17, 27].

Як бачимо, третя точка зору 
на дефініцію «екологічне пра-
во», по суті, будується на прин-
ципах нормативного  права в 
його  широкому розумінні. 

Вивчаючи питання застосу-
вання в теорії екологічного права 
зазначених підходів щодо його 
трактування, вважаємо за до-
спільне наголосити на наступно-
му. Екологічне право, як відносно 
нова галузь права,  переживає 
етап свого формування й пізнан-
ня, що, виявляється, як правило, 
у дискусіях з приводу її назви і 
структури цієї правової категорії. 
За таких обставин нема сенсу пе-
реводити у площину екологічно-
го права полеміку стосовно всіх 
численних поглядів на визна-
чення права, які торують шлях 
у теорії права, мають своїх при-
хильників, хоча й не отримали 
широкого визнання. Натомість 
правові приписи що достатньо 
апробовані в науковій юридич-
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ній літературі, мають підтримку 
багатьох науковців, які впевнено 
оперують ними для обґрунтуван-
ня доктриальних положень еко-
логічного права. 

Вирішуючи проблему визна-
чення екологічного права, його 
джерел, треба враховувати, що 
в науковій юридичній літера-
турі поняття «джерело права» 
вживається у 2-х значеннях – 
практичному й теоретичному. У 
першому випадку йдеться про 
формально-юридичні джерела, 
які, будучи зовнішньою фор-
мою вираження правових норм, 
дають уявлення про засоби 
внутрішньої організації право-
вої матерії, у другому – про усі 
джерела, що фактично впли-
вають на функцію створення й 
застосування права, зокрема, 
моральні й політичні принципи, 
правові теорії, думки експертів 
тощо, які несуть дослідницьке 
навантаження. Однак, дослід-
ницька функція останніх може 
набувати і практичного характе-
ру, якщо вони в процесі право-
творення будуть або викорис-
тані тим чи іншим чином при 
опрацюванні програми законо-
проектних робіт, або делеговані 
до окремого нового закону або 
враховані при внесенні змін чи 
доповнень до чинного закону. 
Зазвичай такий правотворчий 
процес не є обов‘язковим щодо 
застосування тієї чи іншої ідеї, 
концепції тощо. Тому найбільш 

поширеним в еколого-правовій 
літературі є розгляд джерел еко-
логічного права у формально-
юридичному значенні. 

Серед джерел права осно-
вна роль належить норматив-
но-правовим актам: по-перше, 
тому, що вони є документами, які 
формально закріплюють норма-
тивні приписи (є носіями, місцем 
знаходження, фактичним, фор-
мальним джерелом юридичних 
норм); по-друге, за їх допомогою 
забезпечується реалізації міжна-
родно-правових договорів у сфе-
рі охорони довкілля; по-третє, 
вони трансформують рішення 
Конституційного Суду, що стосу-
ються будь-яких аспектів норма-
тивно-правового регулювання; 
по-четверте, виступають тим ак-
тивним центром, який фокусує 
елементи  правового розвитку в 
даній царині правової дійсності.  
Оскільки при з’ясуванні ролі нор-
мативно-правових актів згадува-
лися міжнародно-правові дого-
вори й рішення Конституційного 
Суду України, щодо них зазначи-
мо наступне.  Міжнародно-пра-
вові договори з питань охорони 
навколишнього природного се-
редовища розглядаються як са-
мостійні джерела екологічного 
права. Це випливає з Конституції 
України, ст. 9 якої встановлює, 
що чинні міжнародні договори, 
згода на обов‘язковість яких на-
дана Верховною Радою України, 
є частиною національного зако-
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нодавства. Вони застосовують-
ся в порядку, закріпленому для 
норм вітчизняного законодав-
ства. Україна  є учасником зна-
чної кількості такого роду пра-
вочинів. Це Рамкова конвенція 
ООН про  зміну клімату (1992 р.), 
ратифікована 29 листопада  
1996 р.; Конвенція про фізич-
ний захист ядерних матеріалів 
(1979 р.), ратифікована 5 травня 
1993 р.; Конвенція про ядерну 
безпеку (1994 р.), ратифікова-
на 17 грудня 1997 р.; Конвенція 
ООН про біологічне різноманіття 
(1992 р.), ратифікована 24 лис-
топада 1994 р.;  Конвенція про 
охорону дикої флори і фауни та 
природних середовищ існування 
в Європі(1979 р.), ратифікова-
на 29 жовтня 1996 р., та ін. Від-
повідно до міжнародних угод в 
Україні приймаються нові норма-
тивно-правові акти, уточнюються 
положення чинних законодавчих 
актів з питань охорони довкілля, 
забезпечення екологічної безпе-
ки, розробляються й реалізову-
ються плани заходів, програмні 
документи, що містять перелік 
засобів вирішення екологічних  
проблем, та ін.  Ратифіковані 
міжнародні договори беззасте-
режно визнаються джерелами 
екологічного права України.

Аналіз екологічного законо-
давства свідчить, що в ньому по-
ступово все більше з‘являється 
посилань на рішення Конститу-
ційного Суду України, яким те 

чи інше положення відповідного 
закону визнається неконститу-
ційним. Прикладом може бути 
Рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституцій-
ним поданням 51 народного депу-
тата України щодо відповідності 
Конституції України (неконсти-
туційності) положень ст. 92, п. 6 
розд. Х “Перехідні положення” 
ЗК України (справа про постійне 
користування земельними ді-
лянками) від 22 вересня 2005 р., 
№ 5-рп/2005). Розглянувши рі-
шення, ухвалені  Конституцій-
ним Судом, слід відзначити, що 
вони є обов‘язковими для ви-
конання на території України, 
остаточними й не можуть бути 
оскаржені. Такі риси зазначених 
рішень з огляду на те, що вони 
призводять до скасування  чи 
зміни  окремих положень відпо-
відних правових актів, на думку 
багатьох правознавців, дозво-
ляють віднести їх, (з якою слід 
погодитися), до джерел права 
[20, с. 296, 297; 22, с. 56]. Практи-
ку інших судових органів науков-
ці не відносять до джерел еколо-
гічного права, але підкреслюють 
її позитивну роль у правильному 
застосуванні еколого-правових 
норм, і зміцненні законності в ца-
рині екологічних відносин.

Для розглянутих джерел 
права властиві наступні ознаки: 

− видання й санкціонуван-
ня тільки в межах компетен-
ції даного органу (наприклад, 
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лише Верховна Рада України 
може приймати закони, що  ви-
значають засади використання 
природних ресурсів, виключної 
(морської) економічної зони, 
континентального шельфу, 
освоєння космічного простору, 
екологічної безпеки, правовий 
режим зон надзвичайної еколо-
гічної ситуації   (ст.75, ч. 1 ст. 92 
Конституції України); 

− прийняття у відповідний 
документальній (письмовій) 
формі, передбаченій для актів 
даного органу (Верховна Рада 
України, приміром, приймає за-
кони й постанови, Президент 
– укази й розпорядження, Ка-
бінет Міністрів – постанови й 
розпорядження); 

− обов‘язковість джерел 
екологічного права, зумовлена 
імперативним характером при-
писів, що містяться в еколого-
правових нормах, і наявністю 
санкцій за їх порушення; 

− нормативність, яка під-
креслює основний зміст, харак-
тер нормативно-правових актів, 
які є носіями, місцем знаходжен-

ня, фактичним джерелом еколо-
го-правових норм і розраховані 
на багаторазове застосування в 
процесі регламентації; 

− сфера застосування –  
екологічні відносини, що вини-
кають у зв‘язку з: (а) охороною 
навколишнього природного се-
редовища, (б) охороною й вико-
ристанням окремих природних 
ресурсів, (в) забезпеченням еко-
логічної безпеки в процесі ви-
робничої та іншої господарської 
діяльності, (г) формуванням, 
збереженням і раціональним ви-
користанням екологічної мере-
жі, (д) з організацією управління 
в сфері охорони довкілля.

Урахувавши всі наведе-
ні ознаки джерел екологіч-
ного права, пропонуємо на-
ступне їх визначення: це офі-
ційні документовані акти 
загальнообов‘язкового харак-
теру, що виходять від уповно-
важених органів держави чи 
визнані державою і містять 
норми, що регулюють екологіч-
ні відносини.
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ  
''ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА ''

Гвоздик П.А.

В статье дана характеристика различных дефиниций источников  экологического права, 
предпринята попытка их классификации по различным основаниям. Представлена разверну-
тая характеристика понятия «экологическое право». На основании исследованного материа-
ла предлагается авторское определение источников экологического права как официальных 
документированных актов общеобязательного характера, исходящих от уполномоченных 
органов государства, и содержащих нормы регулирующие экологические отношения. 

Ключевые слова: экологическое право, источники экологического права

ABOUT THE DEFINITION OF
“THE SOURCE OF ECOLOGICAL LAW” CONCEPT

Gvozdik P.A.

This article gives the characteristic of different defi nitions of sources of ecological law and 
takes an effort its qualifi cation on different bases. The author represents full characteristics of the 
concept of ecological law. On the basis of the research material the author gives the defi nition of 
sources of ecological law, estimates it as an offi cial documenting acts of a compulsory character, 
which are derived from state jurisdiction or admitted by the state and content norms which regulate 
ecological relations. 

Key words: ecological law, defi nition sources of ecological law.  
Надійшла до редакції 08.09. 2010 р.
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Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого,  м. Харків

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ГРОМАДЯН ПИТНОЮ  ВОДОЮ
Забезпечення населення 

України питною водою є для 
багатьох регіонів країни од-
нією з пріоритетних проблем, 
розв'язання якої потребують  
збереження здоров'я, поліпшен-
ня умов діяльності й підвищення 
рівня життя населення. Це без-
посередньо пов’язано з реаліза-
цією природного права людини 
на безпечне довкілля, важливим 
складником якого є екологічна й 
санітарно-гігієнічна безпека вод 
(ст. 33 Водного кодексу Украї-
ни) [7; 1995. – № 24. – Ст. 189].  
Право людини на необхідну 
кількість питної води належної 
якості  є складовим елементом 
її природного права на безпеч-
не довкілля, що закріплено на 
конституційному  рівні й висту-
пає  забезпечувальною умовою 
іншого природного права – на 
життя і здоров’я. Здійснення 
природного права при викорис-
танні вод необхідно для забез-
печення питних, фізіологічних, 
санітарно-гігієнічних і побутових 
потреб громадян. Як указано в 
преамбулі Водного кодексу (далі 
– ВК) України, водні ресурси за-

безпечують існування людей, 
тваринного та рослинного світу 
й є обмеженими й уразливими 
природними об’єктами. 

Сучасний незадовільний 
стан водних об'єктів показує, що 
проблеми у сфері охорони вод 
від забруднення й  виснаження 
не тільки не знайшли вирішен-
ня, а й значно загострилися, 
особливо в останні роки. За-
вдання водопостачання насе-
лення і якості питної води мають 
загальнодержавне стратегічне 
значення й потребують комплек-
сного розв’язання.

За Концепцією національної 
екологічної політики України на 
період до 2020 р., схваленою 
розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 17 жовтня 2007 
р., № 880-р [20; 2007. – № 79. – 
Ст. 2961] першочерговими ціля-
ми є: а) досягнення безпечного 
для здоров'я людини стану на-
вколишнього природного серед-
овища; б) поліпшення екологіч-
ної ситуації й підвищення рівня 
екологічної безпеки населен-
ня; в) забезпечення екологічно 
збалансованого використання 
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природних ресурсів та ін. А це 
можливо тільки при здійсненні 
оцінки й послідовного зниження 
екологічних ризиків для здоров'я 
людини, приведенні якості пит-
ної води у відповідність з євро-
пейськими стандартами тощо.

Рішенням Ради національ-
ної безпеки й оборони України 
від 27 лютого 2009 р. «Про стан 
безпеки водних ресурсів держа-
ви та забезпечення населення 
якісною питною водою в населе-
них пунктах України» [20;  2009. – 
№ 26. – Ст. 863] визнано, що вна-
слідок поступового виснаження 
й забруднення джерел прісної 
води, незадовільного технічного 
стану і зношеності систем водо-
постачання й водовідведення, 
застосування застарілих техно-
логій водопідготовки знижується 
якість питної води, підвищують-
ся ризики виникнення надзви-
чайних ситуацій техногенного й 
епідемічного характеру. Недо-
статньо ефективною є система 
моніторингу у сфері питного во-
допостачання. Нормативно-пра-
вова база у царині забезпечення 
безпечного стану водних ресур-
сів і якості питної води є недо-
сконалою. Міжвідомча коорди-
нація і фінансове забезпечення 
реалізації державних цільових 
програм, заходи яких спрямовані 
на поліпшення якості водних ре-
сурсів і питної води, провадять-
ся на низькому рівні. Критични-
ми залишаються технічний стан 

основних фондів підприємств 
централізованого водопостачан-
ня й водовідведення, технічний 
і санітарний стан децентралізо-
ваних об'єктів водопостачання, 
недосконалими є технології під-
готовки питної води. 

Викладене, безумовно, ста-
новить загрозу національній без-
пеці України в екологічній, со-
ціальній та економічній сферах, 
адже екологічна безпека прямо  
залежить від  якості питної води.

При такиій ситуації наукові 
виявлення нових напрямків по 
забезпеченню населення без-
печною питною водою, карди-
нальних підходів, спрямованих 
на вдосконалювання законодав-
ства в розглянутій царині життє-
діяльності суспільства,  мають 
нагальну потребу в поглиблено-
му теоретичному дослідженні.

Наукова новизна статті по-
лягає в тому, що в ній (а) упер-
ше  проведено комплексне до-
слідження правових категорій 
і проблем, що стосуються реа-
лізації вимог екологічної безпе-
ки при забезпеченні населення 
питною водою нормативної якос-
ті переважно в процесі нецен-
тралізованого водопостачання; 
(б) вирізняються ознаки права 
загального водокористування, 
яке здійснюється відповідно до 
вимог ст. 23 Кодексу України про 
надра;  (в) визначається вплив 
публічних і приватних інтересів 
на правове регулювання водо-
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постачання; (г) обґрунтовується 
доцільність зміни законодавчих 
приписів щодо права водокорис-
тування; (д) робиться спроба про-
аналізувати специфіку й особли-
вості прояву природного права в 
оновленні екологічного законо-
давства з урахуванням накопиче-
ного світового досвіду й існуючих  
міжнародних стандартів.

Мета даної публікації – аргу-
ментувати необхідність удоско-
налення чинного законодавства 
шляхом внесення змін і допо-
внень до ВК України з урахуван-
ням положень природно-правової 
доктрини стосовно прав людини.

Теоретичним підґрунтям 
статті послужили результати 
наукових доробок представни-
ків теорії права, земельного, 
екологічного, цивільного права 
та інших його галузей. Різні ас-
пекти використання й охорони 
водних об'єктів досліджувалися 
в роботах вітчизняних і зарубіж-
них науковців: С.Б. Байсалова, 
С.О. Боголюбова, Ю.П.Бели-
ченка, Ц.В. Бичкової, В.Л. Мун-
тяна, В.І. Гордєєва, Л.І. Дембо, 
Б.В. Єрофеєва, О.М. Каверіна, 
О.С. Колбасова, О.О. Романо-
вої, Д.О. Сівакова,  А.В.Яцика та 
ін. [Див.: 1; 4; 9; 11; 12; 14; 17- 
19; 21; 22; 28].

Наукові розробки проблем 
правового регулювання поста-
чання ресурсів через приєднану 
мережу (в тому числі й поста-
чання води) у сфері цивільно-

правових договірних відносин 
провадили М.І.Брагинський і 
В.В.Вітрянський [5], С.М. Бер-
вено [2], І.В.Беренштейн [3]. До-
говірні відносини в галузі еколо-
гічного права досліджувалися 
Д.В. Хаустовим [26], А.К.Соко-
ловою [24]. У РФ захищена док-
торська дисертація Л.О. Тимо-
фєєвим «Правовые проблемы  
обеспечення населения России 
питьевой водой нормативного 
качества» [25].

Комплексність розглядува-
ної проблеми вимагає її подаль-
шого наукового дослідження від-
повідно до сучасних умов.

Законодавство у сфері пит-
ної води й питного водопоста-
чання складається з Водного ко-
дексу України [7; 1995. – № 24. 
– Ст. 189], Кодексу України про 
надра [7; 1994. – № 36. – Ст. 340], 
Законів України "Про охоро-
ну навколишнього природного 
середовища" [8; 1991. – № 41. 
– Ст. 546 ], "Про забезпечення 
санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення" [7; 1994. 
– № 27. – Ст. 218], «Про питну 
воду та питне водопостачання» 
[7; 2002. – № 16. – Ст. 112] та ін-
ших нормативно-правових актів,  
що регламентують відносини в 
цій царині. Функціонує Загально-
державна програма "Питна вода 
України" на 2006-2020 роки (далі 
– Програма), спрямована на ре-
алізацію державної політики із 
забезпечення населення якіс-
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ною питною водою [7; 2005. – № 
15. – Ст. 243]. При цьому питне 
водопостачання порівняно з ін-
шими  видами спеціального во-
докористування розглядається 
як пріоритетне.

За Законом України «Про 
питну воду та питне водопос-
тачання» (ст. 1) вода питна 
визначається як вода, яка за 
органолептичними властивостя-
ми, хімічним і мікробіологічним 
складом і радіологічними  по-
казниками відповідає держав-
ним стандартам і санітарному 
законодавству. У ВК України 
водні об'єкти розглядаються як 
природні  або  створені  штучно  
елементи довкілля,   в  яких  зо-
середжуються  води  (море,  річ-
ка,  озеро, водосховище, ставок, 
канал, водоносний горизонт). 

Згідно з п.1.3 Інструкції про 
порядок розробки та затвер-
дження гранично допустимих 
скидів речовин у водні об'єкти із 
зворотними водами, затвердже-
ної наказом Мінприроди України 
від 15 грудня 1994 р. , № 116 [15], 
зосередження вод, які відносять 
до господарської ланки водного 
кругообігу, можуть не належати 
до водних об'єктів. Такі зосеред-
ження охоплюють водогоспо-
дарські споруди: а)  накопичу-
вачі води для водопостачання; 
б) споруди для транспортування 
води; в) водні об'єкти виробни-
чого призначення (меліоративні 
системи, водойми-охолоджу-

вачі, рибогосподарські ставки); 
г) споруди для накопичування і 
транспортування зворотних вод. 
Не є водним об'єктом також час-
тина природного ландшафту, яка 
використовується для накопичу-
вання зворотних вод чи їх тран-
спортування до водного об'єкта 
або місця обробки чи викорис-
тання (наприклад, замкнуті по-
низзя рельєфу, тальвеги та ін.).

Необхідно мати на увазі, що 
до кола відносин, урегульова-
них водним законодавством, не 
входять відносини щодо вод, що 
знаходяться в навколишньому 
середовищі (довкіллі) й не зо-
середжені у водних об'єктах, як 
і вилучені з них. Ці відносини ре-
гламентуються  цивільним, са-
нітарним та іншим законодавст-
вом [27,  с. 439].  

Провідний фахівець у сфе-
рі водного права О.С.Колбасов 
ще за радянських часів вислов-
лював точку зору (до речі, вона 
й дотепер є домінуючою), що 
не слід розглядати як водоко-
ристування використання води, 
що втратила якість природно-
го об'єкта, будучи виділеною з 
природного середовища вна-
слідок людської діяльності. До-
бута вода втрачає свій зв'язок 
з водами як об'єктом права ви-
няткової державної власності, 
перетворюється на товарний 
об'єкт, що знаходиться в ци-
вільному обороті, і може пере-
бувати у власності як держави, 
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так і громадських організацій чи 
приватних осіб. Використання 
такої води розглядається як різ-
новид користування товарно-
матеріальними цінностями й ре-
гулюється в основному нормами 
цивільного права [18, с. 16]. Роз-
межування водокористування й 
користування водою (яке водо-
користуванням не визнається) 
науковець пов'язує з установ-
ленням чіткої межі між природ-
ними запасами води й добутою 
водою, відділеної від природ-
ного середовища. Межею для 
переважної більшості випадків 
служить момент відділення за 
допомогою праці людей дея-
кої маси води від її природних 
запасів. Однак цей прийнятий 
критерій – момент видобутку 
води – не завжди виявляє себе 
однаково чітко. Він не може слу-
жити шаблоном, абсолютним 
виміром, що рятує людей від 
необхідності аналізу відносин 
у тих чи інших випадках життя. 
На практиці виникають досить 
складні відносини з приводу 
використання води, що харак-
теризуються сукупністю ознак, 
за яких яскраво знаходить свій 
прояв відносність цього крите-
рію [18, с. 17,18].

Однак обов’язково слід ура-
ховувати реалії сьогодення, по-
стійні зміни, що відбуваються 
в екологічному законодавстві, 
нові  концепції стосовно подаль-
шого його розвитку. Навряд чи 

можна так критично підходити 
до кола суспільних відносин, які 
є предметом правового регулю-
вання зазначеної галузі права.  
А завдяки поширеному впливу  
права екологічної безпеки на все 
суспільне життя в цілому суттє-
во розгалужується й  система 
екологічних правовідносин, що 
ґрунтуються на пріоритеті вимог 
такої безпеки. Суспільні відно-
сини, що виникають щодо забез-
печення громадян і населення 
питною водою належної якості, 
безумовно, стають предметом 
правового регулювання еколо-
гічного права як самостійної га-
лузі у правовій системі України.   

Є сенс висловити наступні 
зауваження й доповнення. 

По-перше, відповідно до ст. 
1 ВК України на законодавчому 
рівні закріплені дефініції таких 
правових категорій, як «водо-
користування» й «використання 
води», які різняться між собою. 
Перша розглядається як  вико-
ристання вод (водних об'єктів) 
для задоволення потреб насе-
лення, промисловості, сільсько-
го господарства, транспорту та 
інших галузей господарства, 
включаючи право на забір води, 
скидання стічних вод та інші 
види використання вод (водних 
об'єктів). Друга тлумачиться як 
процес вилучення вод для вико-
ристання у виробництві з метою 
отримання продукції і для госпо-
дарсько-питних потреб населен-
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ня, без їх вилучення для потреб 
гідроенергетики, рибництва, 
водного, повітряного транспорту 
тощо. Водокористування може 
бути 2-х видів – загальне і спеці-
альне (ст. 46 ВК України). 

У назві ст. 47 ВК застосо-
вується термін "водокористу-
вання", який указує на те, що 
громадянам надається право 
використання води саме з вод-
них об'єктів. Положення цієї 
статті не поширюються на ви-
користання води, наприклад, з 
водопроводів для побутових і 
санітарних потреб громадян. У 
ч. 1 ст. 47 ВК визначаються різ-
новиди загального водокорис-
тування (їх перелік є закритим), 
містяться положення, дещо від-
мінні від тих, які називає Перелік 
видів спеціального водокорис-
тування, затверджений Мініс-
терством меліорації та водного 
господарства СРСР 10 серпня 
1977 р. Приміром, забір води з 
криниць ч. 1 ст. 47 ВК України 
відносить до загального виду во-
докористування. Причому пара-
метри криниць не зазначаються, 
що дає підстави дійти висновку, 
що в цій статті мається на увазі 
будь-яка криниця. 

Натомість пп. «в» п. 1 цього 
Переліку до видів спеціально-
го водокористування віднесено 
водокористування, що здійсню-
ється із застосуванням колодя-
зів копаних шахтних і забивних 
фільтрових, каптажів джерел та 

інших малих споруд для вико-
ристання підземних вод без при-
мусового пониження рівня води. 
Ця колізія в силу положень по-
станови Верховної Ради України 
від 12 вересня 1991 р., № 1545-
ХІІ «Про порядок тимчасової дії 
на території України окремих ак-
тів законодавства Союзу РСР» 
[7; 1991. – № 46. – Ст. 621] по-
винна бути вирішена на користь 
указаної ч. 1 ст. 47 ВК. 

Вимоги до використання 
криниць містять Санітарні пра-
вила щодо облаштування та 
утримання колодязів і каптажів 
джерел, що використовуються 
для децентралізованого госпо-
дарсько-питного водопостачан-
ня, затверджені заступником Го-
ловного державного санітарного 
лікаря СРСР 20 лютого 1975 р.,  
№ 1226-75 [16] і Тимчасова ін-
струкція з дезінфекції шахтних 
колодязів і знезаражуванню 
води в них, затверджена заступ-
ником Головного санітарного 
лікаря СРСР 18 січня 1967 р., 
№ 663-67 [16].

Деякі права в царині водо-
користування виникають на 
підставі інших правових норм 
у порядку, встановленому за-
конодавством (ч. 7 п. 1 ст. 43 
ВК України). За вимогами Зе-
мельного кодексу України: а) 
землекористувачі, якщо інше не 
передбачено законом або дого-
вором, мають право використо-
вувати в установленому порядку 
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для власних потреб наявні на 
земельній ділянці загальнопо-
ширені корисні копалини, торф, 
ліси, водні об'єкти, а також 
інші корисні властивості землі 
(пп. «в» п. 1 ст. 95); (б) землев-
ласники вправі використовувати 
в установленому порядку для 
власних потреб наявні на зе-
мельній ділянці загальнопоши-
рені корисні копалини, торф, лі-
сові насадження, водні об'єкти, 
а також інші корисні властивості 
землі (пп. «г» п. 1 ст. 90). Ці ви-
моги практично схожі,  розбіж-
ності ж містяться тільки щодо 
визначення об’єкта використан-
ня: ліс – для землекористувачів 
і лісові насадження – для влас-
ників землі, що, безумовно, буде 
предметом нашого подальшого 
наукового дослідження в по-
дальших публікаціях.  Посилан-
ня  на «встановлений порядок» 
вимагає застосування спеціаль-
них нормативно-правових актів 
для регулювання цього питання, 
а саме  законодавства про над-
ра, води тощо. 

Схожі права (але не тотожні) 
закріплені у ст. 23 Кодексу Укра-
їни про надра від 27 липня 1994 
р., № 132/94-ВР [7; 1994. –  № 
36. – Ст. 340]: землевласники й 
землекористувачі в межах нада-
них їм земельних ділянок мають 
право без спеціальних дозволів 
і гірничого відводу використо-
вувати надра, видобуваючи для 
своїх господарських і побуто-

вих потреб корисні копалини 
місцевого значення, торф за-
гальною глибиною розробки до 
2-х метрів, прісні підземні води –  
до 20 метрів. За сучасних умов 
буде доречно вдосконалити ви-
моги цієї статті. У проекті змін до 
Кодексу України про надра, що 
стосуються видобування питних 
підземних вод,  який вноситься 
народними депутатами щодо 
ч. 1 ст. 23 цього Кодексу, пропо-
нується  слова «і прісні підземні 
води до 20 метрів» замінити на 
«питні підземні води для влас-
них господарсько-побутових 
потреб, нецентралізованого й 
централізованого (крім вироб-
ництва фасованої питної води) 
господарсько-питного водопос-
тачання за умови, що продук-
тивність водозаборів підземних 
вод не перевищує 300 м3 на 
добу». Вважаємо, що в сучасних 
умовах ця рекомендація є дуже 
актуальною.

По-друге, Конституція ста-
новить собою підвалини для 
формування екологічної політи-
ки, загальних засад екобезпеки 
й реалізації екологічної функції 
держави. На конституційному 
рівні закріплені обов'язки остан-
ньої стосовно охорони навко-
лишнього природного середови-
ща й забезпечення екологічної 
безпеки (ст. 16), права власни-
ків на природні ресурси (ст. 13), 
права громадян на безпечне 
для життя і здоров'я довкілля й 
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на відшкодування завданої по-
рушенням цього права шкоди 
(ст. 50). Водночас Основний За-
кон запровадив новий термін – 
«довкілля» у словосполученні 
«безпечне для життя і здоров'я 
довкілля». Існуюче досі еко-
логічне законодавство ці кон-
струкції не вживало, а тому ця 
конституційна норма породила 
певний преце¬дент, що потре-
бує наукового тлумачення й ви-
явлення його співвідношення з 
такими юридичними категорія-
ми, як «навколишнє природ¬не 
середовище», «природа», «охо-
рона природи» тощо. У Законі 
України від 25 червня 1991 р., 
№ 1264-XII «Про охорону навко-
лишнього природного середови-
ща» закріплено дефініцію щодо 
прав громадян України  на «без-
печне навколишнє природне 
середовище» (ст. 9) [ 8; 1991. – 
№ 41. – Ст. 546]. В українській 
лексиці термін «довкілля» роз-
глядається у значенні «довко-
ла»[23, с. 404], «довколишній», 
«навкруги», «навколишній». У 
буквальному розумінні він озна-
чає все те, що оточує людину, а 
тому може інтерпретуватися як 
простір, як об'єкти довколиш-
нього природного, соціального, 
виробничого чи антропогенного 
походження.

Отже, термін «довкілля» в 
етимологічному значенні не є 
тотожним поняттю «навколишнє 
природне середовище», оскіль-

ки останнє може виступати як 
одне із значень довкілля поряд 
з виробничим, побутовим чи ін-
шим середовищем. Як тотожні ці 
категорії можуть роз¬глядатись 
у випадках, коли довкілля, іден-
тифікуючись із навколишнім 
природним середовищем, ви-
ступає сукупністю природних і 
природно-соціальних умов і про-
цесів (ст. 5 Закону України «Про 
охорону навколишнього при-
родного середовища»). Інакше 
кажучи, його можливо застосо-
вувати для визначення об’єктів 
екологічного права. Це також 
можливо підтвердити подаль-
шою кодифікацією екологічного 
законодавства. А.П.Гетьман де-
тально обґрунтовує доцільність 
прийняття Кодексу законів Укра-
їни про довкілля як форми коди-
фікації [10, с. 41-45].

По-третє, питна вода, яка 
знаходиться у водопровідній 
мережі (системі трубопроводів, 
відповідних споруд  та  устатку-
вання  для  розподілу  й  подачі  
води споживачам) не є об’єктом 
екологічного права в його суто 
вузькому розумінні, як, на жаль, 
стверджує більшість правників 
– авторів підручників з еколо-
гічного права.  У підручнику з 
екологічного права, написаному 
членами кафедри Національ-
ної юридичної академії України 
імені Ярослава Мудрого, об’єкти 
екологічного права розгляда-
ються як сукупність природ-
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них, природно-соціальних умов 
і процесів, природних ресурсів, 
ландшафтів, природних і при-
родно-антропогенних комплек-
сів, екосистем, життя і здоров’я 
громадян, що підлягають охоро-
ні за допомогою норм екологіч-
ного законодавства [13, с. 5]. 

Звернімо увагу на наступне. 
1. До якості питної води (зо-

крема, до джерел водопостачан-
ня) ставляться вимоги із забез-
печення екологічної безпеки. А 
це потребує подальшого вдоско-
налення системи правових норм 
та інших юридичних засобів, 
спрямованих на створення умов 
для реалізації низки природних 
і суб'єктивних прав громадян 
як на екологічну безпеку, так і 
в царині водо-природовикорис-
тання. Отже, об'єктивно утвори-
лося й продовжує формуватися 
нове коло екологічних суспіль-
них відносин, що вимагають все-
бічного правового регулювання. 
За характе¬ром виникнення й 
за складовими елементами це 
не вписується в межі існуючих 
відносин з використання й від-
творення природних ресурсів, а 
також охорони навколишнього 
природного середовища. 

 2. Хоча досі в науці еколо-
гічного права питання про визна-
ння людини об'єктом екологіч-
них правовідносин залишається 
дискусійним, її, як вбачається, 
доцільно розглядати не тільки як 
суб’єкт, а саме і як об’єкт таких 

відносин. Деякі науковці пропо-
нують вважати життя і здоров’я 
людини додатковим об’єктом 
екологічного права, який зна-
ходиться  в тісному зв’язку з 
навколишнім природним серед-
овищем (що є істотною умовою 
забезпечення її життєдіяльнос-
ті) і зазнає безпосереднього 
впливу останнього. Об’єктами 
екологічної безпеки відповід-
но до ст. 3 Закону «Про основи 
національної безпеки України» 
визнані поряд з іншими людина 
і громадянин. Їх конституційні 
права та свободи, перелік яких 
містить Основний Закон країни 
(ст. 22), не є вичерпним. Таким 
чином, об’єктами екологічної 
безпеки є життєво важливі інтер-
еси суб’єктів безпеки: (а) права, 
матеріальні й духовні потреби 
особи і (б) природні ресурси й 
навколишнє природне серед-
овище як матеріальна основа 
державного й суспільного роз-
витку. Людина постає не тільки 
суб’єктом відносин із забезпе-
чення екобезпеки, а й об’єктом, 
який на собі відчуває негатив-
ний вплив довкілля й потребує 
правового захисту. Усе це, без-
умовно,  сприяє забезпеченості 
природного права громадян на 
питну воду. 

Поряд із цим у ст. 5 Закону 
України "Про охорону навколиш-
нього природного середовища" 
безпосередньо говориться, що 
об'єктом охорони від негатив-
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ного впливу виступає здоров'я 
і життя людей. У самому еко-
логічному праві ставлення до 
людини є (або повинно бути) 
особливим, що ґрунтується на 
визнанні її сполучною ланкою 
між природою й суспільством. 
Вона є органічною, невід'ємною 
частиною природи як і суспіль-
ства. Саме сутність індивіда є 
біосоціальною, з урахуванням 
чого і в теоретичному, і в прак-
тичному плані в екологічному 
праві (як науці, так і правовій 
галузі)  питання про людину як 
об'єкт охорони й об'єкт еколо-
гічних відносин є досить важли-
вим [6, с. 2]. 

По-четверте, що стосується  
здійснення як природного еколо-
гічного права, так і його різнови-
дів (загальне водокористування, 
безпечні для життя та здоров’я  
водні об’єкти тощо), для влас-
ника водного об'єкта або водо-
провідної системи законодавчо 
встановлено обов’язок підтриму-
вати належну якість води, відпо-
відні умови водокористування та 
ін. Це яскраво підтверджує тезу, 
що таким правам кореспонду-
ють певні обов’язки. Завдання 
забезпечення реалізації природ-
них прав та охорони вод вирішу-
ється за допомогою покладання 
зобов'язань на суб'єктів водних 
відносин (громадян, юридичних 
осіб, а також на органи публіч-
ної влади). У зв'язку із цим спе-
ціально уповноваженими орга-

нами затверджуються схеми 
комплексного використання й 
охорони водних об'єктів, що 
включають систематизовані ма-
теріали про стан водних об'єктів 
і про їх використання, що є під-
ґрунтям вжиття водогосподар-
чих заходів щодо охорони цих 
об’єктів, розташованих у межах 
річкових басейнів. Метою роз-
робки таких схем є: (а) визначен-
ня припустимого антропогенного 
навантаження на водні об'єкти; 
(б) з’ясування потреб у водних 
ресурсах на перспективу; (в) 
забезпечення охорони  водних 
об'єктів; (г) окреслення основних 
напрямків діяльності по запобі-
ганню негативного впливу вод.

Серед природних прав на 
отримання екологічної інформа-
ції провідне місце займає інфор-
мування про якість питної води. 
Кожному споживачеві питної води 
держава гарантує право вільно-
го доступу до такої інформації. 
Із цією метою центральний орган 
виконавчої влади з питань житло-
во–комунального господарства 
в порядку, встановленому Кабі-
нетом Міністрів України, щороку 
готує й оприлюднює Національну 
доповідь про якість питної води 
та стан питного водопостачання 
в Україні, забезпечує заінтер-
есовані органи державної влади, 
громадські організації, підприєм-
ства, установи, організації та гро-
мадян інформацією про випадки 
і причини забруднення питної 
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води, порядок розрахунку та-
рифів на послуги централізо-
ваного водопостачання й водо-
відведення.

Якщо питна вода за показни-
ками має відхилення від держав-
ного стандарту, органи місцевого 
самоврядування за допомогою 
засобів масової інформації по-
відомляють споживачам про її 
якість і вживають відповідних за-
ходів, пов'язаних з відверненням 
загрози здоров'ю людей (ст. 9 
Закону України «Про питну воду 
та питне водопостачання») [ 7; 
2002. – № 16. – Ст. ст. 112].

Держава гарантує захист 
прав споживачів у сфері питної 
води й питного водопостачання 
шляхом: а) забезпечення кожної  
людини питною водою норма-
тивної якості в межах науково об-
ґрунтованих нормативів питного 
водопостачання залежно від ра-
йону й умов проживання;  б) дер-
жавної підтримки сфери питного 
водопостачання й водовідведен-
ня та її регулювання  й нагляду 
за нею; в) здійснення заходів ор-
ганізаційного, науково-технічного, 
санітарно-епідеміологічного, при-
родоохоронного, економічного 
та правового характеру щодо по-
ліпшення якості питної води, роз-
витку питного водопостачання, 
охорони джерел і систем  питного 
водопостачання, відновлення за-
пасів питної води тощо (ст. 7 За-
кону України «Про питну воду та 
питне водопостачання»).

Так, обов'язком держави є 
визнання, дотримання й захист 
прав та свобод людини і грома-
дянина. Провідними, звичайно, 
визначаються права із забезпе-
чення вимог екологічної безпеки 
й на безпечне довкілля та його 
складові елементи. При цьому 
треба брати до уваги публічні 
інтереси у здійсненні державою 
власної екологічної функції, що 
ґрунтується на належності при-
родних ресурсів народу України 
(ст. 13 Конституції) й на праві на 
безпечне для життя і здоров’я  
довкілля (ст. 50). Одним з осно-
вних чинників ефективності 
екологічної політики держави є 
гармонійне співвідношення пу-
блічних і приватних інтересів з 
безумовним урахуванням при-
родних екологічних прав гро-
мадян у сфері забезпечення їх 
питною водою належної якості. 
Право на якісну питну воду, з од-
ного боку, існувало як природна 
життєва потреба, певна умова 
для забезпечення життєдіяль-
ності людини, з другого – залеж-
но від соціалізації цієї потреби як 
юридично значимого інтересу в 
певних соціально-економічних 
та історичних умовах остання на-
була нормативно-правового за-
кріплення як право громадянина. 
Екологічне законодавство пови-
нно відповідати природним пра-
вам, зокрема, праву на безпечне 
довкілля.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ГРАЖДАН ПИТЬЕВОЙ  ВОДОЙ
Анисимова А.В.

Проведено комплексное исследование правовых категорий и проблем, направленных 
на реализацию требований экологической безопасности при обеспечении населения пи-
тьевой водой нормативного качества. Обосновывается целесообразность изменения 
концептуальных подходов к праву водопользования с учетом положений естественно право-
вой доктрины. Аргументируется потребность совершенствования экологического законода-
тельства.

Ключевые слова: экологическая безопасность, естественные экологические права, пи-
тьевая вода.
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LEGAL PROBLEMS OF OBSERVANCE
ENVIRONMENTAL SAFETY REQUIREMENTS 

IN PROVIDING CIVILIANS WITH DRINKING WATER
Anisimova A.V.

The complex research of legal categories and problems concerning the realization of 
environmental safety requirements in providing the population with drinking water has been carried 
out. The expediency to change the conceptual approaches of water usage minding the natural legal 
doctrine provisions has been grounded. The necessity of environmental legislation improvement 
has been argued.
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ПРАВОВА ОХОРОНА НАДР:
СУТНІСТЬ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Мінерально -сировинний 
комплекс становить сьогодні 
фундамент соціально-еконо-
мічного розвитку України. Га-
лузі промисловості, пов’язані 
з користуванням надрами, ро-
блять вагомий внесок у забез-
печення соціально-економічної 
стабільності держави, впли-
вають на темпи зростання її 
економіки. Проголошення надр 
надбанням народу України є 
надзвичайно прогресивним за-
конодавчим принципом. Дер-
жава, як їх власник, установ-
лює публічну відповідальність 
за належну експлуатацію надр, 
їх охорону, відтворення міне-
рально-сировинної бази. Над-
ра є особливим об’єктом права 

власності народу, унікальним 
і невідновлювальним природ-
ним ресурсом держави. 

На початковому етапі ста-
новлення природоохоронного 
законодавства в юридичній лі-
тературі панувала думка, що 
надра є тотожними корисним 
копалинам [2, с. 5], а їх право-
ва охорона обмежувалася тіль-
ки раціональним використанням 
родовищ останніх, розвивалася 
як захист від самовільної забу-
дови їх площ залягання й вибір-
кового видобування. 

Правові норми сучасного 
законодавства спрямовані на-
самперед на охорону надр від їх 
нераціонального використання. 
Згідно зі ст. 2 Кодексу України 
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про надра (далі – КУпН) вимага-
лося забезпечення раціонально-
го, комплексного використання 
надр для задоволення потреб 
у мінеральній сировині, інших 
потреб суспільного виробни-
цтва й охорони надр [5; 1994. – 
№ 36. – Ст. 340]. Аналіз норм 
сучасного природоохоронного 
законодавства свідчить, що ви-
користання природних ресурсів і 
охорона навколишнього природ-
ного середовища перебувають 
у нерозривному зв’язку. Варто 
підтримати позицію окремих на-
уковців, які підкреслюють, що 
для такого об’єкта правової охо-
рони, як надра, дуже важливе 
значення мають комплексність 
їх експлуатації й охорона [25, 
с. 111], оскільки саме некомплек-
сна розробка родовищ корисних 
копалин може призвести до нео-
боротних наслідків. 

На сьогодні на надра дуже 
впливає господарська діяль-
ність, в тому числі й негативно. Як 
неодноразово підкреслювалося 
окремими вченими, розширен-
ня гідротехнічного будівництва, 
значних водогосподарських спо-
руд (каналів, водосховищ), ба-
гатоповерхових будинків, систе-
ми автомобільних і залізничних 
шляхів, функціонування промис-
лових підприємств теж негатив-
но позначається на стані надр 
[22, с. 77]. Варто зауважити, 
що плани розвитку відповідної 
місцевості затверджуються без 

проведення всебічних геологіч-
них досліджень, без урахування 
стану надр і процесів, які від-
буваються в них. Як наслідок – 
змінюються природні геологічні 
процеси, що, у свою чергу, при-
зводить до змін інженерно-гео-
логічних умов даної території. У 
зв’язку із цим вважаємо за до-
цільне погодитися з О. Плотні-
ковою, що у висновку державної 
екологічної експертизи проектів 
генеральних планів населених 
пунктів, промислових підпри-
ємств та в іншій передпроектній 
документації необхідно оцінюва-
ти об’єкт такої експертизи перш 
за все з точки зору його впливу 
на стан надр [22, с. 78].

На жаль, чинне законодав-
ство не містить відповідних пра-
вових гарантій щодо охорони 
довкілля й раціонального ви-
користання природних ресурсів 
при експлуатації надр. Зміст рі-
шення Ради національної безпе-
ки й оборони лише підтверджує 
наявність системних проблем у 
сфері надровикористання, які 
становлять реальну загрозу еко-
номічній безпеці держави, і тіль-
ки підкреслює недосконалість і 
невідповідність потребам сього-
дення законодавства про надра 
[17]. Крім того, чинне законодав-
ство не забезпечує ефективного 
державного контролю в зазна-
ченій царині, не надає чіткого 
визначення правової охорони 
надр. Постійне реформування 
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в роки незалежності органів, що 
здійснюють державне управ-
ління у сфері геологічного ви-
вчення й використання надр (зо-
крема передача повноважень з 
управління підприємствами, що 
належать цій царині, від одного 
державного органу до іншого) 
призвело до зниження ефектив-
ності діяльності таких підпри-
ємств і погіршення стану експлу-
атації надр у державі в цілому. 

Є сенс погодитися з точкою 
зору М. Вебер, що створення 
якісного правового підґрунтя 
для забезпечення раціонально-
го й ефективного використання 
надр на даний час має бути од-
ним з основних завдань держа-
ви, хоча чинне гірниче законо-
давство України не залишається 
стабільним щодо регулювання 
відносин з їх користування й 
охорони [4, с. 164]. КУпН, Гір-
ничий Закон України від 6 жов-
тня 1999 р. [5; 1999. – № 50. – 
Ст. 433], Закон «Про угоди про 
розподіл продукції» від 14 ве-
ресня 1999 р. [5; 1999. – № 44. – 
Ст. 391] та низка інших законо-
давчих актів не створюють на-
лежних підвалин для правової 
охорони цієї народної власнос-
ті. В умовах ринкової економі-
ки державна політика має бути 
спрямована на забезпечення 
довгострокових публічних інтер-
есів народу, адже багатства надр 
є надбанням не лише сучасного, 
а й майбутнього поколінь.

З огляду на викладене ак-
туальність дослідження існую-
чих проблем правової охорони 
надр і визначення напрямків 
його вдосконалення з метою за-
безпечення відповідного рівня 
раціонального й комплексного 
надрокористування не викликає 
жодних сумнівів. 

Ці проблеми викликають 
значний інтерес правознавців. 
Ними опікувалися такі вчені, як 
Г.С. Башмаков, Д.В. Василев-
ська, М. Вебер, Л.О. Заслав-
ська, Р.С. Кірін, Б.Д. Клюкін, 
Є.М. Колотинська, О.І. Кривцов, 
М. Люшенко, П.А. Манукян, 
Л.М. Мороз, Н.Б. Мухітдінов, 
В.П. Орлов, М.Є. Певзнер, 
О.І. Перчик, В.Г. Плахута, 
О. Плотнікова, М.О. Сиродоєв, 
К.М. Ситник, Ю.К. Шафраник, 
О.П. Шем’яков [Див.: 1-4; 7-16; 
18-26] та ін. Однак більшість їх 
наукових праць стосується ви-
світлення лише якихось окремих 
питань, а комплексного аналізу 
зазначеної проблеми фактично 
не існує. 

Мета даної статті – погли-
блене вивчення низки сучасних 
питань правового забезпечення 
охорони надр і розроблення про-
позицій стосовно їх розв’язання. 

В останні роки значно підви-
щився рівень агресивного впли-
ву техногенного фактору на стан 
довкілля. Інтенсивна експлуа-
тація надр суперечить вимогам 
екологічної безпеки держави. 
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Порушення норм законодавства 
в галузі їх охорони завдає шкоди 
й іншим природним об’єктам, а 
також здоров’ю й життю людей, 
економічним інтересам держа-
ви. Активна розробка родовищ 
корисних копалин, їх переробка 
призводять, по-перше, до зміни 
властивостей і складу ґрунтів, 
адже користування надрами є 
неможливим без використання 
земельної ділянки, по-друге, до 
погіршення якості підземних і 
поверхневих вод. Безконтроль-
не видобування підземних вод 
тягне за собою просідання зем-
ної поверхні, що зумовлює по-
требу ураховувати негативний 
вплив цього процесу на надра, 
їх екологічну систему при по-
дальшому вдосконаленні зако-
нодавства щодо використання й 
охорони останніх. 

Незважаючи на те, що на-
дання земельної ділянки в корис-
тування є підставою виникнення 
правовідносин, пов’язаних з її 
використанням, надрам і землі 
властивий самостійний правовий 
режим. Набуття права на таку ді-
лянку не є набуттям виникнен-
ня права власності й на надра. 
Відведення ділянок для потреб 
гірничої промисловості відбува-
ється з урахуванням черговості 
їх освоєння за умови рекультива-
ції земельних ділянок, стосовно 
яких відпала потреба їх експлуа-
тації, й повернення їх попереднім 
власникам або користувачам.

Зараз спостерігається зни-
ження якості виконання робіт у 
зазначеній галузі й виникнення 
аварійних ситуацій. Породжує 
ці проблеми застосування ви-
добувними підприємствами 
застарілого обладнання, зно-
шеність якого становить 50–70 
%, а також низька кваліфіка-
ція спеціалістів. Наголосимо, 
що охорону надр і довкілля 
зобов’язані забезпечувати на-
самперед власники (керівники) 
гірничих підприємств, які осо-
бисто відповідають за стан тех-
ніки й охорону праці, а також 
постійно контролювати додер-
жання правил і норм безпеки. 

Відповідно до ст. 56 КУпН 
основними вимогами у сфері 
охорони надр є:

– забезпечення повного й 
комплексного геологічного ви-
вчення надр;

– додержання встановле-
ного законодавством порядку 
надання їх у користування й не-
допущення самовільного корис-
тування надрами;

– раціональне вилучення й 
використання запасів корисних 
копалин і наявних у них компо-
нентів;

– недопущення шкідливого 
впливу робіт, пов’язаних з екс-
плуатацією надр, на збереження 
запасів корисних копалин, гірни-
чих виробок і свердловин, які 
функціонують або законсерво-
вані, а також підземних споруд;
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– охорона родовищ корис-
них копалин від затоплення, об-
воднення, пожеж та інших чин-
ників, що впливають на їх якість 
і промислову цінність родовищ 
або ускладнюють їх розробку; 

– запобігання необґрунтова-
ній і самовільній забудові площ 
залягання корисних копалин і 
додержання встановленого за-
конодавством порядку їх вико-
ристання для інших цілей; 

– запобігання забрудненню 
надр при підземному зберіганні 
нафти, газу та інших речовин і 
матеріалів, захороненні шкідли-
вих речовин і відходів виробни-
цтва, скиданні стічних вод та ін. 

Як бачимо, основними кри-
теріями дотримання вимог щодо 
охорони надр є раціональність і 
комплексність їх експлуатації. 

З погляду багатьох учених, 
таке використання надр при ви-
добуванні корисних копалин з 
метою задоволення суспільного 
виробництва і збереження ба-
гатства належить здійснювати 
при суворому додержанні на-
уково-технічних правил, із за-
стосуванням досконалих техно-
логій [6, с. 228]. О. Плотнікова 
підходить до поняття “комплек-
сне використання надр” більш 
поглиблено, аналізуючи його за 
окремими видами користуван-
ня ними [21, с. 84-86]. М.О. Си-
родоєв обстоює думку, згідно з 
якою, раціональне й комплексне 
використання надр пов’язано з 

вилученням із родовища макси-
мально повно і з найменшими 
збитками не лише основних ко-
рисних копалин, а й тих, що за-
лягають разом з ними, їх цінних 
компонентів, які вони містять 
[23, с. 26]. Аргументованою є й 
позиція Г.С. Башмакова, який 
пов’язує мету користування над-
рами з повним вилученням з них 
усіх запасів виявлених корисних 
копалин, які мають промисло-
ве значення [2, с. 78, 120, 121]. 
Аналогічної точки зору дотри-
мується й П.А. Манукян [13, 
с. 5]. Доцільно підтримати й точ-
ку зору О.П. Шем’якова, що дія 
принципу раціонального і комп-
лексного користування надрами 
має поширюватися на всі види 
користування ними, незалежно 
від того, чи пов’язані вони з ви-
добуванням корисних копалин 
[25, с. 111]. 

Отже, проблема співвід-
ношення між видобуванням 
основних і супутніх корисних 
копалин має тісний зв’язок з ра-
ціональним і комплексним ви-
користанням та охороною надр. 
Саме нехазяйське ставлення до 
останніх є тим чинником, який 
може призвести до появи те-
риконів і техногенних відходів 
гірничодобувних, збагачуваль-
них і переробних підприємств. 
Раціональність і комплексність 
в експлуатації надр стосуються 
як відомих родовищ корисних 
копалин, так і тих ділянок надр, 
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щодо яких бракує відомостей 
про наявність корисних копалин, 
а також тих, що становлять на-
укову або культурну цінність. 

Відмітимо, що за ч. 4 ст. 26 
КУпН користування надрами із 
застосуванням методів і спо-
собів, негативно впливаючих 
на стан надр, є однією з під-
став припинення права надро-
користування, що говорить про 
обов’язковість їх раціонального 
і комплексного використання, а 
також установлення відповідаль-
ності за порушення цих норм. 
Зазначене свідчить, що необ-
хідність особливого підходу до 
вивчення й розробки надр – уні-
версальна вимога до всіх видів 
і стадій користування ними, по-
чинаючи від їх геологічного ви-
вчення й закінчуючи переробкою 
видобутих мінеральних ресурсів.

Протягом останніх років у 
правових джерелах дістала ши-
рокого обговорення проблема 
мінерально-сировинної безпеки 
держави як одного зі значущих 
елементів національної без-
пеки [11, с. 11-14]. Зауважимо, 
що сьогодні конструкції «міне-
рально-сировинна безпека» не 
є загальноприйнятими. Деякі 
дослідники оперують понят-
тями «енергетична безпека», 
«сировинна безпека» [Див.: 11, 
с. 11-14; 24, с. 28-31]. Ми ж по-
годжуємося пропозицією Д.В. 
Василевської про доцільне вжи-
вання саме поняття «мінераль-

но-сировинна безпека» [3. c. 293], 
бо «енергетична безпека» є над-
мірно широким, оскільки включає 
також і правовідносини із забез-
печення електро- й теплоенерге-
тики, а «сировинна безпека» не 
є достатньо чітким і не дозволяє 
зробити висновок щодо того, про 
яку саме сировину йдеться. 

А, як вважає О.І. Перчик, «мі-
нерально-сировинна безпека» 
становить собою комплекс за-
ходів, які здійснюються держа-
вою і спрямовані на раціональне 
використання й охорону надр в 
інтересах сучасного й майбут-
нього поколінь [19, с. 7]. Він має 
включати заходи з визначення 
стратегії вивчення й освоєння 
мінеральних ресурсів держави, 
її континентального шельфу, 
створення й реалізації резерву 
Державного фонду родовищ ко-
рисних копалин з метою забезпе-
чення мінеральною сировиною 
майбутніх поколінь тощо. 

Вбачаємо за необхідне за-
кріпити дефініцію категорії «мі-
нерально-сировинна безпека» 
в КУпН як одне з основних по-
нять. Підкреслимо, що досвід 
зарубіжних країн, які володіють 
запасами корисних копалин, 
демонструє, що принципи дер-
жавної політики у сфері надро-
користування, які дозволяють 
забезпечити національну безпе-
ку в цій царині, розробляються 
й закріплюються на рівні спеці-
альних державних програм. Так, 
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у США розроблено програму 
мінерально-сировинної політи-
ки, якою визнається: (а) вирі-
шальне значення мінеральної 
сировини в економіці країни, її 
національної безпеки й підтри-
мання належного життєвого рівня; 
(б) вагома роль уряду в за-
гостренні уваги населення до 
проблем мінеральних ресурсів; 
(в) необхідність перспективних 
науково-дослідницьких розро-
бок в надрокористуванні. 

Спираючись на викладене, 
можемо зробити деякі висно-
вки і пропозиції. Правова охо-
рона надр полягає у правовому 
забезпеченні всього комплексу 
економічних, екологічних, право-
вих, технологічних, науково-до-
слідних заходів, спрямованих на 
найбільш повне й ефективне ви-
лучення з надр корисних копалин 
з одночасним збереженням на-
лежної якості довкілля, що має 
забезпечити безпеку здоров’я і 
життя людей, задоволення їх еко-
логічних та економічних інтересів, 
економічну безпеку держави.

З метою забезпечення ін-
тересів національної безпеки, 
а також усунення загрозливої 
ситуації, що склалася у сфе-
рі геологічного вивчення й екс-
плуатації надр, пропонується 
найближчим часом опрацювати 
«Основи державної політики в 
галузі мінеральної сировини й 
надрокористування», де чітко 
закріпити принципи створення 

резерву Державного фонду ро-
довищ корисних копалин, уре-
гулювати питання надання надр 
у користування іноземним юри-
дичним особам і громадянам, 
визначити пріоритетні напрямки 
розвитку мінерально-сировин-
ної бази України, а також комп-
лекс заходів, спрямованих на 
мінімізацію негативного впливу 
господарської діяльності гірничо-
добувних підприємств на навко-
лишнє природне середовище. 
Крім того, варто розпочати підго-
товку «Стратегії вивчення й осво-
єння нафтогазоносного потенці-
алу континентального шельфу 
України на період до 2020 року». 
Необхідним вважаємо: (1) забез-
печення на загальнодержавному 
рівні вдосконалення державного 
управління в досліджуваній ца-
рині; (2) впровадження екологіч-
но безпечних технологій видо-
бутку й переробки мінеральної 
сировини; (3) стимулювання 
комплексного використання надр 
у процесах видобутку й пере-
робки корисних копалин; (4) як-
найшвидше забезпечення ефек-
тивного державного контролю 
за дотриманням користувачами 
надр своїх зобов’язань згідно із 
законодавством.

Перспективою подальших 
наукових розвідок у напрямку 
обговорюваних проблем може 
стати відповідне поглиблене ви-
вчення окремих питань правової 
охорони надр.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА НЕДР: СУЩНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Лисовая Т.В.

Проанализированы существующие проблемы правового регулирования охраны недр. 
Предложены возможные варианты их решения путем усовершенствования действующего 
законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: недра, правовая охрана недр, рациональное и комплексное использо-
вание недр, требования в сфере охраны недр.

LEGAL PROTECTION OF ENTRAILS: ESSENCE AND TENDENCY OF DEVELOPMENT
Lisova T.V.

The article focuses on the analysis of actual problems on legal protection of entrails. The 
potential versions of their solution by means of improvement of current legislation in this sphere 
are offered.

Key words: entrails, legal protection of entrails, the rational and complex use of entrails, 
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ТВАРИННИЙ СВІТ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Екологічна політика Украї-
ни, спрямована на досягнення 
свого сталого розвитку, ґрунту-
ється на засадах збереження 
безпечного для існування жи-
вої й неживої природи навко-
лишнього середовища, захисту 
життя і здоров’я населення від 
негативного впливу, зумовле-
ного забрудненням довкілля, 
забезпечення гармонійної вза-
ємодії суспільства і природи, 
охорони й раціонального ви-
користання й відтворення при-
родних ресурсів.

Тваринний світ є одним з 
основних органічних компонен-
тів навколишнього природно-
го середовища, національним 
багатством України, джерелом 
духовного й естетичного зба-
гачення й виховання людей, 
одержання промислової й лі-
карської сировини, харчових 
продуктів та інших матеріаль-
них цінностей. У науковій юри-
дичній літературі підкреслю-
ється суттєва роль, яку відіграє 
тваринний світ у забезпеченні 
функціонування екосистем, зо-
крема, з підтримки кругообігу й 
очистки природних вод, збере-
ження ґрунтів і стабільності клі-
мату [8, с.1]. 

Проблеми, що стосують-
ся правового режиму й поряд-
ку використання тваринного 
світу, проблем реалізації пра-
ва власності на його об’єкти, в 
більшій чи меншій мірі вже по-
рушувалися такими науковця-
ми, як А.П. Гетьман, П.В. Тихий, 
Ю.С. Шемшученко, В.С. Шахов, 
В.В. Шеховцов та ін. Однак пи-
тання правової охорони тварин-
ного світу, його юридичного зміс-
ту залишаються недостатньо 
дослідженими. 

Метою даної статті є 
з’ясування сутності і юридич-
ної природи тваринного світу як 
об’єкта правової охорони. 

У наукових правових дже-
релах категорія «правова охо-
рона природи» визначається як 
міра належної й можливої по-
ведінки людей у ставленні до 
природи, а також як наслідки, 
які наступають при недотри-
манні встановлених правил [11, 
с.277]. Зазвичай правова охоро-
на природи здійснюється у фор-
мі раціонального використання 
природних ресурсів та охорони 
окремих природних об’єктів. 

Тваринний світ, будучи скла-
довим компонентом навколиш-
нього природного середови-
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ща, в той же час є самостійним 
об’єктом правової охорони при-
роди, а його охорона забезпечу-
ється розробкою й застосуван-
ням правових норм, спрямованих 
на збереження цілісності, різно-
манітності тваринних спільнот, їх 
раціональне використання й від-
творення [11, с. 302]. 

Основним законодавчим 
актом, що регулює відносини в 
галузі охорони, використання 
й відтворення об'єктів тварин-
ного світу, збереження й поліп-
шення середовища існування 
диких тварин, забезпечення 
умов збереження всього видо-
вого й популяційного різнома-
ніття тварин, є Закон України від 
13 грудня 2001 р. «Про тва-
ринний світ» [10; 2002. – № 2.– 
Ст. 47]. Певні правові приписи 
щодо забезпечення охорони 
тваринного світу закладені в 
Конституції, [5; 1996. – № 138.] 
й законах України «Про охоро-
ну навколишнього природного 
середовища» [2; 1991. – № 41. 
– Ст. 546]; «Про мисливське гос-
подарство та полювання»[10; 
2000. – № 12. – Ст. 442] та інших 
нормативно-правових актах. Од-
нак звертає на себе увагу обста-
вина, що ні спеціальний закон, 
ні інше законодавство України 
не містять нормативного визна-
чення самої категорії «тварин-
ний світ». Цілком очевидно, що 
необхідно розрізняти ці поняття 
в юридичному й біологічному 

розумінні, оскільки вони не є то-
тожними. Для нас важливо роз-
крити сутність тваринного світу 
в першому значенні. Також до-
цільно з’ясувати співвідношення 
таких категорій, як «тварини», 
«тваринний світ», «дикі твари-
ни», тому що це дасть змогу 
окреслити місце правових норм 
у системі права й законодав-
ства, спрямованих на забезпе-
чення правової охорони одного 
з важливих об’єктів довкілля.

Так, ст. 3 Закону України 
«Про тваринний світ», не наво-
дячи дефініції поняття тварин-
ного світу, називає його об’єкти, 
які підлягають правовій охоро-
ні: (1) дикі тварини – хордові, в 
тому числі хребетні (ссавці, пта-
хи, плазуни, земноводні, риби та 
ін.) й безхребетні (членистоно-
гі, молюски, голкошкірі та ін.) в 
усьому їх видовому й популяцій-
ному різноманітті й на всіх ста-
діях розвитку (ембріони, яйця, 
лялечки тощо), які перебувають 
у стані природної волі, утриму-
ються у напіввільних умовах чи 
в неволі; (2) частини диких тва-
рин (роги, шкіра тощо); (3) про-
дукти їх життєдіяльності (мед, 
віск та ін.). Крім того Закон ука-
зує на те, що правовій охороні 
підлягають також нори, хатки, 
лігва, мурашники, боброві зага-
ти й інше житло і споруди тва-
рин, місця токування, линяння, 
гніздових колоній птахів, постій-
них чи тимчасових скупчень тва-
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рин, нерестовищ, інші території, 
що є середовищем їх існування і 
шляхами міграції. 

Указані об’єкти тваринного 
світу дозволяють виділити окре-
мі ознаки, що характеризують 
його як об’єкт природи, право-
ва охорона якого передбачена 
саме цим Законом. 

По-перше, для тваринного 
світу характерна його належ-
ність до дикої фауни. Очевидно, 
у зв’язку із цим зазначений За-
кон до об’єктів тваринного світу 
не відносить свійських, сільсько-
господарських тварин, виник-
нення яких зумовлено процесом 
еволюційного розвитку природ-
ного світу. Ось чому можна вес-
ти мову, що тваринному світу 
властива невідтворюваність, бо 
для цього необхідне створення 
певних умов, пов’язаних з його 
охороною, а також середовища 
їх перебування. Нерегульоване 
знищення тварин може призвес-
ти до їх різкого зменшення, а то 
й до повного зникнення. Тому 
діяльність людини має бути 
спрямована на охорону й від-
творення тваринного світу, що 
сприятиме збільшенню чисель-
ності його об’єктів. 

По-друге, дикі тварини по-
винні знаходитись у стані при-
родної волі, бути складовим 
елементом навколишнього при-
родного середовища з урахуван-
ням при цьому тих, які утриму-
ються в неволі або напіввільних 

умовах при штучно створеному 
середовищі перебування для 
збереження ресурсу й генетич-
ного фонду об’єктів тваринно-
го світу (природні заповідники, 
парки національні і природні, 
дендрологічні й ботанічні), а 
також з науковою й виховною 
метою. Ідеться про екологічний 
взаємозв’язок тваринного сві-
ту з навколишнім природним 
середовищем і його екологічну 
функцію. У науковій юридич-
ній літературі підкреслюється, 
що остання полягає в тому, що 
тваринний світ є необхідним 
компонентом у процесі круго-
обігу речовин та енергії в при-
роді, невід’ємною ланкою в лан-
цюзі екологічних систем. Його 
активний вплив відзначається 
на функціонуванні природних 
систем, структурі й природній 
родючості ґрунтів, формуванні 
рослинного покриву, біологічних 
властивостях води та якості до-
вкілля в цілому [7, с. 112]. 

По-третє, об’єкти тварин-
ного світу, будучи природним 
ресурсом, виконують також і 
економічну функцію, що вияв-
ляється в тому, що дикі тварини 
служать джерелом для одер-
жання промислової, лікарської 
й технічної сировини, харчових 
продуктів та інших матеріаль-
них цінностей, необхідних для 
задоволення потреб людини. 
Це заготівля м’яса, пушно-ху-
тряної та шкіряної сировини, а 
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також сировини для медичної 
промисловості. Окремі види 
тварин можуть використову-
ватися в наукових, культурно-
оздоровчих, естетичних, вихов-
них і лікувальних цілях. 

По-четверте, об’єктом 
тваринного світу, який підлягає 
правовій охороні, є лише інди-
відуалізований, самостійний ма-
теріальний об’єкт [4, с. 237]. 

По-п’яте, тваринний світ ха-
рактеризується територіальними 
межами перебування. Іншими 
словами, правовій охороні відпо-
відно до розглядуваного Закону 
підлягають лише дикі тварини, 
що перебувають у межах тери-
торії України або належать до 
природних багатств її континен-
тального шельфу й виключної 
(морської) економічної зони. 

На відміну від українського 
законодавства, в ст. 1 Закону РФ 
«О животом мире» [9] поняття 
«тваринний світ» трактується як 
сукупність живих організмів всіх 
видів диких тварин, які постійно 
чи тимчасово знаходяться на те-
риторії РФ і перебувають у стані 
природної волі; вони належать 
до природних ресурсів континен-
тального шельфу й виключної 
економічної зони РФ. Об’єктами 
тваринного світу Закон нази-
ває організми тваринного по-
ходження (диких тварин) або їх 
популяцію. Як бачимо, вказані 
ознаки об’єктів тваринного світу 
за українським законодавством 

відбиваються й у визначенні 
тваринного світу в зазначеному 
Законі РФ. Наведене тлумачен-
ня тваринного світу отримало 
неоднозначні оцінки науковців. 
Так, М.М. Веденін вважає недо-
цільним його територіальне об-
меження. Крім того, він звернув 
увагу на те, що його дефініція 
за російським законодавством 
не охоплює всіх тварин, а ви-
окремлює лише тих, які знахо-
дяться у стані природної волі 
[1, с. 43]. Разом із тим вважаємо, 
що в даному випадку територі-
альний аспект не відіграє ролі 
звуження самого поняття «тва-
ринний світ», а лише окреслює 
просторові й територіальні межі 
дії Закону РФ. Що стосується 
включення до об’єктів тваринно-
го світу тільки диких тварин, то, 
як уже зазначалося в літературі 
з екології, законодавець вихо-
див з доцільності й першоряд-
ності захисту відповідних видів 
тваринного світу від зазіхання 
людини [8, с. 13]. 

Дійсно, в біологічному ро-
зумінні конструкції «тваринний 
світ» – це всі організми тварин-
ного походження, а не тільки 
дика фауна. Але ж саме дикі 
тварини є найбільш уразливими 
щодо впливу на них результатів 
діяльності людини, а тому їх охо-
рона є пріоритетною. Крім того, 
характерною ознакою об’єкта 
тваринного світу є те, що він є 
невід’ємною функціональною 
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частиною єдиного природного 
механізму, де виконує свою біо-
логічну роль і перебуває у при-
родній залежності в першу чергу 
від природи, а не від людини [3, 
с. 33]. Отже, за Законом Украї-
ни «Про тваринний світ» свійські 
тварини не належать до тварин-
ного світу. Вони розглядаються 
як майно чи основні засоби ви-
робництва, використання і збе-
реження яких регулюється окре-
мим законодавством, зокрема, 
Цивільним кодексом України, 
Законами України «Про колек-
тивне сільськогосподарське під-
приємство» [2; 1992. – № 20. – 
Ст.272], «Про племінну справу 
у тваринництві» [2; 1994. – № 2. 
– Ст.7] та ін. Це пов’язано з тим, 
що такі тварини втратили стан 
природної волі, а тому не нале-
жать до тварин, коло яких охо-
плюється юридичним поняттям 
«тваринний світ». 

Останнім часом в наукових 
правових джерелах нерідко ви-
словлюються думки щодо необ-
хідності доповнити правовими 
нормами Закон України «Про 
тваринний світ», які були б спря-
мовані на регламентування від-
носин, пов’язаних з правовою 
охороною свійських тварин як 
носіїв генофонду [8, с. 13]. Ця 
точка зору в сьогоднішніх умовах 
заслуговує на увагу й потребує 
детального вивчення. Як вбача-
ється, варто погодитися з тим, 
що уточнення поняття «тварин-

ний світ» і включення до нього 
видів тварин, які не перебувають 
у стані природної волі, зовсім не 
означає, що правове регулюван-
ня охорони диких тварин пови-
нно бути виключено із цього про-
цесу. Регламентація відносин, 
що виникають у сфері забез-
печення правової охорони тих 
чи інших різновидів тваринного 
світу (рибних ресурсів, мислив-
ських, промислових тварин та ін.) 
може здійснюватися нормами як 
загального основного закону про 
тваринний світ, так і спеціального 
законодавства [6, с. 4].

Разом із тим згідно із су-
часним законодавством ознаки 
об’єктів тваринного світу дають 
змогу дійти висновку, що катего-
рії «тваринний світ» і «дикі твари-
ни» певною мірою ототожнюють-
ся. Тривалий час в українському 
законодавстві не було розкрито 
й поняття «дикі тварини». Тільки 
Закон України 2006 р. «Про за-
хист тварин від жорстокого пово-
дження», яким були встановлені 
вимоги охорони й захисту в тому 
числі й диких тварин, останніми 
визнає тих із них, природним се-
редовищем існування яких є дика 
природа, в тому числі й тих, які 
перебувають у неволі чи напів-
вільних умовах [10; 2006. – № 11. – 
Ст. 692]. У цьому ж таки Законі 
наводиться також термін «тва-
рини», під яким маються на увазі 
біологічні об'єкти, що належать 
до фауни: сільськогосподарські, 
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домашні, дикі (в тому числі до-
машня й дика птиця), хутрові, 
лабораторні, зоопаркові, циркові. 

У зв’язку із цим виникає про-
блема розмежування понять 
«тварини» і «тваринний світ». З 
першого погляду, між ними мож-
на було б поставити знак рів-
ності. Проте цього не дозволяє 
зробити аналіз чинного законо-
давства, за яким ці 2 категорії 
співвідносяться як ціле й части-
на, що дає підстави стверджу-
вати, що назва Закону України 
«Про тваринний світ» не зовсім 
відповідає його змісту. Розгля-
нувши ознаки об’єктів тваринно-
го світу, що наводяться в ньому, 
можемо зробити висновок, що 
поняття «тваринний світ» і «дикі 
тварини» ототожнюються. Вихо-
дить, даний Закон стосується не 
всіх тварин, а лише їх частини – 
диких тварин. На це вказується 
й у ст. 3 зазначеного Закону. 

Таким чином, на даний час 
основною ознакою, що дозволяє 
віднести тварин до об’єктів пра-
вової охорони, а значить до тва-
ринного світу в юридичному зна-
ченні, відрізнити від біологічного 
розуміння того, що таке тварини 
і тваринний світ, є перебування 
їх у стані природної волі. 

Вивчення поняття «тварин-
ний світ» надало змогу зробити 
висновок, що змістовним його 
стрижнем є один з основних 
його об’єктів – дикі тварини. 
Водночас звертає на себе увагу 

така категорія, що міститься в 
законодавстві України, як «живі 
ресурси». Так, у Законі Украї-
ни «Про рибу, інші водні живі 
ресурси та харчову продук-
цію з них» [10; 2003. – № 10. – 
Ст. 430] риба та інші водні живі 
ресурси (водні біоресурси) інтер-
претуються як сукупність водних 
організмів (гідробіонтів), життя 
яких неможливе без перебуван-
ня (знаходження) у воді. До них 
належать: прісноводні, морські, 
анадромні й катадромні риби на 
всіх стадіях розвитку, круглороті, 
водні безхребетні, (в тому числі 
молюски), ракоподібні, черви, 
голкошкірі, губки, (в тому числі 
молюски), кишковопорожнин-
ні, наземні безхребетні у водній 
стадії розвитку, головоногі, во-
дорості та інші водні рослини. Із 
наведеного поняття зрозуміло, 
що не всіх живих організмів від-
носять до числа об’єктів тварин-
ного світу, а лише тих, які мають 
необхідні біологічні показники, 
що дозволяють віднести їх до 
тварин і диких тварин. До того ж 
такі тварини становлять собою 
окремий матеріальний об’єкт, 
тобто вони індивідуалізовані.

Проаналізувавши один з на-
званих законодавством об’єктів 
тваринного світу, зазначимо, що 
для забезпечення правової охо-
рони останнього важливе зна-
чення в цілому має охорона й 
інших його об’єктів, до яких на-
лежать: частини диких тварин 
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(роги, шкіра тощо), продукти їх 
життєдіяльності (мед, віск та ін.). 
Особливості правової охорони 
цих об’єктів тваринного світу по-
требують окремого детального 
вивчення.

Отже, поняття «тваринний 
світ» можна визначити як су-
купність живих організмів усіх 
видів диких та інших тварин, які 

постійно або тимчасово населя-
ють територію України й пере-
бувають у стані природної волі, 
напіввільних умовах чи в не-
волі. На наше переконання, цю 
правову категорію належить за-
кріпити на законодавчому рівні, 
що сприятиме ефективнішому 
забезпеченню правової охорони 
об’єктів тваринного світу.
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ЖИВОТНЫЙ МИР КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
Лейба Л.В.

Раскрыто правовое содержание конструкции «животный мир как объект правовой 
охраны». Проанализировано соотношение понятий «животный мир», «животные», «дикие 
животные», «объекты животного мира». Осуществлен анализ и определены характерные 
признаки объектов животного мира. 

Ключевые слова: животный мир; правовая охрана животного мира; объект животного 
мира; дикие животные; живые биоресурсы.

THE ANIMAL WORLD AS AN OBJECT OF LEGAL PROTECTION
L.V. Leiba 

A legal content of a construction “the animal world as an object of legal protection” has been 
depicted. The correlation of notions “animal world”, “animals”, “wild animals”, “objects of the animal 
world” has been analyzed. Characteristic features of the objects of the animal world have been 
defi ned and analyzed.

Key words: animal world; legal protection of the animal world; object of the animal world; wild 
animals; live bioresources.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
УЧБОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 

З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОЛОГО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
Однією з найбільш актуаль-

них глобальних проблем сучас-
ності є охорона навколишнього 
природного середовища. Вона 
набула особливого значення у 
ІІ половині XX ст. насамперед 
у зв'язку з тим, що науково-тех-
нічній прогрес суттєво розширив 
масштаби й можливості людства 
у сфері природокористування. 
При цьому не було запровадже-
но ефективних механізмів на-
лежного збереження довкілля, 
в результаті чого порушуються 
об'єктивні закономірності вза-
ємодії суспільства і природи. 
Негативні наслідки цього проце-
су значною мірою вийшли з-під 
контролю. Навколишнє природ-
не середовище забруднюється 
викидами і скидами, отруюється 
відходами виробництва, ставля-
чи під загрозу здоров'я й саме 
життя людини.

На запобігання зазначеним 
негативним процесам, на збере-
ження стану довкілля й регулю-
вання інших екологічних відносин 

об'єктивно спрямовано екологіч-
не право України. Але ефектив-
не застосування останнього не 
досягається автоматично. Для 
цього потрібні як належні ме-
ханізми реалізації екологічного 
права, так і глибокі знання щодо 
розуміння сутності даної галузі 
права в статиці й динаміці. Вели-
кого значення в цьому набувають 
підручники й навчальні посібники 
з проблем екологічного права, 
які певною мірою можуть вико-
ристовуватися всіма суб'єктами 
правничо-освітянських відносин 
з метою системного вивчення су-
часних еколого-правових явищ 
та інноваційних процесів у дослі-
джуваній сфері.

В останнє десятиріччя в 
державі посилилась увага до 
видання навчальної літерату-
ри з екологічного права Укра-
їни. Наведемо лише деякі з 
них: «Екологічне право Украї-
ни» (за ред. В.І. Андрейцева, 
2001 р.), «Экологическое право 
Украины» (за ред. І.I. Карака-
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ша, 2001 p.), «Екологічне право 
України. Академічний курс» (за 
ред. Ю.С. Шемшученка, 2005, 
2008 p.p.), «Екологічне право 
України. Конспект лекцій в схе-
мах» (Г.І. Балюк, 2006 p.).

На виконання рішення ко-
легії Міністерства освіти і науки 
України від 24 березня 2005 p., 
наказу МОН України від 27 лип-
ня 2005 р. «Про невідкладні за-
ходи щодо забезпечення функ-
ціонування та розвитку освіти 
в Україні», наказу МОН України 
від 30 грудня 2005 р. «Про впро-
вадження кредитно-модульної 
системи організації навчального 
процесу» та з метою забезпе-
чення втілення в життя завдань, 
поставлених перед освітою в 
Національній юридичній ака-
демії України імені Ярослава 
Мудрого, вченими кафедри 
екологічного права було під-
готовлено й видано підручник 
«Екологічне право України» 
(2005, 2009 pp.), де враховані 
всі вимоги положення про кре-
дитно-модульну систему орга-
нізації навчального процесу.

На сьогодні постає питання 
про створення й запровадження 
в учбовий процес навчально-
го інформаційного комплексу з 
дисциплін «Екологічне право», 
а в майбутньому – «Земельне 
право». Цей комплекс становить 
собою мережеву інформаційну 
систему з клієнт-серверним до-
ступом, яка надає всім корис-

тувачам (студентам) структуро-
вану інформацію навчального 
характеру з екологічного права 
й забезпечує проведення контр-
олю знань користувачів з до-
кументуванням усіх процесів. 
Такі системи часто називаються 
«системи управління навчанням 
(Learning Management Systems 
– LMS)». Вони становлять со-
бою складову частиною вірту-
ального освітнього середовища 
(Virtual Learning Environments 
– VLE) учбового закладу. Це су-
часні засоби інформаційної під-
тримки й основні принципи від-
критого навчання студентів, які 
забезпечують інтерактивний до-
ступ до всієї необхідної інфор-
мації при вивченні учбової дис-
ципліни й орієнтовані на роботу 
у віртуальному інформаційному 
середовищі. 

Суттєві переваги електро-
нного подання навчального ма-
теріалу:

− відсутність обмежень на 
обсяг учбового матеріалу й мож-
ливість підключення будь-якої 
кількості додаткових джерел;

− забезпечення комплек-
сного подання матеріалу при 
розгляді відповідної теми, тоб-
то: учбовий матеріал; методич-
ні вказівки; тексти нормативних 
документів; матеріали судової 
практики; постанови Пленумів 
Верховного Суду України; рішен-
ня Конституційного Суду; мо-
дульні завдання; контрольні за-
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питання тощо у їх взаємозв’язку. 
Через систему посилань матері-
ал може бути поданим для кож-
ного користувача;

− можливість одночасної ро-
боти з інформаційним ресурсом 
безлічі користувачів;

− актуальність навчальної 
інформації, що подається, яка 
є значно вищою порівняно зі 
звичайним підручником, тому 
що зміни у зміст матеріалу ви-
кладач може вносити в будь-
який момент;

− відстежувана активність 
кожного користувача стосовно 
оперування цими матеріалами.

Побудова такого комплексу, 
визначення його функціональ-
ності й засад використання й 
актуалізації інформації – дово-
лі складне наукове і практичне 
завдання. Проблемі побудови 
електронних навчальних засобів 
присвячені роботи таких учених-
дослідників і педагогів, як Тали-
зіна Н.Ф. [1], Полат Є.С. [2,3], 
Моїсєєва М.В. [2,3], Хуторсь-
кий А.В. [4], Зайченко Т.П. [5], 
Кухаренко ВМ. [6], Архангель-
ський В.І. [7], Шаронова Н.В. [8] 
та ін. На даний момент досить 
поширеними є  системи «Проме-
тей», «WebTutor», «STELLUS», 
«RedClass», «Elearning» тощо.

У той же час у роботах ука-
заних авторів не досліджені осо-
бливості побудови електронних 
навчальних засобів на значних 
масивах текстової неструктурова-

ної інформації, як це має місце в 
правознавстві, а згадані системи 
електронного навчання є універ-
сальними за своїм призначенням. 

Постановка мети досліджен-
ня полягає в розробці структури 
навчального інформаційного 
комплексу з екологічного права, 
у визначенні обсягу й номенкла-
тури інформації, яка має бути 
включена до складу комплексу з 
огляду на вимоги  кредитно-мо-
дульної системи організації на-
вчального процесу, опрацюванні 
методичних засад використання 
навчального комплексу.

Зазначимо, що сучасна від-
крита форма навчання  спрямо-
вана на здобуття якісних знань 
і поєднана з більш повним роз-
витком особистості. Педагогічна 
доктрина такого навчання цен-
тральним  правилом передба-
чає надання студентам можли-
вості вибору: 

− середовища й медіадруко-
ваних, онлайнових, телевізійних 
або відеозасобів подання на-
вчальної інформації; 

− місця навчання: вдома, на 
робочому місці, в навчальному 
закладі; 

− темпу навчання: з чітко 
заданим темпом або без чіткої 
структури останнього; 

− механізмів підтримки: до-
помога тьюторів на вимогу, ауді-
оконференції або навчання, що 
базується на технічній підтримці 
комп'ютерих систем; 
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− моментів початку й завер-
шення навчання. 

При цій формі навчання пе-
ревага надається в основному 
самостійній роботі. Привабли-
вими рисами відкритої освіти 
є гнучкість, модульність, пара-
лельність, широка аудиторія 
й водночас індивідуальність, 
економічність, технологічність, 
соціальна рівність, інтерна-
ціональність, нова роль ви-
кладача, позитивний вплив на 
студента, висока якість, спеці-
алізований контроль якості за-
своєння матеріалів.

Що стосується змісту на-
вчального матеріалу, який ви-
користовується в електронних 
засобах навчання, то дуже часто 
він розробляється завдяки інтуї-
ції авторів. Такі навчальні засоби 
є досить складними програмни-
ми продуктами, що враховують 
технологію учбового процесу, всі 
педагогічні аспекти і зміст отри-
маної інформації. На сьогодніш-
ні немає стандартів на розробку 
електронних навчальних засо-
бів, зміст та оформлення сайтів 
навчальних комплексів, хоча іс-
нує чимало принципів і рекомен-
дацій, напрацьованих досвідом 
їх використання. Саме ці прин-
ципи й покладені в підготовку 
сучасного навчального електро-
нно-інформаційний комплексу з 
навчальної дисципліни «Еколо-
гічне право», встановленого на 
сервері Центру інформаційних 

технологій академії й доступного 
до використання через локальну 
мережу й мережу Інтернет. Вхід 
до комплексу виконується тільки 
від імені зареєстрованого корис-
тувача – студента, викладача, 
адміністратора системи, кожен з 
яких отримує свої логін і пароль.

Що ж до технології опрацю-
вання, то інформаційний комп-
лекс розроблено за допомогою 
стандартних засобів, які станов-
лять собою систему управління 
вмістом сайту. Пакет програм 
передбачає застосування мож-
ливостей мережної операційної 
системи, пакету дистанційного 
навчання, системи управління 
базами даних, скриптової мови 
програмування для генерації 
HTML – сторінок на веб-сервері. 
Сайт має свою структуру й роз-
роблюється для створення якіс-
них online-курсів викладачами 
[Див.: 9, 10].

Основні особливості мереж-
ної операційної системи: 

– орієнтація на взаємодію 
між студентами й на обговорен-
ня незрозумілих проблем при 
вивченні дисципліни «Екологіч-
не право»; 

– простий, ефективний web-
інтерфейс; 

– модульна структура ди-
зайну, яка легко модифікується; 

– можливість студентів реда-
гувати свої облікові записи, дода-
вати фотографії і змінювати чис-
ленні особисті дані й реквізити; 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2010/11288

– підтримка різних структур 
курсів – «календарний», «фо-
рум», «тематичний»; 

– додаткова захищеність 
(крім логіну й паролю на вході) 
кожного курсу за допомогою ко-
дового слова; 

– багатий набір модулів-
складників для таких курсів, як 
чат, опитування, форум, глоса-
рій, робочий зошит, урок, тест, 
анкета, Scorm, Survey, Wiki, се-
мінар, ресурс (у виді текстової 
чи веб-сторінки або каталогу);

– можливість відбиття змін у 
курсі з часу останнього входу ко-
ристувача в систему на першій 
сторінці;

– можливість редагування 
текстів внутрішнім (WYSIWYG 
RichText) або будь-яким зовніш-
нім редактором;

– усі оцінки (з форумів, ро-
бочих зошитів, тестів і завдань) 
можуть бути зібрані на одній 
сторінці (або у виді файлу);

– доступність повного звіту 
щодо входження користувача 
в систему й до ходу виконан-
ня робіт, до графіків і деталей 
роботи над різними модулями 
(останній вхід, кількість прочи-
тань, повідомлення, записи в 
зошитах тощо); 

– можливість налаштування 
E-mail – розсилка новин студен-
там, форумів, оцінок і комента-
рів викладачів.

У чому полягає інтерактив-
ність елементів курсу?

Навчальний матеріал, як 
правило, супроводжується за-
вданнями, вправами й опиту-
ванням, які дають можливість, 
так би мовити, активізувати мо-
нотонність викладення матері-
алу певними діями, ставити за-
питання, які  допомагають його 
закріпленню. Належним чином 
сплановані завдання і вправи 
дають можливість навчатися по-
стійно актуалізувати отриману 
інформацію, служать засобом 
оперування різноманітними сти-
лями освоєння матеріалу. 

Ця система дозволяє ви-
кладачам створити інтерактивні 
елементи курсу (тест, завдання, 
робочий зошит, форум, чат, опи-
тування, глосарій, урок, Wiki.), які 
акцентують увагу користувачів на 
окремих фрагментах викладен-
ня змісту, закріпити пропонова-
ний ними навчальний матеріал, 
контролювати його засвоєння.

Таким чином, розроблена 
система відкриває можливості 
реалізувати сучасні підходи до 
навчання в рамках віртуального 
інформаційного простору з на-
вчальної дисципліни «Екологіч-
не право».

З огляду на наведене може-
мо зробити деякі висновки: 

1) інформаційний комплекс 
дисципліни «Екологічне право» 
є новим поколінням засобів на-
вчання орієнтованим на вико-
ристання у віртуальному інфор-
маційному середовищі академії;
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2) запропонована структура 
навчального матеріалу передба-
чає використання всіх докумен-
тів, передбачених учбово-мето-
дичним комплексом дисципліни,  
додатково тестових завдань та 
електронних матеріалів, затвер-
джених кафедрою;

3) у Центрі інформаційних 
технологій академії обрано й 
опрацьовано комплекс програм-
них засобів для реалізації на-
вчального інформаційного комп-
лексу у складі як стандартних, 
так і додатково реалізованих 
модулів;

4) на даний час напрацьо-
вується досвід використання 
комплексу в рамках спеціальних 

дисциплін.
Перспективними напрямка-

ми досліджень розглянутої нами 
проблеми вважаємо: а) опра-
цювання ефективної методики 
застосування навчального ін-
формаційного комплексу з ура-
хуванням можливостей контро-
лю знань студентів; б) розробку 
технології та практичних реко-
мендацій щодо підтримки кон-
тенту навчального засобу у ак-
туальному стані; в) дослідження 
можливостей побудови системи 
вдосконалення самостійної ро-
боти студентів з використанням 
навчального комплексу, орієнто-
ваної на підвищення успішності 
останніх.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Гетьман А.П., Иванов С.Н., Карасюк В.В.

Рассмотрены вопросы использования учебно-информационного комплекса дисциплин 
в учебном процессе. Сформулировано определение учебно-информационного комплекса, 
рассмотрены преимущества электронного представления учебного материала, приведены 
особенности разработанной системы. Предложена структура учебного материала.

Ключевые слова: учебный информационный комплекс, структура учебного материала, 
дистанционная учеба, модульная структура, интерактивные элементы.
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FEATURES OF USE OF THE EDUCATION AND INFORMATION COMPLEX 
IN THE VIEW OF THE CREDIT MODULE SYSTEM REQUIREMENTS 

IN TEACHING OF ECOLOGICAL LAW DISCIPLINES
Getman A.P., Ivanov S.M., Karasiuk V.V.

Questions of use of an education and information complex of disciplines in educational process 
are considered. Defi nition of the education and information complex is formulated, advantages of 
electronic representation of teaching material are considered, features of the created system are 
given. The teaching material structure is offered.
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УДК 343. 7 (477) Л.М. Демидова, канд. юрид. наук,  доцент
Національна юридична академя України

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПОКАРАННЯ ЗА ЗАПОДІЯННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ 
ЗА ЧИННИМ КК УКРАЇНИ

У наукові юридичній літе-
ратурі правильно зазначаєть-
ся, що практично ні в кого із 
сучасних криміналістів уже не 
викликає заперечень тверджен-
ня,   що головним елементом 
(іноді кажуть: складовою час-
тиною, формою реалізації еtc) 
кримінальної відповідальності 
є покарання [1, с. 8]. Досягнен-
ням доктрини кримінального 
права й науковців-розробників 
проблеми кримінальної відпо-
відальності й покарання, яке 
знайшло відбиття в КК 2001 р., 
можна вважати дефініцію пока-
рання, яка наводиться в ч. 1 ст. 
50 КК. У ній указується, що «по-
карання є заходом примусу, що 
застосовується від імені дер-
жави за вироком суду до осо-
би, визнаної винною у вчиненні 
злочину, і підлягає в передбаче-
ному законом обмеженні прав і 
свобод засудженого». У ст. 65 
КК, встановлюються загальні 
засади призначення покарання: 

«1. Суд призначає покаран-
ня: 1) у межах, установлених у 
санкції статей (санкції частини 
статті) Особливої частини цього 
Кодексу, що передбачає відпо-
відальність за вчинений злочин; 

2) відповідно до положень За-
гальної частини цього Кодексу; 
3) враховуючи ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, особу винно-
го та обставини, що пом’якшують 
та обтяжують покарання.

2. Особі, яка вчинила зло-
чин, має бути призначене пока-
рання, необхідне й достотне для 
ії виправлення та попередження 
нових злочинів. Більш суворий 
вид покарання з числа передба-
чених за вчинений злочин при-
значається лише у разі, якщо 
менш суворий вид покарання 
буде недостатній для виправ-
лення особи та попередження 
вчинення нею нових злочинів.

3. Підстави для призначення 
більш м’якого покарання, ніж це 
передбачено відповідною стат-
тею Особливої частини цього 
Кодексу за вчинений злочин, 
визначаються статтею 69 цього 
Кодексу.

4. Більш суворе покарання, 
ніж передбачене відповідними 
статтями Особливої частини 
цього Кодексу за вчинений зло-
чин, може бути призначене за 
сукупністю злочинів і за сукуп-
ністю вироків згідно зі статтями 
70 та 71 цього Кодексу».
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Отже, санкція конкретної 
статті або її частини (Особли-
вої частини КК) є визначальною 
(правовим підґрунтям) при при-
значенні покарання за вчинений 
злочин, зокрема, за заподіян-
ня майнової шкоди. У чинному 
КК покарання за такі посягання 
встановлюється в санкціях ба-
гатьох статей та їх частин, які 
передбачені законодавцем у 
більшості розділів Особливої 
частини даного Кодексу й у дис-
позиціях яких містяться ознаки 
суспільно небезпечних діянь, 
що заподіюють майнову шкоду  
або створюють загрозу такого 
заподіяння безпосередньо від-
носинам власності або іншим 
пов’язаним з ними відносинам. 

Комплексний і порівняльний 
аналіз таких санкцій дозволяє 
з’ясувати, наскільки обґрунтова-
ним є позиція законодавця щодо 
певних видів і меж покарання за 
злочини, що заподіюють май-
нову шкоду. Такому питанню в 
юридичній літературі й у моно-
графічних роботах ученими при-
діляється певна увага. Зазначе-
ній проблемі присвячені роботи 
таких науковців, як В.І. Борисов, 
Н.О. Гуторова, В.П. Ємелья-
нов, В.М. Киричко, С.Я. Лихова, 
Ю.І. Ляпунов, В.О. Навроцький, 
М.І. Панов, В.В. Сташис, В.Я. Та-
цій, В.П. Тихий, В.І. Тютюгін, 
М.І. Хавронюк  та ін. Проте їх 
дослідження охоплюють або 
проблематику покарань за зло-

чини в цілому, або ж покарання 
за конкретний злочин чи за по-
сягання на його родовий об’єкт. 
Що стосується покарань за за-
подіяння майнової шкоди різним 
об’єктам, пов’язаним з відноси-
нами власності, такого наукового 
пізнання на базі чинного КК ще 
не провадилось. Проаналізуємо, 
наскільки науково обґрунтова-
ною є чинна редакція санкцій, що 
передбачають покарання за за-
подіяння майнової шкоди. Здій-
снення такого аналізу становить 
мету даної публікації.

Розглянемо в першу чергу 
покарання за заподіяння майно-
вої шкоди відносинам власності, 
що охороняються за допомогою 
приписів розд. VI Особливої час-
тини Кодексу (статті 185 – 198 КК). 
При цьому використаємо класи-
фікацію злочинів, передбачену 
ст. 12 КК, де зазначається, що 
залежно від ступеня тяжкості 
злочини поділяються на злочи-
ни тяжкості  невеликої серед-
ньої, тяжкі й особливо тяжкі (ч. 
1). Виходячи із законодавчого 
визначення кожного з таких ви-
дів злочинів (частини 2 –  5 ст. 12 
КК) та видів і розмірів покарань 
за злочини проти власності, 
останні можна систематизувати 
наступним чином: 

а) заподіяння майнової шко-
ди як злочин проти власності 
невеликої тяжкості, за який 
передбачено покарання у виді 
позбавлення волі на строк не 
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більше 2-х років або більш м’яке 
покарання (частини 1 статей 
1881 і 190, частини 1 і 2 ст. 192, 
статті 193, 195 і 197, частини 1 – 
3 ст. 1971 КК);

б) заподіяння майнової шко-
ди як злочин проти власності 
середньої тяжкості, за який 
встановлено покарання у виді 
позбавлення волі на строк не 
більше 5-ти років (частини 1 і 2 
ст. 185, ч. 1 ст. 186, ч. 2 ст. 1881, 
ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 190, части-
ни 1 і 2 ст. 191, частини 1 статей 
194 і 1941, ст. 196, ч. 4 ст. 1971, 
ст. 198 КК); 

в) заподіяння майнової шко-
ди як тяжкий злочин проти влас-
ності з покаранням у виді по-
збавлення волі не більше 10-ти 
років (частини 3 і 4 ст. 185, час-
тини 2-4 ст. 186, частини 1 і 2 
ст. 187, частини 2 і 3 ст. 189, ч. 3 
ст. 190, частини 3 і 4 ст. 191, час-
тини 2 статей 194 і 1941 КК); 

г) заподіяння майнової шко-
ди як особливо тяжкий злочин 
проти власності з покаранням 
у виді позбавлення волі понад 
10-ти років або довічного по-
збавлення волі (ч. 5 ст. 185, ч. 5 
ст. 186 КК, частини 3 і 4 ст. 187, 
частини 4 статей 189 і 190, ч. 5 
ст. 191, ч. 3 ст. 1941 КК).

Із наведеного випливає, що 
законодавець не завжди за-
стосовує однастайні підходи до 
визначення ступеня тяжкості 
злочинів проти власності й уста-
новлення покарання за них. 

По-перше, це стосується по-
карання в межах одного виду 
злочину проти власності, на-
приклад, покарання за крадіжку 
просту (ч. 1 ст. 185 КК) і кваліфі-
ковану (ч. 2 ст. 185 КК). Виходя-
чи із санкцій цих статей законо-
давець відносить такі крадіжки 
до злочинів середньої тяжкості з 
широким діапазоном альтерна-
тивних основних покарань. При 
цьому арешт на строк від 3-х до 
6-ти місяців і позбавлення волі 
на строк до 3-х років охоплю-
ються санкцією як ч. 1, так і  ч. 
2 ст. 185 КК. З нашого погляду, 
це створює умови для свавілля 
суду, неточної оцінки й ураху-
вання при призначенні покаран-
ня ступеня тяжкості вчиненого 
діяння та його наслідків. 

По-друге, викликає сумнів 
наявність єдиних законодавчих 
критеріїв установлення пока-
рань за корисливі посягання на 
власність, пов’язані з обернен-
ням чужого майна на користь 
винного чи інших осіб. Так, про-
ста крадіжка (ч. 1 ст. 185 КК) 
карається законодавцем більш 
суворо, ніж просте шахрайство 
(ч. 1 ст. 190 КК). За останній 
злочин у санкції зазначеної 
статті передбачені альтерна-
тивні основні покарання у виді 
штрафу до 50 неоподаткова-
них мінімумів доходів громадян 
(далі – НМДГ), або громадських 
робіт на строк до 240 год., або 
виправних робіт на строк до 2-х 
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років, або обмеження волі на 
строк до 3-х років. А найбільш 
суворе покарання за просту 
крадіжку – позбавлення волі на 
строк до 3-х років. У той же час 
останнє покарання є найбільш 
суворим за шахрайство, вчи-
нене повторно, або за попере-
дньою змовою групою осіб, або 
таке, що завдало значної шко-
ди потерпілому (ч. 2 ст. 190 КК). 
Іншими словами, умовно мож-
на зазначити, що заподіяння 
значної майнової шкоди по-
терпілому або інше заподіяння 
майнової шкоди за наявності 
кваліфікуючих ознак шахрай-
ства (ч. 2 ст. 190 КК) за ступенем 
тяжкості законодавцем прирів-
нюється до простої крадіжки із 
встановленням однакового виду 
найбільш суворого покарання 
(позбавлення волі) й однакової 
верхньої межі такого основного 
покарання (до 3-х років). Більш, 
скажімо, лояльний підхід до по-
карання за кваліфіковане шах-
райство простежується в санкці-
ях частин 3 і 4 ст. 190 КК і частин 
4 і 5 ст. 186 КК. Законодавець 
за заподіяння майнової шкоди 
шахрайськими діями, зокрема, 
у великих або особливо великих 
розмірах, установлює меншу 
нижню межу покарання у виді 
позбавлення волі, ніж за крадіж-
ку в таких же розмірах. 

Дійсно, крадіжка й шахрай-
ство розмежовуються законо-
давцем за способом корисли-

вого посягання на власність, що 
супроводжується вилученням 
чужого майна з фондів власни-
ка і його оберненням на користь 
винного чи інших осіб. Крадіжці 
притаманним є такий спосіб, як 
таємне заволодіння чужим май-
ном, шахрайству – заволодіння 
чужим майном шляхом обману 
чи зловживання довірою. Без на-
явності таких способів не існує і 
самого посягання відповідного 
виду. Проте справа в іншому: 
чи є підстави визнавати просту 
крадіжку більш суспільно небез-
печною, ніж просте шахрайство, 
і фактично на законодавчому 
рівні прирівнювати за ступенем 
тяжкості просту крадіжку до 
шахрайства, вчиненого повтор-
но або за попередньою змовою 
групою осіб чи в значних розмі-
рах? На нашу думку, це є неви-
правданим. Такий, так би мови-
ти, перекіс є необґрунтованим і 
потребує виправлення шляхом 
визнання простої крадіжки зло-
чином невеликої тяжкості і з 
санкцією, яка прирівнюється до 
санкції за вчинення простого 
шахрайства, а також виправ-
лення відмінностей і в санкціях 
інших статей.

По-третє, продовжує викли-
кати жваві дискусії розмір штра-
фу як основне альтернативне 
покарання за вчинення злочину 
проти власності та інші злочи-
ни. З 1 січня 2004 р., після на-
брання чинності Закону України 
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«Про податок з доходів фізичних 
осіб» від 22 травня 2003 р., спо-
стерігається руйнування правил 
побудови диспозиції й санкції 
статей Особливої частини КК, 
відповідно до яких покарання 
має відповідати характеру і сту-
пеню суспільної небезпечнос-
ті злочину й бути необхідним і 
достатнім для виправлення ви-
нного й попередження вчинення 
нового  злочину. Така руйнація 
розпочалася з проголошенням 
зазначеним нормативно-право-
вим актом різних формул  об-
числення НМДГ, яке застосову-
ється при кваліфікації злочинів 
та адміністративних правопо-
рушень і залежить від розміру 
мінімальної заробітної плати на 
1 січня відповідного наступного 
року, а також розміру штрафу, 
що  визначається в сумі, крат-
ній НМДГ, що дорівнює (як і до 
набуття сили зазначеним Зако-
ном) 17 грн. Це потягло за со-
бою протягом майже 6-ти років 
невідповідність між розмірами 
заподіяної злочином майнової 
шкоди і покаранням за це запо-
діяння у виді штрафу. 

На цей факт звертають увагу 
багато науковців-криміналістів, 
проте й досі законодавець цієї 
проблеми не вирішив. Декілька 
прикладів з практики. За кра-
діжку або шахрайство в істотних 
розмірах (на 1 січня 2009 р. міні-
мальна сума заподіяної майно-
вої шкоди злочином складає від 

600 до 20 000 грн.) суд виходячи 
із санкції (частин 1 статей 185 
або 190 КК) має право призна-
чити покарання у виді штрафу 
розміром  від 850 до 1700 грн., 
а за привласнення чи розтрату 
чужого майна  в розмірі від 600 
до 50 000 грн. (ч. 1 ст. 191 КК) 
– до 850 грн. Як бачимо, розмір 
викраденого може бути в наба-
гато разів більшим від розміру 
штрафу за такий злочин. Вини-
кає парадоксальна ситуація, яка 
не має аналогів в законодавстві 
інших країн. Виправити подібну 
казуїстику можливо 2-ма шля-
хами: (а) установити абсолютні 
цифри розмірів штрафу як осно-
вного чи додаткового покаран-
ня, який у мінімальному розмі-
рі повинен не менше ніж удвічі 
перевищувати розмір заподіяної 
шкоди, або (б) визначити нову 
формулу обчислювання розміру 
штрафу, адекватну обчислюван-
ню НМДГ, який застосовується 
при кваліфікації злочинів та ад-
міністративних правопорушень. 

За сучасних умов трива-
лості фінансової й економічної 
криз, що супроводжуються ін-
фляційними процесами,  пер-
ший шлях є несвоєчасним. 
Отже, доцільнішим вбачається 
другий варіант, пов'язаний з ви-
значенням такого правила, мож-
ливо, в ч. 2 ст. 53 КК, яку після 
закінчення речення доповнити: 
«Розмір неоподаткованого міні-
муму доходів громадян дорів-
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нює 50% мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 
1 січня відповідного року і є не-
змінним протягом цього року». 
Таке уточнення дозволяє усуну-
ти розбіжності в кримінальному 
законі між розмірами заподіяної 
шкоди і штрафу за вчинене.

По-четверте, недостатньо, з 
нашого погляду, законодавець 
використовує штраф як додат-
кове покарання за заподіяння 
майнової шкоди. У ч. 3 ст. 53 КК 
він указує, що штраф, як додат-
кове покарання, може бути при-
значено, лише якщо його спе-
ціально передбачено в санкції 
статті або її частини Особливої 
частини Кодексу. Що стосуєть-
ся злочинів проти власності, то 
додатковим покаранням штраф 
у санкціях статей або їх частин 
розд. VI Особливої частини КК 
не зазначено. Варто, вважаємо, 
приєднатися до думки науков-
ців, які визнають неправильним 
таке невиправдане ігноруван-
ня законодавцем можливостей 
штрафу як дійового додатково-
го покарання, яке дозволяє не 
тільки точніше індивідуалізувати 
покарання за заподіяння май-
нової шкоди, а й ввести в дію 
колишнє, а тепер нове правило 
«забрав чуже – віддай своє».

По-п’яте, в сучасних умовах 
більш корисним для суспільства 
слід визнати поетапне відхо-
дження від законодавчого ви-
значення конфіскації майна як 

покарання за корисливі тяжкі чи 
особливо тяжкі злочини (ч. 2 ст. 
59 КК) з наступною заміною тако-
го виду покарання штрафом. Як 
доводять правознавці, конфіс-
кація майна – це дійовий захід 
протидії організованій злочин-
ності [2, с. 217-255]. При цьому 
дослідники не завжди розрізня-
ють конфіскацію майна (як вид 
покарання) і конфіскацію дохо-
дів, одержаних злочинним шля-
хом, як спеціальну конфіскацію, 
яка має кримінально-процесу-
альну природу і яка передбаче-
на в санкціях окремих статей чи 
їх частин Особливої частини КК 
як примусовий захід спеціально-
го характеру. На наше переко-
нання, доцільно залишити кон-
фіскацію майна як покарання за 
корисливі особливо тяжкі злочи-
ни, вчинені організованими зло-
чинними угрупуваннями, а також 
за тяжкі чи особливо тяжкі зло-
чини корупційної спрямованості.

Щодо покарання за запо-
діяння майнової шкоди іншим 
об’єктам кримінально-правової 
охорони, пов’язаним з відноси-
нами власності, треба акценту-
вати увагу на тому, що склад-
ність таких об’єктів підкреслює 
найбільший ступінь суспільної 
небезпечності відповідних зло-
чинів порівняно зі злочинами 
проти власності (розд. VI Осо-
бливої частини КК), що має бути 
відображено в санкціях відпо-
відних статей або їх частин. 



Проблеми кримінального права, процесу, 
кримінології та криміналістики

2010/112 97

Розглянемо, наскільки законо-
давцем враховується специфіка 
таких об’єктів. Проаналізуємо 
для прикладу обґрунтованість 
покарання за шахрайство з фі-
нансовими ресурсами (ст. 222 
КК) і покарання за шахрайство 
(ст. 190 КК). Як відомо, зміст 
ст. 222 «Шахрайство з фінансо-
вими ресурсами» становить со-
бою спеціальну норму, а ст. 190 
«Шахрайство» – норму загаль-
ну. За загальновизнаним прави-
лом покарання за діяння, перед-
бачене спеціальною нормою, 
повинно бути суворішим від по-
карання за загальною нормою. 
Порівняння диспозицій частин 1 
і 2 ст. 222 КК показує, що шах-
райство з фінансовими ресурса-
ми, яке кваліфікується за ч. 1 ст. 
222 КК, охоплює не тільки ство-
рення загрози заподіяння вели-
кої майнової шкоди (абстрактної 
шкоди в великих розмірах), а й 
заподіяння реальної майнової 
шкоди в розмірі, що  не переви-
щує (є меншим або дорівнює) 
суми кратної 500 НМДГ (див. 
примітку до ст. 218 КК). Покаран-
ням за таке діяння передбачено 
законодавцем у виді штрафу від 
500 до 1000 НМДГ або обмежен-
ням волі на строк до 3-х років з 
позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 
3-х років. Що ж до шахрайства 
як злочину проти власності, то 
такий розмір заподіяної шкоди 

охоплюється ч. 3 ст. 190 КК (від 
250 до 500 НМДГ) з покаранням  
у виді позбавлення волі на строк 
від 3-х до 8-ми років. Отже, шах-
райство з фінансовими ресурса-
ми в розмірах, що не перевищу-
ють 500 НМДГ карається менш 
суворо, ніж заволодіння чужим 
майном шляхом обману чи зло-
вживання довірою як злочини 
проти власності. Спостерігаєть-
ся різне ставлення законодав-
ця до заволодіння, приміром, 
кредитом у сумі, яка не переви-
щує 500 НМДГ, і такою ж самою 
сумою грошей накопичених, на-
приклад,  громадянкою і, які зна-
ходилися вдома й були передані 
суб’єктові шахрайства для при-
дбання відео техніки. А має бути 
навпаки: з урахуванням того, що 
шахрайство з фінансовими ре-
сурсами заподіює шкоду не тіль-
ки відносинам власності, а й фі-
нансовим ресурсам України, які 
створюють фінансові підвалини 
існування й розвитку держави, 
ступінь небезпечності таких зло-
чинів є більшим, ніж шахрайство 
як злочин проти власності. І це 
необхідно враховувати при пе-
налізації відповідних злочинів.

У межах даної публікації 
(статті) неможливо проаналізу-
вати покарання за всі види за-
подіяння майнової шкоди,  бо це 
предмет для іншого складного 
дослідження караності злочинів. 
Проте наведене вже дозволяє 
зазначити, що доцільно: 
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а) у санкціях статей (їх 
частин) частіше передбачати 
штраф як основне й/або додат-
кове покарання за заподіяння 
майнової шкоди; 

б) у ч. 2 ст. 53 КК конкрети-
зувати правило обчислювання 
розміру штрафу; 

в) поступово відходити від 
конфіскації майна як виду по-
карання  із заміною останнього 
штрафом у розмірах, які в де-
кілька разів перевищують роз-
мір майнової шкоди, заподіяної 
корисливим тяжким чи особли-
во тяжким злочином. Залишити 
конфіскацію майна як вид по-
карання за корисливі особливо 
тяжкі злочини, вчинені організо-
ваною групою, й корисливі тяжкі 
чи особливо тяжкі злочини ко-
рупційної спрямованості; 

г) при пеналізації злочинів 
ураховувати ступінь суспільної 

небезпечності заподіяння май-
нової шкоди, зокрема, так звану 
поліоб’єктність такого заподіння, 
загальнонебезпечний спосіб ді-
яння, поєднання з насильством 
над потерпілим чи іншими осо-
бами з адекватним відбиттям та-
кої специфіки злочину в санкції 
відповідної статті чи її частини; 

д) конфіскацію доходів, 
отриманих злочинним шляхом, 
як спеціальну конфіскацію, що 
має кримінально-процесуаль-
ну природу і є примусовим за-
ходом спеціального характеру, 
передбачити і в інших санкціях, 
ніж це  вказано в чинному КК, де 
йдеться про отримання винним 
доходів чи іншого майна злочин-
ним шляхом. Це відповідатиме 
вимогам міжнародного права і 
сприятиме підвищенню ефек-
тивності покарання за заподіян-
ня майнової шкоди. 
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НАКАЗАНИЕ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО
УЩЕРБА ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УК УКРАИНЫ

Демидова Л. Н.
Статья посвящена анализу санкций статей (их части) Уголовного кодекса Украины, в 

которых предусматривается наказание за общественно опасные деяния, причиняющие 
имущественный ущерб или создающие угрозу такого причинения.
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THE PUNISHMENT FOR PROPERTY DAMAGE ACCORDING TO 
THE CURRENT CRIMINAL CODE OF UKRAINE IN FORCE.

Demidovа L. N.
This article is devoted to the analysis of the sanctions of articles (their parts) of the Criminal 

Code, in which punishment is foreseen for publicly dangerous, causing property damage or creating 
the threat of such infl iction.
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УДК 343.36 В.І. Тютюгін, канд. юрид. наук, професор;
Ю.В. Гродецький, канд. юрид. наук

Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПОГРОЗА АБО НАСИЛЬСТВО ЩОДО СУДДІ, 
НАРОДНОГО ЗАСІДАТЕЛЯ ЧИ ПРИСЯЖНОГО:

 КОМЕНТАР ДО СТ. 377 КК УКРАЇНИ
Визначені законом засоби 

забезпечення особистої без-
пеки суддів, їх сімей, майна та 
інші форми їх правового захисту 
належать до гарантій незалеж-
ності й недоторканності суддів 
як носіїв судової влади. Одним 
з таких засобів правового захис-
ту представників судової вла-
ди є встановлення в ст. 377 КК 
України кримінальної відпові-
дальності за погрозу вбивством, 
насильством або знищенням 
чи пошкодженням майна щодо 
судді, народного засідателя чи 
присяжного, а також щодо їх 
близьких родичів у зв’язку з їх 
діяльністю, пов’язаною зі здій-
сненням правосуддя.

Основним безпосереднім 
об’єктом цього злочину є сус-
пільні відносини, що забезпе-
чують нормальну діяльність у 
сфері відправлення правосуд-
дя. Додатковим безпосеред-
нім об’єктом є життя, здоров’я, 
особиста безпека або власність 
суддів, народних засідателів, 
присяжних, а також їх близьких 
родичів.

До кола потерпілих від зло-
чину, передбаченого цією стат-
тею, належать: а) професійні 
судді; б) народні засідателі; в) 
присяжні; г) близькі родичі осіб, 
зазначених у пунктах «а», «б» і 
«в».

Відповідно до ч. 2 ст. 1 Зако-
ну України від 15 грудня 1992 р., 
№ 2862-XII «Про статус суддів» 
професійні судді є посадовими 
особами судової влади, які згід-
но з Конституцією України наді-
лені повноваженнями здійсню-
вати правосуддя й виконувати 
свої обов’язки на професійних 
засадах у Конституційному Суді 
України й судах загальної юрис-
дикції [1; 1993. – № 8. – Ст. 56]. 
А за ч. 2 ст. 1 Закону «Про су-
доустрій України» від 7 лютого 
2002 р., № 3018-III судова вла-
да реалізується шляхом від-
правлення правосуддя у формі 
цивільного, господарського, ад-
міністративного, кримінального 
й конституційного судочинства 
[1; 2002. – № 27-28. – Ст. 180]. 
Звідси випливає, що товариські 
і третейські суди не належать до 
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державних органів судової вла-
ди, тому членів таких судів не 
можна відносити до професій-
них суддів, а значить, і до складу 
потерпілих від злочину, передба-
ченого ст. 377 КК. Відповідаль-
ність за погрозу вбивством, на-
сильством або знищенням чи 
пошкодженням майна щодо 
членів товариських і третейських 
судів у зв’язку з їх діяльністю, а 
також щодо їх близьких родичів 
настає на загальних підставах, 
тобто як за  злочини проти життя, 
здоров’я особи, власності тощо. 

Як зазначено в п. 5 ст. 32 
КПК України до суддів належать 
голова, заступник голови й суд-
ді відповідно Верховного Суду 
України, Верховного суду Авто-
номної Республіки Крим, облас-
ного, Київського й Севастополь-
ського міських, міжобласного, 
районного (міського), міжрайон-
ного (окружного), військового су-
дів і народні засідателі.

Народними засідателями 
відповідно до ч. 1 ст. 65 зазначе-
ного закону є громадяни України, 
які у випадках, визначених про-
цесуальним законом, вирішують 
у складі суду справи разом з 
професійними суддями, забез-
печуючи згідно з Конституцією 
України безпосередню участь 
народу у здійсненні правосуддя 
[1; 2002. – № 27-28. – Ст. 180]. 
За ч. 1 ст. 68 цього закону при-
сяжними визнаються громадяни 
України, які у випадках, передба-

чених процесуальним законом, 
залучаються до відправлення 
правосуддя, забезпечуючи згід-
но з Конституцією України без-
посередню участь народу у здій-
сненні правосуддя.

Участь народних засідате-
лів і присяжних у відправленні 
правосуддя є їх громадянським 
обов’язком. При вирішенні всіх 
питань, пов'язаних з розглядом 
справи й постановленням судо-
вого рішення, народні засідателі 
мають такі самі права, як і про-
фесійний суддя. Передбачені 
законом гарантії незалежності 
й недоторканності професійних 
суддів поширюються на народ-
них засідателів і присяжних на 
період виконання ними обов'язків 
по здійсненню правосуддя, що й 
зумовлює включення їх до кола 
потерпілих від цього злочину. 

За ч. 2 ст. 2 Закону України 
від 23 грудня 1993 р., № 3781-XII 
«Про державний захист праців-
ників суду і правоохоронних ор-
ганів» близькі родичі – це бать-
ки, дружина (чоловік), діти, рідні 
брати й сестри, дід, баба, онуки, 
посягання на життя, здоров’я, 
житло й майно яких перешко-
джає працівникам суду і право-
охоронних органів виконува-
ти покладені на них законом 
обов’язків і реалізовувати надані 
права [1; 1994. – № 11. – Ст. 50]. 
Коло названих осіб у даній статті 
окреслено тільки стосовно пра-
цівників суду і правоохоронних 
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органів. Цих же осіб віднесено 
до близьких родичів й у п. 11 
ст. 32 КПК, але їх перелік має 
вже універсальний характер, 
тобто може бути застосованим 
для встановлення близьких ро-
дичів щодо будь-яких осіб, у 
тому числі й до народних засі-
дателів і присяжних.

Указаним законом для пра-
цівників суду і правоохоронних 
органів закріплено єдину систе-
му особливих заходів держав-
ного захисту від перешкоджан-
ня виконанню покладених на 
них обов'язків й реалізації на-
даних прав, як і від посягань на 
життя, здоров'я, житло й майно 
названих осіб та їх близьких 
родичів у зв'язку зі службовою 
діяльністю цих працівників. 
Кримінальна відповідальність 
за злочинні посягання на зазна-
чені цінності регламентована і в 
окремих статтях різних розділів 
Особливої частини КК, зокре-
ма, за погрозу або насильство 
щодо працівника правоохорон-
ного органу (ст. 345 КК) і щодо 
судді, народного засідателя чи 
присяжного (ст. 377 КК).

Якщо погроза чи насильство 
застосовуються щодо Голови чи 
судді Конституційного або Вер-
ховного Судів України чи вищих 
спеціалізованих судів у зв’язку з 
їх державною або громадською 
діяльністю як представників су-
дової гілки влади, дії винного 
кваліфікуються за ст. 346 КК.

Згідно з ч. 1 ст. 377 КК склад 
злочину є формальним, оскіль-
ки він вичерпується вчиненням 
певного діяння, а настання тих 
чи інших наслідків перебуває за 
межами його об’єктивної сторо-
ни. Причому об’єктивна сто-
рона цього злочину виявляєть-
ся лише в активний поведінці 
– діях, які полягають у погрозі. 
Така погроза є усвідомленим, 
ясно вираженим і конкретним 
проявом у дійсності злочинного 
наміру винного, який висловлює 
її у зв’язку з діяльністю потерпі-
лого щодо здійснення правосуд-
дя. Вона повинна бути: (1) наяв-
ною, що стає фактом об’єктивної 
дійсності через певну поведінку 
винного; (2) конкретною, спря-
мованою на адресу певного 
кола потерпілих із числа осіб, 
зазначених у  цій статті; (3) зро-
зумілою, тобто вираженою у 
формі, що однозначно сприйма-
ється потерпілим як загрозлива; 
(4) змістовною, зміст якої по-
лягає в погрозі (а) вбивством, 
(б) застосуванням іншого фізич-
ного насильства або (в) знищен-
ням чи пошкодженням майна. 
Для відповідальності за даною 
статтею достатньо, щоб зміст 
погрози відповідав хоча б одно-
му із зазначених її видів.

Іноді погрози висловлюють-
ся в невизначеній формі, на-
приклад: «я ще з тобою розра-
хуюсь», «ми ще зустрінемося на 
вузькій дорозі» тощо. У таких ви-
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падках для правильного тлума-
чення й оцінки змісту подібних 
висловлювань потрібно врахо-
вувати всю сукупність чинників, 
пов’язаних з ними. Так, необхід-
но брати до уваги: а) обстанов-
ку, місце й час, за яких ця погро-
за звучала; б) характер знарядь, 
які демонструвалися особою 
при висловлюванні погрози; 
в) дані про особу, яка вдалася 
до неї, її попередню поведінку; 
г) чи погрожував винний рані-
ше вбивством, насильством, 
знищенням чи пошкодженням 
майна та ін. Якщо при такому 
комплексному аналізі й належ-
ній оцінці невизначеність форми 
погрози буде свідчити про зо-
внішню її завуальованість, але 
при цьому очевидними будуть її 
характер, спрямованість і зміст, 
то за наявності зв'язку з діяль-
ністю потерпілого, пов'язаною 
зі здійсненням правосуддя, таку 
погрозу належить також кваліфі-
кувати за ч. 1 ст. 377 КК. 

Погроза може бути доведе-
на до відома потерпілого в будь-
якій формі: усно, письмово, 
демонстрацією зброї чи інших 
предметів, поштою, телефоном, 
факсом, від свого імені чи ано-
німно. Вона може бути виражена 
й у конклюдентних діях: мімікою 
чи жестами, але за умови, якщо 
характер цих рухів розкриває 
зміст погрози. В окремих випад-
ках вона може бути виконана 
шляхом діяння. Приміром, особа 

може підштовхувати потерпіло-
го до краю прірви, або у відкри-
ті двері рухомого потяга, хоча й 
без наміру завершити свою дію. 
Однак таке діяння в даному ви-
падку має інформаційний харак-
тер – передає таким своєрідним 
чином потерпілому інформацію 
щодо можливого заподіяння 
шкоди його життю чи здоров’ю.

Як уже зазначалося, по-
гроза може бути вчинена без-
посередньо або передана (до-
ведена до відома потерпілого) 
через інших (третіх) осіб. Проте 
висловлення погрози на адре-
су судді, народного засідателя 
чи присяжного або їх близьких 
родичів у присутності лише 
третіх осіб (за відсутності по-
терпілого) без наміру доведен-
ня таким способом змісту цих 
погроз до відома потерпілих 
не є злочином, передбаченим 
ч. 1 ст. 377 КК. Не будуть такі ді-
яння злочином, навіть коли про 
це стало відомо потерпілим від 
осіб, які чули погрозу. Поясню-
ється це тим, що для останньої 
обов’язковим є намір довести 
її зміст до відома потерпілих. 
Тільки за цих умов відповідне 
діяння можна назвати погрозою. 
Без домагання зазначеної мети 
висловлювання щодо вчинення 
вбивства, застосування насиль-
ства або знищення чи пошко-
дження майна потерпілих стано-
вить собою виявлення умислу, 
яке може бути підставою для 
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попереджувальних дій, але не 
тягне за собою кримінальної 
відповідальності.

Погроза є психічним впли-
вом на волю і свідомість по-
терпілого. І навіть якщо вона 
підкріплюється певним діян-
ням (наприклад, демонстраці-
єю зброї, підштовхуванням до 
прірви тощо), останнє є тільки 
способом передачі інформації 
потерпілому про можливе запо-
діяння шкоди йому, його близь-
ким родичам чи їх майну.

Психічний вплив при погрозі 
за ч. 1 ст. 377 КК є своєрідним 
психічним примусом, тому що 
для винного важливо не стільки 
викликати в потерпілого почут-
тя страху, побоювання, триво-
ги, невпевненості, скільки при-
мусити його змінити поведінку, 
пов’язану зі здійсненням пра-
восуддя, у напрямку, бажаному 
для винного. Отже, існують в та-
кому разі усі підстави вважати, 
що злочин, передбачений цією 
статтею, виступає певним різ-
новидом (спеціальним видом) 
втручання в діяльність судових 
органів. У таких ситуаціях статті 
376  і 377 КК співвідносяться між 
собою як загальна і спеціальна 
норми, а при кваліфікації пере-
вага надається останній і діяння 
винного повністю охоплюється 
ознаками ст. 377 КК.

Якщо під впливом такої по-
грози суддя, народний засіда-
тель чи присяжний постанов-

ляють неправосудне судове 
рішення, їх дії можуть бути квалі-
фіковані за ст. 375 КК, а вчинен-
ня цього злочину за наявності 
погрози при призначенні пока-
рання може бути враховано су-
дом лише як обставина, що його 
пом’якшує (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК). 
Якщо ж така погроза створюва-
ла стан крайньої необхідності, 
винний у постановленні непра-
восудного рішення під її впли-
вом не підлягає відповідальнос-
ті на підставі ст. 39 КК.

Коли в процесі реалізації 
умислу на заподіяння тілесних 
ушкоджень, нанесення побоїв 
або знищення (пошкодження) 
майна щодо судді, народного за-
сідателя чи присяжного у зв’язку 
з їх діяльністю, пов’язаною зі 
здійсненням правосуддя, або 
їх близьких родичів винний ви-
словлює щодо потерпілого ще й 
погрози такого ж самого змісту, 
вчинене охоплюється ознаками 
ч. 2 або ч. 3 ст. 377 чи ст. 378 КК 
і додаткової кваліфікації за ч. 1 
ст. 377 КК не потребує.  Якщо 
ж погроза вбивством, насиль-
ством чи фактичне завдання 
побоїв або тілесних ушкоджень 
заподіюється в процесі реалі-
зації умислу винного на позбав-
лення життя тих самих потер-
пілих у зв’язку з їх діяльністю, 
пов’язаною з відправленням 
правосуддя, вчинене охоплю-
ється ознаками ст. 379 КК і до-
даткової кваліфікації за ст. 377 
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КК не потребує. Таким чином, 
ідеальна сукупність зазначених 
злочинів неможлива.

У той же час слід мати на 
увазі, що у випадках, коли під 
час заподіяння судді, народ-
ному засідателю чи присяж-
ному у зв’язку з їх діяльністю, 
пов’язаною зі здійсненням пра-
восуддя, або їх близьким роди-
чам побоїв, легких, середньої 
тяжкості (ч. 2 ст. 377 КК) чи тяж-
ких тілесних ушкоджень (ч. 3 
ст. 377 КК) висловлюється ще 
й погроза знищенням або по-
шкодженням майна тих самих 
потерпілих, учинене утворює 
ідеальну сукупність злочинів, 
передбачених ч. 1 і ч. 2 чи ч. 3 
ст. 377 КК. 

Невдоволення діяльністю 
потерпілого, пов'язаною з від-
правленням правосуддя, може 
бути передумовою вчинення 
винним у різний час діянь, що 
містять ознаки злочинів, перед-
бачених відразу декількома 
(різними) частинами ст. 377 КК. 
У такому разі вчинене містить 
ознаки реальної сукупності зло-
чинів, які кваліфікуються за від-
повідними частинами однієї й 
тієї самої статті – 377 КК. Так, 
у судовій практиці мала місце 
справа, за якою суддя районно-
го суду, розглянувши матеріали 
адміністративної справи, виніс 
ухвалу про повернення позива-
чеві позовної заяви й роз'яснив 
заявнику, що для вирішення да-

ного спору потрібно звернутися 
до суду за місцем його прожи-
вання. Ця особа, знаходячись 
у приміщенні суду, висловила 
своє незадоволення з приводу 
винесення зазначеної ухвали, 
при цьому погрожувала судді 
вбивством за прийняте рішення. 
Через декілька днів у службо-
вому кабінеті того самого судді 
вона почала вимагати в остан-
нього супровідний лист, яким 
справа направлена до апеляцій-
ного суду. Суддя відмов у надан-
ні цього листа, посилаючись на 
існуючий порядок направлення 
скарг до апеляційної інстанції. 
Після чого між нею й суддею 
виник конфлікт, що супрово-
джувався погрозами на адресу 
судді. 3 метою його розв'язання 
й видворення цієї особи зі служ-
бового кабінету працівники суду 
викликали працівника міліції. 
Відмовившись підкоритися ви-
могам міліціонера залишити 
кабінет, злочинець взяв ножиці, 
що знаходились у кабінеті на 
столі секретаря, й, розмахуючи 
ними, наніс судді дві подряпини 
в районі лівого плеча, які було 
віднесено до легких тілесних 
ушкоджень. Вироком суду вка-
зану особу визнано винною у 
вчиненні (крім іншого) злочинів, 
передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 377  
КК України [4].

Учинене кваліфікується за 
ч. 1 ст. 377 КК незалежно від 
того, як сприймалася погроза 
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потерпілим і чи мав сам винний 
намір і можливість її виконати. 
Ось чому визнання діяння зло-
чином не залежить від того, чи 
вплинула погроза на діяльність 
судді, народного засідателя або 
присяжного. Більше того, на 
відміну від ст.129 КК, для ква-
ліфікації дій за ч. 1 ст. 377 КК 
наявність реальних підстав по-
боюватися реалізації погрози не 
є обов'язковою. Цей злочин ви-
знається закінченим з моменту 
доведення останньої до відома 
потерпілого незалежно від того, 
чи вплинула вона на діяльність 
судді, народного засідателя чи 
присяжного, пов’язану з відправ-
ленням правосуддя, і чи були 
дійсно підстави побоюватися 
реалізації такої погрози.

Погроза будь-яким за ступе-
нем тяжкості фізичним насиль-
ством охоплюється ознаками 
ч. 1 ст. 377 КК, за винятком по-
грози вбивством, яка виходила 
від члена організованої групи, 
і яка утворює сукупність злочи-
нів, передбачених ч. 2 ст. 129 та 
ч. 1 ст. 377 КК.

Погроза, передбачена ч. 1 
ст. 377 КК, полягає в обіцянці 
застосувати лише фізичне на-
сильство (вбивство, тілесні 
ушкодження, катування, побої, 
незаконне позбавлення волі, по-
сягання на статеву свободу осо-
би тощо) або знищити чи пошко-
дити майно. Тому висловлення 
залякувань іншого характеру 

(наприклад, обіцянка позбавити 
суддю яких-небудь благ чи при-
вілеїв, відмовити в наданні жит-
ла, виступити в засобах масової 
інформації з критичними заува-
женнями на адресу потерпілого 
щодо його діяльності, пов’язаної 
зі здійсненням правосуддя, роз-
голосити ганебні відомості чи 
наклеп щодо його близьких 
тощо) не може кваліфікуватися 
за ч. 1 ст. 377 КК і за наявності 
необхідних підстав може розгля-
датися як злочин, передбачений 
ст. 376 КК, чи як підбурювання 
до вчинення іншого злочину – за 
ст. 375 КК.

На практиці інколи погроза 
висловлюється відразу стосов-
но декількох осіб. У таких випад-
ках необхідно чітко встановити 
коло осіб, на адресу яких вона 
була спрямована, бо від цього 
залежить правильна кваліфіка-
ція вчиненого. Так, за однією зі 
справ особа була визнана су-
дом винною у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 345 і ч. 1 
ст. 377 КК за наступних умов. 
Підсудний, перебуваючи під кон-
воєм у залі судових засідань під 
час проведення судового слід-
ства по справі, з метою перешко-
дити здійсненню правосуддя і 
психологічно вплинути на суддю 
й помічника прокурора, який під-
тримував обвинувачення, дістав 
попередньо заготовлений ула-
мок леза бритви, яким спочатку 
умисно спричинив собі тілесні 
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ушкодження у вигляді порізів жи-
вота. Після цього, утримуваний 
на підлозі працівниками міліції, 
він з метою забрати лезо брит-
ви продовжував намір перешко-
дити правосуддю: почав уголос 
висловлювати на адресу судді й 
помічника прокурора неоднора-
зові погрози вчинити й над ними 
таке саме фізичне насильство, 
а також висловив на їх адресу 
погрози фізичним насильством 
в разі продовження ними ви-
конання службових обов’язків. 
Ці погрози вчинити фізичне на-
сильство в залі суду мали усві-
домлений, ясно виражений і кон-
кретний прояв, як і конкретний 
намір їх реалізувати у зв’язку з 
діяльністю судді щодо відправ-
лення правосуддя і помічника 
прокурора як державного об-
винувача, який виконує служ-
бові обов’язки. Тому погроза 
стосовно судді була правильно 
кваліфікована за ч. 1 ст. 377 КК, 
а щодо помічника прокурора – 
за ч. 1 ст. 345 КК [5].

Погроза вбивством, насиль-
ством або знищенням чи по-
шкодженням майна щодо судді, 
народного засідателя чи при-
сяжного у зв'язку з їх діяльністю, 
пов'язаною зі здійсненням пра-
восуддя, а також їх близьких ро-
дичів часто поєднується з хулі-
ганськими діями. У такому разі, 
як зазначено в абз. 2 п. 13 поста-
нови Пленуму Верховного Суду 
України від 22 грудня 2006 р., 

№ 10 «Про судову практику у 
справах про хуліганство», вчи-
нене має кваліфікуватися за 
сукупністю злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 377 КК і відповідною 
частиною ст. 296 КК [2; 2007. – 
№ 2. – С. 6].

Якщо разом з погрозою 
вбивством винний умисно ство-
рює ще й умови для її реаліза-
ції в майбутньому (наприклад, 
розробляє план убивства, під-
шукує його співучасників тощо), 
такі діяння слід кваліфікувати як 
сукупність злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 377 КК і ч. 1 ст. 14 в 
поєднанні зі ст. 379 КК. Погрозу 
насильством разом с умисним 
створенням умов для її вико-
нання слід кваліфікувати також 
за сукупністю злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 377 КК та ч. 1 
ст. 14, ч. 2 або ч. 3 ст. 377 КК 
– залежно від характеру на-
сильства. Погроза знищенням 
чи пошкодженням майна разом 
з умисним створенням умов для 
її здійснення утворює сукупність 
злочинів, які кваліфікуються за 
ч. 1 ст. 377 КК та ч. 1 ст. 14, ч. 1 
або ч. 2 ст. 378 КК.

Погрози вбивством за ч. 1 ст. 
377 КК і ч. 1 ст. 129 КК слід від-
межовувати. По-перше, потерпі-
лим від злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 129 КК, може бути будь-
яка особа, а за ч. 1 ст. 377 КК 
– тільки суддя, народний засі-
датель, присяжний або їх близь-
кі родичі. По-друге, для відпо-
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відальності за ч. 1 ст. 129 КК 
обов’язковою умовою є наяв-
ність реальних підстав побою-
ватися реалізації цієї погрози, а 
за ч. 1 ст. 377 КК ця ознака не є 
обов’язковою.

За тими ж ознаками потріб-
но відмежовувати погрозу зни-
щення майна, відповідальність 
за яку передбачена ст. 195 КК, 
від аналогічного злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 377 КК. За 
ст. 195 КК зміст погрози стосу-
ється лише знищення майна, 
тоді як за ч. 1 ст. 377 КК злочин 
може виражатися в погрозі як 
його знищенням, так і пошко-
дженням. За ст. 195 КК відпо-
відальність настає за погрозу 
знищення майна лише в певний 
спосіб – шляхом підпалу, вибуху 
або іншим загальнонебезпечним 
способом, тоді як за ч. 1 ст. 377 
КК злочин може полягати в по-
грозі його знищення будь-яким 
способом, тобто не обов’язково 
загальнонебезпечним.

Злочин, передбачений будь-
якою частиною ст. 377 КК, за 
часом свого здійснення може 
бути вчинений: а) до виконання 
потерпілим діяльності щодо від-
правлення правосуддя (з метою 
недопущення чи зміни характе-
ру такої діяльності); б) у процесі 
її виконання (з метою протидії 
такій діяльності); в) після її ви-
конання (з мотивів помсти за 
таку діяльність). Проте у всіх 
випадках обов’язковою озна-

кою об’єктивної сторони злочи-
ну, передбаченого цієї статтею, 
є наявність зв’язку між діянням 
(психічним чи фізичним насиль-
ством) погрожувача і діяльністю 
потерпілого, пов’язаною зі здій-
сненням правосуддя. Так, за од-
нією зі справ винний прийшов до 
суду, щоб з’ясувати, чому суддя 
заборонив виводити його на гос-
подарські роботи. Побачивши, 
що суддя зайшов до кабінету 
іншого судді, він також зайшов 
туди і, перебуваючи у нетверезо-
му стані, став погрожувати суд-
ді фізичним насильством. Суд 
визнав указану особу винною 
у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 377 КК України [6]. 
У цій справі чітко простежу-
ється зв’язок між погрозою за-
стосуванням насильства щодо 
судді й попередньою діяльністю 
потерпілого, пов’язаною з від-
правленням правосуддя. Від-
сутність такого зв’язку виклю-
чає кваліфікацію за ст. 377 КК, і 
за наявності необхідних підстав 
учинене може бути кваліфіко-
ване або як злочин проти жит-
тя, здоров’я чи власності особи 
(наприклад, за статтями 129 і 
195 КК), або за ст. 350 КК.

Слід також мати на увазі, 
що діяння може бути кваліфі-
коване за ст. 377 КК лише за 
умови, якщо воно вчинене у 
зв’язку із законною (правомір-
ною) діяльністю потерпілого 
щодо здійснення правосуддя. 
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Якщо дії особи були реакцією 
на незаконну діяльність потер-
пілого або викликані особисти-
ми неприязними стосунками, не 
пов'язаними з виконанням ним 
діяльності з відправлення пра-
восуддя, вчинене за наявності 
для цього підстав потрібно ква-
ліфікувати як злочин проти осо-
би або власності.

При кваліфікації злочину за 
ст. 377 КК треба враховувати, 
що діяльність, у зв’язку з якою 
винний застосував психічне або 
фізичне насильство до потерпі-
лого, хоча й має бути пов’язана 
зі здійсненням правосуддя, але 
такий зв’язок може бути як без-
посереднім (у вузькому розу-
мінні – коли, наприклад, суддя 
у встановленому законом по-
рядку бере участь у підготовці 
до розгляду судових справ, у їх 
розгляді, постановленні рішень 
чи їх виконанні), так й опосеред-
кованим (у широкому розумінні 
– коли потерпілий виконує дії і 
приймає рішення організацій-
но-розпорядчого або процесу-
ального характеру (наприклад, 
у зв’язку з обійманням посади 
голови суду), від яких залежить 
розгляд конкретних справ і при-
йняття рішень, тобто здійснює 
прийом громадян, розглядає 
звернення й заяви, призначає 
головуючого в судовому засі-
данні, вирішує питання про від-
від суддів, призупиняє виконан-
ня рішень та ін.). 

Якщо ж особа погрожує чи 
застосовує фізичне насильство 
щодо іншої особи у зв’язку зі 
здійсненням останньою діяль-
ності, хоча й службової, але не 
пов’язаної з відправленням пра-
восуддя (приміром, у зв’язку із 
прийомом чи звільненням пра-
цівників канцелярії суду, участю 
в узагальненнях судової практи-
ки чи в підготовці нормативних 
актів), учинене не підпадає під 
ознаки складу злочину, передба-
ченого ст. 377 КК, а дії винного 
слід кваліфікувати за ст. 350 КК.

За частинами 2 і 3 ст. 377 КК 
карається злочин з матеріаль-
ним складом, оскільки потерпі-
лому у зв’язку з його діяльністю 
щодо здійснення правосуддя 
наносяться побої, спричиняють-
ся легкі, середньої тяжкості (ч. 
2) або тяжкі тілесні ушкодження 
(ч. 3). Додаткова ж кваліфікація 
таких діянь ще й за статтями КК, 
що передбачають відповідаль-
ність за злочини проти здоров’я, 
не потрібна. 

У разі, якщо судді, народно-
му засідателю чи присяжному у 
зв’язку з діяльністю з відправ-
лення правосуддя або їх близь-
ким родичам були заподіяні 
тяжкі тілесні ушкодження, що 
спричинили смерть, учинене, 
як зазначено в абз. 3 п. 11 поста-
нови Пленуму Верховного Суду 
України від 4 червня 2010 р., 
№ 7 «Про практику застосуван-
ня судами кримінального зако-
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нодавства про повторність, су-
купність і рецидив злочинів та їх 
правові наслідки» [3], виходить 
за межі складу цього злочину, бо 
спричинення смерті з необереж-
ності не охоплюється ознаками 
ч. 3 ст. 377 КК, а зміст санкцій 
ч. 2 ст. 121 і ч. 3 ст. 377 КК до 
уваги тут не береться. Ось чому 
вчинене в таких випадках слід 
кваліфікувати за сукупністю зло-
чинів, передбачених ч. 2 ст. 121 і 
ч. 3 ст. 377 КК.

Суб’єктивна сторона зло-
чину за ч. 1 ст. 377 КК полягає 
лише в прямому умислі, а за 
частинами 2 і 3 цієї ж статті уми-
сел може бути як прямим, так і 
непрямим. При цьому слід вра-
ховувати, що до змісту вини має 
обов’язково входити усвідом-
лення винним того, що він: а) за-
стосовує психічне або фізичне 
насильство щодо судді, народ-
ного засідателя, присяжного чи 
їх близьких родичів; б) учиняє 
злочин у зв’язку з діяльністю 
цих осіб щодо здійснення ними 
правосуддя. Якщо такий умисел 
винного було спрямовано на за-
стосування насильства стосов-
но вказаних осіб, але внаслідок 
допущеної помилки злочин фак-
тично вчиняється щодо особи, 
яка не належить до числа по-
терпілих, зазначених у ст. 377 КК 
(так звана «помилка в об’єкті»), 
вчинене треба кваліфікувати за 
ч. 2 ст. 15 КК й за відповідною 

частиною ст. 377 КК.
Оскільки злочин, передба-

чений ст. 377 КК, вчиняється у 
зв’язку з діяльністю, пов’язаною 
з відправленням правосуддя, і 
винний усвідомлює цю обстави-
ну, то при вчиненні цього діяння 
він завжди має за мету або пере-
шкодити цій діяльності, або змі-
нити її характер у бажаному для 
себе напрямку, або помститися 
за вже здійснену діяльність, яка 
не відповідає його інтересам. 

Суб’єктом злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 377 КК (погрози) 
і ч. 2 ст. 377 КК (побоїв, легких ті-
лесних ушкоджень) є особа, яка 
досягла 16-річного віку, а щодо 
тілесних ушкоджень середньої 
тяжкості (ч. 2) чи тяжких (ч. 3) 
– 14-річного віку. Якщо цей зло-
чин учиняє службова особа, яка 
в такий спосіб явно виходить за 
межі наданих їй прав чи повно-
важень, учинене утворює сукуп-
ність злочинів, передбачених 
відповідними частинами статей 
365 і 377 КК.

Якщо винний використовує 
для погрози або насильства 
щодо судді, народного засідате-
ля чи присяжного або їх близь-
ких родичів предмети, зазначені 
у статтях 262 або 263 КК, його 
дії кваліфікуються за сукупністю 
злочинів, передбачених відпо-
відними частинами статей 377 і 
262 КК або ст. 263 КК.
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УГРОЗА ИЛИ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ СУДЬИ, НАРОДНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ 
ИЛИ ПРИСЯЖНОГО: КОММЕНТАРИЙ К СТ. 377 УК УКРАИНЫ

Тютюгин В.И., Гродецкий Ю.В.

Работа посвящена комментированию ст. 377 УК Украины. На основании современных 
достижений теории уголовного права и судебной практики предложено доктринальное тол-
кование объективных и субъективных признаков этого преступления.

Ключевые слова: угроза, насилие, судья, народный заседатель, присяжный.

THREAT OR VIOLENCE IN REGARD TO A JUDGE, FOLK ASSESSOR OR JUROR:
COMMENT TO THE ART. 377 UK OF UKRAINE

Tyutyugin V.I., Grodetskyi Yu.V.

Research is devoted to commenting of the art. 377 UK of Ukraine. Doctrine interpretation of 
objective and subjective signs of this crime is offered. On the basis of modern achievements of 
theory of criminal law and judicial practice.

Key words: threat, violence, judge, people’s assessor, juror.
Надійшла до редакції 02.07.2010 р.

УДК 343.534 О.Е. Радутний, канд. юрид. наук, доцент
Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ТАЄМНИЦЯ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ
Й ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНЕ УТВОРЕННЯ

У наш час, коли розкрива-
ються багато таємниць, за які не-
щодавно їх хранителі були ладні 
сплатити життям (своїм чи по-

рушника), коли широкій аудиторії 
пропонується величезний обсяг 
відомостей за різною тематикою, 
кримінальний закон продовжує 
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виконувати функцію охорони 
певних видів інформації, перед-
бачаючи відповідальність за 
окремі посягання на пов’язані з 
ними суспільні відносини.

Актуальність теми даної 
статті зумовлена триваючою 
дискусією серед науковців 
(Д.С. Азаров, М.І. Бажанов, 
Ю.В. Баулін, Л.С. Білогриць-
Котляревський, В.І. Борисов, 
Я.М. Брайнін, П.О. Воробей, 
М.А. Гельфер, О.М. Готін, 
В.О. Глушков, В.К. Грищук, 
О.М. Джужа, М.І. Загородніков, 
А.П. Закалюк, Є.К. Каїржанов, 
О.Ф. Кістяківський, О.М. Костен-
ко, Г.А. Крігер, В.М. Кудрявцев, 
Є.В. Лащук, П.С. Матишевський, 
М.І. Мельник, П.П. Михайлен-
ко, А.А. Музика, В.О. Навроць-
кий, А.В. Наумов, М.І. Панов, 
А.А. Піонтковський, В.Д. Спа-
сович, В.В. Сташис, С.С. Сцен-
ко, М.С. Таганцев, В.Я.Тацій, 
О.М. Трайнін, Є.В. Фесенко, 
В.Д. Філімонов, Є.А. Фролов, 
М.І. Хавронюк, В.І. Шакун та інші) 
щодо визначення поняття пред-
мета злочину й віднесення до 
нього інформації, в тому числі 
такого її різновиду, як таємниця.

За критерієм призначен-
ня інформацію поділяють на: 
(а) масову, яка містить тривіаль-
ні відомості і оперує набором 
понять, зрозумілим переважній 
частині соціуму; (б) спеціаль-
ну, як специфічний набір по-
нять, що можуть бути незрозу-

мілі основній масі соціуму, але 
необхідними і зрозумілими в 
рамках вузької соціальної гру-
пи, де використовується дана 
інформація; (в) особисту, тобто 
набір відомостей про будь-яку 
особистість, її соціальне стано-
вище, що визначає специфіку 
соціальних взаємодій усередині 
популяції [1].

Охоронюваною криміналь-
ним законом інформацією, що 
може належати до будь-якої з 
3-х указаних груп, виступають 
державна, комерційна, банків-
ська, лікарська таємниця, та-
ємниця досудового слідства, 
усиновлення, голосування, 
листування, телефонних роз-
мов, телеграфної чи іншої ко-
респонденції, не оприлюднена 
інформація про емітента, про-
фесійна таємниця захисника в 
кримінальному процесі тощо. 
Відповідальність за незаконне 
збирання, використання, розго-
лошення та інші протиправні дії 
з такою таємницею передбаче-
на КК України (далі – КК), зокре-
ма статтями 111, 114, 145, 159, 
231, 232, 328, 329 та ін.

Під таємницею розуміють 
щось невідоме, нерозгадане, те, 
що приховують від сторонніх, 
або приховану причину, сутність 
будь-чого. Відомі словники ви-
значають її як те, що прихову-
ють з наміром [4, с.148], або не 
з’ясоване чи не пізнане, або при-
ховану причину чогось [8, с.340].
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Запропоновано ще одне ці-
каве визначення: таємниця – це 
сфера об’єктивної реальності, 
прихована від сприймання або 
розуміння [14, с.6]. Отже, таєм-
ницею можна визнавати, з од-
ного боку, все те, що на даний 
момент не усвідомлено інте-
лектом людини, а з другого – 
це інформація, яка вже відо-
ма відповідним суб’єктам, але 
з тієї чи іншої причини прихо-
вується від сторонніх. У меж-
ах цього даної публікації увага 
буде приділена лише остан-
ньому аспекту.

Інформація певного харак-
теру (державна, комерційна, 
банківська, лікарська таємниця 
тощо) завжди становить відпо-
відну цінність для окремих учас-
ників (суб'єктів) суспільних від-
носин або їх груп, з приводу якої 
виникає й існує певний зв'язок 
між цими суб'єктами. В одних 
випадках вони виступають, на-
приклад, як власники, користу-
вачі чи споживачі інформації, 
в інших – носіями тієї чи іншої 
інформації й одночасно із цим – 
особами, заінтересованими в 
її використанні, поширенні або 
утриманні в секреті. 

Нарівні із суб'єктами (учас-
никами) суспільних відносин і 
соціальним зв'язком між ними 
інформація є елементом цих 
охоронюваних кримінальним 
законом відносин. Вона є не 
чим іншим, як предметом, з при-

воду якого виникають ці відно-
сини, інакше кажучи, виступає 
феноменом, який опосередку-
вав появу й існування суспільно 
значущої діяльності суб'єктів – 
соціального зв'язку [5, с.69]. 
У розглядуваному випадку ін-
формація (таємниця) – це те, з 
приводу чого складаються сус-
пільні відносини [3, с.47], вона є 
предметом останніх, охороняю-
ваних кримінальним правом від 
злочинного посягання.

У названих злочинах без-
посереднього протиправного 
впливу зазнає таємниця як різ-
новид інформації з чітко вка-
заними в законі ознаками. Як 
предмет суспільних відносин, 
інформація може бути (а в цьо-
му випадку як раз і є) елемен-
том суспільних відносин, який 
зазнає безпосереднього зло-
чинного впливу. Це свідчить 
про те, що в розглядуваних ви-
падках інформація (таємниця) і 
є предметом злочинного впли-
ву [13, с.58]. Аргументи щодо 
розширення поняття «предмет 
злочину» в загальній теорії кри-
мінального права й на користь 
визнання таємниці предметом 
злочинів, відповідальність за 
які передбачена статтями 231 і 
232 КК [Див.: 9, с.88; 10, с.47], 
а також стосовно погляду на ін-
формацію як на універсальний 
предмет злочинів [11, с.458 – 
462] були наведені в попередніх 
роботах автора цієї статті.
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Спробуємо поглянути на та-
ємницю з іншого ракурсу. Відо-
мо, що весь світ коливається в 
енергоінформаційному просто-
рі. Сучасними дослідженнями в 
галузі фізики доведено, що все 
навкруги є інформацією. Всес-
віт – це величезна плаваюча 
голограма, в кожній точці якої 
міститься інформація про оточу-
ючий світ, але вона закодована 
в голографічних інтерференцій-
них мікроструктурах [12, с.14].

Ми поступово доходимо 
розуміння того, що крім ви-
знаних 2-х потоків обміну (ре-
човина й енергія) існує 3-й, 
найважливіший і, можливо, 
ключовий для наукового вирі-
шення проблеми сутності жит-
тя – потік обміну інформацією, 
який виявляється для живої й 
будь-якої істоти більш важли-
вим, аніж потоки речовини й 
енергії [6, с.31]. Слід розши-
рити поняття «інформація» 
й розглядати її як невід’ємну 
ознаку матерії або як форму її 
існування [15, с.96].

Будь-яку таємницю, що 
сама по собі є різновидом ін-
формації, теж можна розглядати 
як енергоінформаційне утворен-
ня. Воно виникає й розвиваєть-
ся там, де окремий індивід або 
група людей починає мислити й 
діяти у відповідному напрямку. 
Потім до них приєднуються інші, 
чиї інтереси це утворення зачі-
пає. Важливим при цьому є те, 

що частота випромінювання ду-
мок для всіх охоплених осіб має 
бути резонансною.

На рівні матеріальної реа-
лізації, тобто переходу енергії 
в матерію, таємниця може зна-
ходити свій прояв в окремих 
предметах чи відокремлених 
відомостях, навколо яких буду-
ються певні суспільні відносини. 
За цими предметами або відо-
мостями на енергетичному рівні 
стоїть однакова спрямованість 
мислеформ відповідної групи 
людей, коли параметри енергії 
думки ідентичні. Ця енергія кон-
центрується в єдиному потоці, 
і десь посеред інформаційного 
простору утворюється окрема 
енергоінформаційна структура 
– таємниця.

Щодо учасників нового 
утворення, то немає значення, 
всередині цього потоку чи зо-
вні вони знаходяться. Головне 
те, що своєю заінтересованістю 
зберегти таємницю чи розкри-
ти її вони підтримують енергію 
розглядуваної структури. Як 
бачимо, будучи енергоінфор-
маційним утворенням, таєм-
ниця існує завдяки підтримці 
енергією цих суб’єктів. Більше 
того, для кожної інформації 
(таємниці) є своя характерна 
частота коливань, що є резо-
нансною для неї і, як було вже 
вказано, для учасників цих від-
носин. Можливо, існують харак-
теристики енергоінформацій-
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них коливань, які є загальними 
для всіх видів таємниць, але їх 
з’ясування поки ще попереду.

Припустимо, що будь-який 
об’єкт або предмет криміналь-
но-правової охорони є енергоін-
формаційним утворенням. Коли 
хтось, вказуючи на будь-яке ма-
теріальне утворення чи явище, 
що «це моє», виникають хвильо-
ві коливання, що охоплюють цю 
особу, яка знаходиться всереди-
ні потоку обміну інформацією, й 
усіх інших зовні.

Назвемо кожну окрему люд-
ську істоту первинною енергоін-
формаційною суспільною оди-
ницею, яка випромінює певні 
коливання. Окремі різновиди 
таких коливань вона бажає збе-
регти виключно для власного 
вжитку (наприклад, таємницю 
приватного життя). Коли група 
цих первинних одиниць (людей) 
починає коливатись в унісон, 
виникає групова структура (та-
ємниця) як надбудова, що вста-
новлює над своїми учасниками 
відповідні правила. Згодом ко-
жен учасник цієї структури ви-
мушений уже підкорятися гру-
повим коливанням, що мають 
прояв у певних правилах для 
цієї окремої групи.

Існує таємниця лише завдя-
ки енергії учасників, за рахунок 
якої збільшує свої коливання. 
Збільшення кількості суб’єктів, 
причетних до неї, підсилює об-
сяг енергії, зменшення – навпа-

ки: якщо їх чисельність зменшу-
ється, коливання згасають. Коли 
не залишиться жодного учасни-
ка, таємниця зникає і структура 
розпадається. Прикладами та-
ємниць, що колись підтримува-
лись, а згодом згасли, є секрет 
виплавки заліза з руди й вугілля, 
розведення шовкопрядів і виго-
товлення шовку, виготовлення 
пороху та ін.

Таємниці, як енергоінфор-
маційного утворення, не буває 
без учасників. Це аналогічно 
тому, як, за справедливим зау-
важенням В.Я. Тація, не буває в 
реальній дійсності безсуб’єктних 
суспільних відносин [7, с.91].

За чисельністю суб’єктів, які 
знаходяться всередині утворен-
ня, таємниці можна поділити на: 
(а) індивідуальні, що стосуються 
приватного життя, телефонних 
розмов і (б) колективні, або про-
фесійні – державна, комерційна, 
банківська, лікарська, адвокат-
ська таємниці, таємниця досудо-
вого слідства, нотаріальних дій, 
нарадчої кімнати тощо. Окремі 
корпоративні таємниці (партій-
на, релігійна) кримінальним пра-
вом не охороняються, але вони 
можуть бути пов’язані з об’єктом 
кримінально-правової охорони 
(приміром, коли окрема партій-
на таємниця входить до складу 
таємниці досудового слідства). 
Інші, такі як таємниця зв’язку 
(телефонного, телеграфного, 
поштового, з використанням 
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комп’ютерного обладнання на 
ін.), мають міжгалузевий харак-
тер. Пов’язані з ними суспільні 
відносини можуть як утворювати 
самостійні об’єкти кримінально-
правової охорони, так і входити 
до складу інших.

Особиста таємниця спрямо-
вана на недопущення викривлен-
ня того образу, під яким люди-
на бажає щоб її сприймали інші 
суб’єкти соціуму. Через це кожен 
намагається протидіяти несанк-
ціонованому ознайомленню з 
подробицями свого особистого 
життя. І саме тут ми торкаємось 
ще одного потужного об’єкта до-
слідження: як саме конкретна 
людина сприймає саму себе, які 
соціальні ролі вона намагається 
презентувати зовні і як співвід-
носяться обидві ці частки осо-
бистості між собою. Але це, за-
уважимо, проблема самостійних 
наукових досліджень. 

Протиставляючи групу вну-
трішніх учасників відносин групі 
зовнішніх, таємниця за рахунок 
взаємодії між ними збільшує 
свої коливання. Ще раз під-
креслимо, що при цьому немає 
значення, піддаються зусилля 
збереженню таємниці, чи її роз-
криттю. Головним і вирішальним 
є те, що коливання всіх заінтер-
есованих осіб відбуваються на 
резонансній частоті. 

Ми можемо лише здога-
дуватися, як усе це працює, 
й будувати теоретичні припу-

щення. У дійсності ж будь-яка 
теорія становить собою лише 
окремий аспект прояву бага-
тогранної реальності, але вже 
цим вона заслуговує на своє 
існування й вивчення. Саме та-
ким чином дослідження, спро-
ба якого започаткована в цій 
публікації, і пропонується до 
уваги наукової спільноти й усіх, 
хто ним цікавиться.

Напрямок пошуку ґрунтуєть-
ся на переконанні, що Всесвіт з 
радістю відкликається на будь-
яку нову теорію, будь-яку спробу 
взаємодіяти з ним, у тому числі 
й у царині пізнання. Наприклад, 
коли стверджується, що об’єкт 
мікросвіту є хвилею, він дово-
дить саме це в усіх численних 
експериментах. Але коли його 
розглядають як частку, він під-
тверджує це припущення всіма 
своїми проявами, примушуючи 
визнати за істинні обидві проти-
лежні теорії. 

Тому як висновок дозволи-
мо існувати й такому погляду на 
таємницю, як на енергоінформа-
ційне утворення, і продовжимо 
наукові розвідки, щоб, за висло-
вом Г.Гесе [2, с.222], досягати 
найвищого вдосконалення за 
своїм фахом, збереження у сво-
їй спеціальності й у собі живості 
і гнучкості постійним усвідом-
ленням зв’язку її з усіма іншими 
дисциплінами й тісної співпраці 
з ними.
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ТАЙНА КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Радутный А.Э.

Тайна, как разновидность информации, проанализирована в качестве предмета охра-
няемого уголовным законом общественного отношения и предмета преступления. Пред-
ложено рассмотреть тайну в качестве энергоинформационного образования, которое воз-
никает, существует и прекращает своё существование по определенным универсальным 
законам. Раскрыта значимость нового подхода к изучению традиционного вопроса о пред-
мете и объекте преступления.

Ключевые слова: предмет преступления, информация, тайна, энергоинформационный 
простор, энергоинформационное образование.

SECRET AS A SUBJECT OF CRIME 
AND ENERGY-INFORMATION ENTITY

Radutniy A.E.

Secret, as a kind of information, is analyzed in the article as an object of social relations 
protected by the criminal law and as an subject of a crime. It was proposed to consider a secret as 
an energy and information entity which arises, exists and stops its existing according to the certain 
universal laws. The signifi cance of the new approach to research into a traditional problem of a 
crime object and subject was shown.

Key words: object and subject of a crime, secret, energy and information area, energy and 
information entity
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заступник начальника

Головного слідчого 
управління МВС України,

м. Київ

ДОСУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ
В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ:
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ефективна робота право-
охоронних органів України не-
можлива без чіткої законодавчої 
бази, яка регламентує основні 
напрямки їх діяльності. На жаль, 
непоодинокими є прогалини в 
нормативно-правовому регулю-
ванні, яке є недосконалим, що 
ускладнює реалізацію окремих 
завдань правозастосування. Чи-
мало труднощів виникає і в про-
цесі досудового слідства, яке 
найтісніше пов’язано із законом.

Аналіз слідчої практики й 
анкетування слідчих і  керівників 
слідчих підрозділів дали змогу 
зробити висновок, що нині акту-
альними й потребуючими осо-
бливої уваги в теорії і практиці 
є проблеми: (а) недосконалості 
оцінки діяльності органів досу-
дового слідства; (б) неналежної 
організації взаємодії слідчих 
та органів дізнання при роз-
критті й розслідуванні злочинів; 
(в) брак чіткої регламентації ви-
користання спеціальних знань 
у кримінальному судочинстві 
(зокрема, проведення експер-

тиз); (г) складність залучення 
понятих до участі у слідчих 
діях та ін.

Зазначеній проблематиці в 
кримінально-процесуальній літе-
ратурі приділена значна увага ві-
тчизняних і зарубіжних науковців, 
таких як  В.С. Балакшин, О.В. Ба-
улін, В.П. Бахін, В.І. Галаган, І.Д. 
Гончаров, К.Ф. Гуценко, В.П. Да-
невський, В.М. Даниленко, Ю.В. 
Деришев, А.Я. Дубинський, Л.М. 
Карнєєва, М.Ч. Когамов, П.В. 
Коляда, А.Ф. Коні, А.М. Ларін, 
С.Л. Лимарченко, Є.Д. Лук’ян-
чиков, В.С. Кузьмичов, С.П. Ми-
тричев, А.Р. Михайленко, М.М. Ми-
хеєнко, М.А. Погорецький, 
Б.В. Романюк, В.М. Савицький, 
Р.Ю. Савонюк,  В.М. Тертиш-
ник, П.В. Цимбал, Є.О. Щер-
бинський та ін. Ці вчені певною 
мірою сприяли її вирішенню. Та 
деякі з питань з урахуванням ді-
яльності слідчих ОВС окремих 
регіонів країни потребують до-
даткового опрацювання, на що 
певною мірою і спрямована за-
значена стаття.
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Відповідно до п. 4 Концеп-
ції реформування кримінальної 
юстиції України необхідними за-
ходами цього процесу є розро-
блення й запровадження єдиної 
статистики й науково обґрунто-
ваних критеріїв оцінки результа-
тів роботи органів системи кри-
мінальної юстиції [5]. 

Це насамперед пов’язано 
з тим, що важливою переду-
мовою об’єктивності таких ре-
зультатів у протидії злочиннос-
ті є достовірність статистичних 
звітів. Проте практика свід-
чить, що всупереч положен-
ням Інструкції про єдиний облік 
злочинів [4], нині іноді форму-
ються стихійно, що в цілому 
призводить до невідповідності 
(викривлення) відбитої в них 
інформації.

Статистика (особливо кри-
мінальна), як важливий інстру-
мент соціального пізнання, 
повинна об'єктивно віддзерка-
лювати реалії дійсності. Коли ж 
кримінальна статистика пере-
кручується навмисно – це вже 
є безпосереднім доказом по-
рушень та інших зловживань з 
боку правоохоронних органів. 
Так, в одних випадках спостері-
гається наявність фактів свідо-
мого приховування від обліків 
розслідуваних кримінальних 
справ, в інших – відбиття у ста-
тистичній звітності неіснуючих 
злочинів або ж даних про їх 
розкриття.

Як показує аналіз слідчої 
практики найпоширенішими по-
рушеннями можемо назвати: 
а) неповноту обліково-реєстра-
ційної роботи (відмову у при-
йнятті інформації про злочин 
або ж приховування її від обліку); 
б) низьку якість реагування на 
інформацію про злочини і при-
годи; в) несвоєчасний і неква-
ліфікований розгляд первинних 
матеріалів керівництвом органу 
внутрішніх справ і безпосередні-
ми виконавцями; г) неналежний 
стан внутрішнього контролю за 
дотриманням порядку прийнят-
тя й розгляду інформації про 
злочини і пригоди; д) фальсифі-
кація матеріалів первинної пе-
ревірки та ін.

За даними прокуратури, є 
значна кількість актів реагуван-
ня на такі факти, попри те, що 
питання дотримання обліково-
реєстраційної дисципліни пере-
бувають на постійному контролі 
ГСУ МВС: неодноразово розгля-
далися на координаційних нара-
дах і заслуховувалися звіти ке-
рівників СУ (СВ) ГУ-УМВС, були 
виявлені й непоодинокі випад-
ки маніпуляцій зі статистичною 
звітністю.

Лише за 2009 р. у державі 
виявлено 387 порушень облі-
ково-реєстраційної дисциплі-
ни, допущених слідчими ОВС, 
у тому числі 6 фактів укриття 
від обліку заяв чи повідомлень 
про злочин. За такими факта-
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ми проведено 287 службових 
розслідувань, і в 203 випадках 
порушення підтвердились. До 
дисциплінарної відповідальнос-
ті притягнуто 105 працівників 
органів досудового слідства. 

Чимало порушень обліко-
во-реєстраційної дисципліни 
пов’язані з розглядом органами 
досудового слідства звернень 
громадян. У 2009 р. (за матеріа-
лами перевірок ГСУ МВС Украї-
ни в територіальних і транспорт-
них підрозділах) мали місце 
недоліки, які негативно вплива-
ють на об’єктивність формуван-
ня статистичної звітності. Так, 
залишається високим показник 
прийняття рішень слідчими у 
строки від 3-х до 10-ти діб (125 
758, або 56,7%), що в більшості 
випадків пов'язано з неправиль-
ною організацією слідчої діяль-
ності (зокрема, й у роботі слід-
чо-оперативних груп). Усупереч 
затвердженому МВС України 
порядку прийняття, реєстрації 
й розгляду в органах і підроз-
ділах внутрішніх справ України 
заяв і повідомлень про злочини, 
які вчинені або готуються (наказ 
МВС України від 14 квітня 2004 р., 
№ 458), при встановленні фак-
тичних обставин учинення тяж-
ких та особливо тяжких злочинів 
під час огляду місця події слід-
чими не відразу приймаються 
рішення про порушення кримі-
нальної справи (при безпосе-
редньому виявленні злочинів у 

складі слідчо-оперативних груп 
на місці події слідчими порушу-
ється лише кожна 5-та кримі-
нальна справа). В інших випад-
ках дослідча перевірка тривалий 
час провадиться органом дізна-
ння, що призводить до втрати 
доказової бази, а значить, не-
виконання одного зі складників 
завдання кримінального судо-
чинства – швидкого розкриття 
злочинів (ст. 2 КПК України).

Серед причин цього можна 
назвати досить високе заван-
таження слідчих матеріалами 
дослідчих перевірок про злочи-
ни, не підслідні ОВС, що відво-
лікає їх від виконання основних 
завдань з розслідування справ, 
які перебувають у провадженні. 
Хоча кількість матеріалів і змен-
шилась (порівняно з 2008 р. 
на 319, або 5,8 %), однак лише 
протягом 2009 р. слідчими ОВС 
за належністю направлено 
5118 матеріалів, або 5,9 % від 
розглянутих.

В окремих випадках з метою 
імітації протидії злочинності де-
які керівники міськрайлінорганів 
(а за їх згоди й підлеглі), порушу-
ючи закон, вносять до статистич-
них даних завідомо неправдиві 
відомості про розкриття злочинів. 
Наприклад, працівники одного з 
лінійних відділів необґрунтовано 
поставили на облік продовжува-
ні злочини, а в деяких випадках 
взагалі не існуючі. Так, 5 серпня 
2009 р. за підозрою у вчинен-
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ні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 307 КК України, порушено кри-
мінальну справу щодо гр. Ш. Від-
повідно до матеріалів справи Ш. 
3 серпня 2009 р. був затриманий 
працівниками лінійного відділу, у 
якого при огляді було вилучено 
наркотичний засіб, який він збері-
гав з метою збуту. У ході досудо-
вого розслідування винуватість 
Ш. була підтверджена сукупніс-
тю доказів, а справа з обвину-
вальним висновком направлена 
до суду. Разом із цією справою в 
порушення вимог пунктів 8.1 і 8.2  
Інструкції про єдиний облік зло-
чинів необґрунтовано обліковано 
(як додатковий, неіснуючий) зло-
чин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК 
України, по надуманому факту 
вилучення у Ш. за місцем про-
живання сухої макової соломки, 
яку він нібито зберігав з метою 
збуту. Між тим кримінальна спра-
ва по цьому факту не порушу-
валась і обвинувачення   Ш. не 
пред'являлось.

Усього за 2009 р. слідчими 
слідчого відділення зазначеного 
лінійного відділу до суду «на па-
пері» було направлено звіт про 11 
неіснуючих кримінальних справ.

У більшості випадків неза-
конні дії працівників щодо мані-
пулювання статистикою шляхом 
необґрунтованого обліку злочи-
нів пояснюється їх небажанням 
розкривати й розслідувати тяж-
кі злочини, а також недостатнім 
контролем за їх діяльністю.

Як бачимо проблема недо-
бросовісного складання ста-
тистичних показників злочин-
ності (зокрема, формальність 
її ведення, укриття злочинів від 
реєстрації, постановка на об-
лік злочинів неіснуючих) нині 
є досить актуальною, про що 
неодноразово наголошували 
вчені, вказуючи безліч спосо-
бів фальсифікації статистичної 
звітності, як-от: (а) незаконне 
закриття справи; (б) виставлен-
ня карток щодо призупинен-
ня справи, хоча розслідування 
ще триває; (в) необгрунтоване 
об’єднання кримінальних справ; 
(г) протизаконне виділення ма-
теріалу в окреме провадження 
тощо [2, с. 15]. 

Нагальною потребою ви-
ступає уніфікація системи зби-
рання облікових матеріалів, 
впровадження належного й 
ефективного обліку злочинів та 
оцінки ефективності діяльнос-
ті працівників, запровадження 
більш дійових заходів контролю 
обліково-реєстраційної дисци-
пліни з боку керівників усіх рів-
нів та ін. А для цього необхідна 
підготовка відповідних чітких 
відомчих і міжвідомчих норма-
тивних актів. Такої ж думки до-
тримуються й колеги Російської 
Федерації [11, с. 86]. 

Слушно зазначають науков-
ці, що проблеми статистичної 
звітності пов’язані також з тим, 
що статистика злочинності в 
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Україні побудована за внутріш-
ньовідомчим принципом (у сис-
темі МВС України для виконання 
зазначених функцій діють під-
розділи інформаційних техноло-
гій). Ось деякі правознавці вже 
давно пропонували підвищити 
достовірність і повноту кримі-
нальної статистики шляхом пе-
редачі функцій реєстрації зло-
чинів із системи МВС до органів 
Державного комітету статистики 
[1, с. 79.]. З нашого погляду, та-
кий розподіл облікових функцій 
сприяв би наведенню належного 
порядку. Дані питання потребу-
ють спільного й заінтерисовано-
го опрацювання  Прокуратурою, 
МВС, СБУ, ДПА, ДПС, МНС, 
ДДУВП та ДСА України.

Важливою залишається і 
проблема формування статис-
тичної звітності. Загальновідо-
мо, що ефективність діяльності 
оперативних підрозділів ОВС ви-
значається залежно від кількості 
виставлених на кінець звітно-
го періоду статистичних карток 
форми № 4 (на злочин, за вчи-
нення якого особі пред’явлено 
обвинувачення). А показники 
діяльності слідчого оцінюються 
кількістю направлених справ з 
обвинувальним висновком до 
суду. До речі, зараз триває робо-
та над переліком і закріпленням 
у нормативно-правових актах 
критеріїв оцінки діяльності слід-
чих ОВС, зокрема, вироблення 
більш чіткої формули визначен-

ня оптимального навантаження 
на них з урахуванням: (а) катего-
рії справ, за якими провадиться 
розслідування; (б) їх спеціаліза-
ції; (в) особливостей конкретно-
го регіону; (г) наявної штатної 
чисельності слідчого підрозділу 
й числа помічників слідчих. Про 
це вже йшлося в наших робо-
тах. Значна увага зосереджена 
й над опрацюванням критеріїв 
оцінки роботи із зверненнями 
громадян: вбачається за доціль-
не враховувати кількість заяв 
і повідомлень про злочини як 
один з основних критеріїв ефек-
тивності діяльності для чього в 
першу чергу треба запровадити 
електронний облік заяв і повідо-
млень громадян на рівні місь-
крайлінорганів внутрішніх справ 
і вище. Даний досвід використо-
вується у всіх країнах Західної 
Європи, що сприяє зміцненню 
службової дисципліни, економії 
часу і зменшенню фінансових 
витрат. Головне ж – зростає до-
віра до органів правосуддя.

Актуальною проблемою є 
також те, що керівники міськрай-
лінорганів в кінці звітних періо-
дів (місяця, кварталу, півріччя й 
року) вимагають виставляти ста-
тистичні картки форми №4 на всі 
справи, що знаходяться в прова-
дженні слідчих. Непоодинокими 
є також випадки, коли керівни-
цтво, незважаючи на значне на-
вантаження слідчого (особливо 
наприкінці календарного міся-
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ця), з притиском «рекомендує» 
пред’являти обвинувачення й 
виставляти статистичні картки 
відразу після порушення кримі-
нальної справи, що не сприяє 
якості розслідування й тягне за 
собою порушення кримінально-
процесуального закону.

Потребує вдосконалення 
і взаємодія слідчих та опера-
тивних працівників. Адже часто 
після виставлення картки фор-
ми №4 припиняється опера-
тивне супроводження справи, 
тобто сприяння оперативних 
працівників слідчому в розслі-
дуванні (у проведенні слідчих 
дій, у виклику учасників про-
цесу тощо), хоча така співп-
раця й передбачена п. 4.2. Ін-
струкції з організації взаємодії 
органів досудового слідства з 
оперативними службами ор-
ганів внутрішніх справ Украї-
ни в розкритті і розслідуванні 
вчинених злочинів, затвердже-
ної наказом МВС України від 
8 вересня 2005 р. №777 [8]. 
Взаємодія здійснюється не 
на належному рівні, що бага-
то в чому підкреслює її фор-
мальність. Прикладом цього 
на досудовому провадженні 
є й регламентація виконання 
органом дізнання доручень 
слідчого в порядку ч. 3 ст. 114 
КПК України. На думку деяких 
учених [7, с.9], процес вико-
нання доручень розтягується 
на 9 етапів. А з огляду на  те, 

що максимальний строк ви-
конання доручення становить 
10 днів, розраховувати на його 
якість не приходиться.

Відомчими нормативно-пра-
вовими актами МВС України 
[8; 3] наголошується на якісному 
виконанні органом дізнання слід-
чих дій і оперативно-розшукових 
заходів у кримінальних справах 
за дорученнями слідчих (пунк-
ти 6.18.1; 6.18.2 Інструкції й (за 
наказами МВС № 160-08, пунк-
ти 1.5.2; 2.11 й  № 777-05). Між 
тим МВС визначено, що уповно-
важеною особою на здійснення 
контролю за якісним виконан-
ням органом дізнання доручень 
слідчих і вжиття необхідних за-
ходів щодо усунення виявлених 
недоліків під час виконання до-
ручень є керівник міськрайлі-
норгану внутрішніх справ.

Проте слідча практика по-
казує, що замість виконання 
конкретних завдань, слідчий 
отримує так звані трафаретні 
відписки, як-то: «проведеними 
оперативно-розшуковими захо-
дами не виявилося можливим 
установити …». А якби показ-
ники оцінки діяльності органу 
дізнання бралися до уваги не 
лише від кількості виставлених 
форм № 4, а й від кількості на-
правлених кримінальних справ 
до прокуратури в порядку ст. 225 
КПК України (по яких вони здій-
снювали оперативне супрово-
дження), було б належним таке 
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супроводження по криміналь-
них справах, як  оперативність і 
якість розслідування.

Саме  результатом недостат-
ньо налагоджена взаємодія слід-
чих та оперативних працівників є 
затягування розслідування. При-
міром, нерідко зустріаються ви-
падки, коли після пред’явлення 
особам обвинувачення у вчинен-
ні злочину, протягом понад двомі-
сячного строку жодної слідчої дії 
не проводилось. Для вирішення 
цієї проблеми необхідно вдоско-
налити критерії оцінки результа-
тів роботи органів кримінального 
переслідування.

Більшість учених-процесуа-
лістів не вважають за доцільне 
шукати один універсальний кри-
терій ефективності діяльності 
цих органів. Як слушно зазна-
чає Л.М. Лобойко найбільш точ-
ною, отже, претендуючою на 
об’єктивність, є система оціню-
вання ефективності діяльності 
органів кримінального переслі-
дування за декількома крите-
ріями: за ступенем досягнення 
мети діяльності з переслідуван-
ня, за його обґрунтованістю, 
законністю і швидкістю. Разом 
із тим ефективність криміналь-
ного переслідування – одного з 
основних напрямків криміналь-
но-процесуальної діяльності за-
лежить – як від злагодженої ді-
яльності певного органу, так і від 
результатів діяльності окремих 
його працівників [6, с.185].

Аналіз матеріалів практики 
свідчить, що не менш важливою 
проблемою визнається й брак 
чіткої регламентації викорис-
тання спеціальних знань на до-
судовому провадженні, зокрема, 
провадження експертиз.

На сьогодні кримінально-
процесуальним законодавством 
фактично не врегульовані пи-
тання проведення досліджень 
до порушення кримінальної 
справи . Недостатньо відбиті 
вони й у підзаконних норматив-
но-правових актах (пункти 1.3; 
4.23 Інструкції про призначення 
та проведення судових експер-
тиз та експертних досліджень, 
затвердженої наказом Міністер-
ства юстиції України від 8 жов-
тня 1998 р., № 53/5; пункти 1.1; 
1.25 Правил проведення судо-
во-медичної експертизи (дослі-
джень) трупів у бюро судово-ме-
дичної експертизи; пункти 1.1; 
1.12 Правил проведення судо-
во-медичних експертиз (обсте-
жень) з приводу статевих станів 
в бюро судово-медичної експер-
тизи; пункти 4.2; 4.14 Правил 
судово-медичного визначення 
ступеня тяжкості тілесних ушко-
джень, затверджених наказом 
МОЗ України «Про розвиток та 
вдосконалення судово-медич-
ної служби України» від 17 січня 
1995 р., № 6 [10]).

У зв’язку із цим виникає чи-
мало проблем. Однією з них є 
та, що речовини та предмети в 
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окремих випадках можуть бути 
повністю використаними при 
проведенні їх дослідження (для 
вирішення питань про порушен-
ня кримінальних справах). На-
приклад, працівниками ЛВ на ст. 
Рівне УМВС України на Львів-
ській залізниці 26 серпня 2009 
р. у гр. Г. було вилучено пігулку 
білого кольору з маркуванням 
«Р-25» загальною вагою 0,075 
г й направлено для проведен-
ня дослідження. За  довідкою 
спеціаліста ця пігулка містить 
наркотичну речовину – метадон, 
обіг якої обмежено (загальна 
вага останнього в цій пігулці – 
0,03 г). У перебігу дослідження 
було використано 0,060 г вилу-
ченої пігулки, 0,015 г – поверне-
но органу розслідування, яким 
на підставі цієї довідки поруше-
но кримінальну справу (оскільки 
відповідно до наказу МОЗ Укра-
їни «Про затвердження таблиць 
невеликих, великих та особливо 
великих розмірів наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів, які знаходяться у 
незаконному обігу» від 1 серпня 
2000 р., № 188 невеликим розмі-
ром наркотичного засобу (мета-
дону), що перебуває в незакон-
ному обігу, вважається 0,02 г). 
Після порушення кримінальної 
справи необхідно призначати 
експертизу, проте речовини для 
її офіційного проведення недо-
статньо. Такі факти, на жаль, є 
непоодинокими.

Існують проблеми й при при-
значенні, проведенні, закріплен-
ні й використанні результатів по-
дібних попередніх досліджень. 
Виникає запитання: чи мають ре-
зультати останніх доказову силу 
і чи обов’язково у подібних ви-
падках проводити експертизу? 
Дискусія підсилюється ще й тим, 
що в КПК України немає вказівки 
на форму закріплення результа-
тів попереднього дослідження 
(на відміну від експертизи), а 
тому незрозуміло,  це має бути 
довідка, висновок чи акт. Також 
не конкретизовано, хто вправі 
проводити ці дослідження – спе-
ціаліст чи експерт. 

Проблема в тому, що кри-
міналістичні дослідження до 
порушення кримінальної спра-
ви й експертиза після цього в 
більшості випадків провадяться 
тією ж особою й мають анало-
гічний зміст, в одних випадках 
довідку надає спеціаліст, у дру-
гому – експерт. При цьому непо-
одинокими є випадки (в деяких 
регіонах України, зокрема, в АР 
Крим, Львівській та Рівненській 
областях) участі в проведенні 
досліджень до порушення кри-
мінальної справи експертів, що 
вважається неприпустимим, 
оскільки експерт, будучи специ-
фічним суб’єктом кримінально-
процесуальної діяльності, бере 
участь у кримінальному судо-
чинстві лише після порушення 
кримінальної справи.
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Варто звернути увагу на по-
ложення ст. 128 1  КПК України, 
згідно з якою в необхідних ви-
падках для участі у проведенні 
слідчої дії може бути залучений 
спеціаліст. Отже, участь цього 
суб’єкта кримінального судочин-
ства обмежується лише слідчою 
дією. До порушення криміналь-
ної справи законодавством до-
зволено проведення лише 3-х 
слідчих дій: огляд місця події, 
накладення арешту на корес-
понденцію і зняття інформації з 
каналів зв’язку. Як бачимо, КПК 
не регламентує участі спеціаліс-
тів у проведенні досліджень до 
порушення кримінальної спра-
ви, бо ці дослідження не є слід-
чими діями, а тому виходячи з 
положень ст. 128 1 КПК України, 
брати участь у них вони не ма-
ють права.

На нашу думку, ст. 128 1 КПК 
України редакційно є не зовсім 
вдалою, тому що таке форму-
лювання через його неточність 
виключає участь спеціаліста в 
досудовому провадженні до по-
рушення кримінальної справи. 
Вважаємо, що в КПК України 
доцільно окремо передбачити 
процесуальні особливості такої 
участі спеціаліста, особливо в 
дослідженнях, що провадяться 
для вирішення питання про по-
рушення кримінальної справи.

Результати слідчо-судової 
практики показують, що дуже 
часто справи порушуються слід-

чими виключно після одержання 
результатів попереднього дослі-
дження – довідок чи висновків 
спеціалістів (наприклад, про 
обіг наркотичних засобів, боє-
припасів, вибухових речовин, 
використання підроблених доку-
ментів). Інакше кажучи, підста-
вою до порушення кримінальної 
справи є саме результати цих 
досліджень, які є (достатніми 
даними, що вказують на наяв-
ність ознак злочину – ч. 2 ст. 94 
КПК України).

Таким чином, визнаючи до-
казами всякі фактичні дані, на 
підставі яких у визначеному за-
коном порядку орган дізнання, 
слідчий і суд установлюють на-
явність або відсутність суспіль-
но небезпечного діяння, винність 
особи, яка вчинила розслідува-
не діяння, та інші обставини, що 
мають значення для правильно-
го вирішення справи (ч. 1 ст. 64 
КПК України), необхідно відне-
сти до їх переліку (ч. 2 ст. 64 КПК 
України) й висновки спеціалістів, 
надані за проведеними до пору-
шення кримінальної справи по-
передніми дослідженнями.

На наше переконання, до-
цільно виокремити й вимоги 
до порядку та форми фікса-
ції результатів попередніх до-
сліджень, конкретизувавши, 
що їх хід і результати викла-
даються у висновку спеціаліс-
та з дотриманням вимог, що 
пред’являються до нього.
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Виникають проблеми й у 
зв’язку з недосконалістю пра-
вового регулювання проведен-
ня експертиз. Перш за все це 
пов’язано з тим, що в КПК Укра-
їни взагалі не регламентовані 
строки проведення цієї проце-
дури. Користуючись цією зако-
нодавчою прогалиною, експерти 
всупереч окресленому 3-місяч-
ному строку (п. 1.13 Інструкції 
про призначення та проведення 
судових експертиз та експерт-
них досліджень) [9] виконують 
поставлене перед ними завдан-
ня протягом 5–6 місяців, а інколи 
навіть декілька років. При цьому 
строк розслідування криміналь-
ної справи не зупиняється (ст. 
120 КПК України), що вимагає є 
продовження строків досудово-
го слідства, а це розцінюється 
як негатив.

З нашої точки зору, цю прак-
тику треба ліквідувати, а про-
блему треба негайно вирішува-
ти шляхом чіткої регламентації 
строків проведення експертиз. 
Для цього потрібно визначити й 
науково обґрунтувати строки про-
ведення експертиз залежно від 
рівня їх складності з одночасним 
закріпленням відповідальності 
осіб за порушення цих строків. 

Вважається за необхідне за-
кріпити в ч. 1 ст. 206 КПК Украї-
ни таку підставу для зупинення 
кримінальної справи, як «не-
можливість проведення експер-
тизи (враховуючи її складність, 

обсяг роботи, велику кількість 
питань, об’єктів та інші обстави-
ни) у встановлений законодав-
ством строк».

З огляду на значну поши-
реність злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів і боєприпа-
сів (за даними статистики, вони 
складають близько третини усіх 
злочинів) доцільно доповнити 
ч. 1 ст. 76 КПК України поло-
женням про обов’язковість про-
ведення експертизи у справах, 
пов’язаних з визначенням ха-
рактеру (належністю до певного 
виду) й розміру (кількісно-ваго-
вих характеристик) наркотичної 
(вибухової) речовини.

Певні проблеми в процесі 
розслідування злочинів поро-
джує недосконалість інституту 
понятих, (в основному при про-
веденні обшуку, виїмки, огляду, 
відтворенні обстановки й обста-
вин події, опису майна тощо), що 
тягне за собою й порушення за-
конодавства органами дізнання 
та слідчими. Так, нерідко всупе-
реч вимогам ст. 127 КПК України 
слідчі дії провадяться наявністю 
одного, взагалі за відсутності 
понятго або такими виступали 
працівники міліції. Так, при про-
веденні перевірок оперативно-
службової діяльності органів до-
судового слідства працівниками 
ГСУ МВС виявлені факти про-
ведення огляду трупу без участі 
понятих, що суперечить вимо-
гам ст. 192 КПК України.
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Враховуючи те, що інсти-
тут залучення понятих до кри-
мінально-процесуального про-
вадження існує в сучасному 
вигляді практично незмінно 
з початку 60-х років ХХ ст., на 
думку практиків і теоретиків, він 
чи не повністю вичерпав себе. 
Особливо це стосується залу-
чення понятих під час огляду 
місця дорожньо-транспортної 
події, відтворення обстановки й 
обставин дорожньо-транспорт-
ної події, огляду транспорт-
них засобів. Пояснюється це 
тим, що найчастіше такі слід-
чі дії провадяться або в місці, 
де складно знайти необхідних 
осіб, або ж випадкові водії не 
можуть чи не бажають брати в 
них участь; і це при тому, що їх 
проведення й фіксація резуль-
татів вимагають швидкості й не-
відкладності. Вважається, що 
потреби в залученні понятих в 
окремих випадках немає ще й 
тому, що сам факт огляду чи ін-
шої слідчої дії фіксується підпи-
сами її учасників, а досить час-
то ще й застосуванням фото- й 
відеозйомки. 

Неможливо проконтролюва-
ти розголошення інформації до-
судового слідства понятими, які 
залучалися до проведення слід-
чих дій, навіть при обов’язковому 
попередженні їх про криміналь-
ну відповідальність. У більшості 
випадків існують підстави вва-
жати, що таємниця може бути 

розголошенна, особливо якщо 
понятими є сусіди, колеги по на-
вчанню, роботі та ін.

На поступову відмову від по-
нятих у кримінальному судочин-
стві орієнтує й досвід багатьох 
розвинених країн (Англії, США), 
де цього інституту немає. Важли-
во наголосити, що в деяких кра-
їнах Європи (Франції, ФРН, Лат-
вії, Литві, Естонії) існує практика 
обмеженої участі понятих, зокре-
ма, при проведенні вузького кола 
процесуальних дій, пов’язаних 
переважно з обмеженням закон-
них прав і свобод громадян, (на-
приклад, обшук житла). 

Однак у пострадянських кра-
їнах (РФ, Республіках Бєларусь, 
Молдова та ін.) інститут понятих 
зберігається в первісному ви-
гляді, що підкреслює складність 
демократичних перетворень у 
цих державах і неготовність сус-
пільства довіряти органам кри-
мінальної юстиції.

Проте категорично ствер-
джувати про недоцільність за-
лучення понятих під час слідчих 
дій вести мову зарано. З одного 
боку, їх участь у  процесуаль-
ному провадженні є важливою 
правовою гарантією недопу-
щення порушень законності з 
боку органів розслідування, а 
з другого – нерідко формальна 
участь понятих, що часто спо-
стерігається на практиці, не в 
змозі забезпечити законності 
при здійсненні слідчих дій, що у 
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свою чергу, вимагає поступової 
відмови від інституту понятих у 
кримінальному процесі. 

Найбільш правильним шля-
хом вважається реформування 
інституту понятих шляхом заміни 
положення (ст. 127 КПК України)  
«…про обов’язкову присутність 
понятих…» наступною нормою: 
«До участі в проведенні слідчих 
дій можуть бути залучені поняті, 
якщо в обстановці, що склалася, 
слідчий визнає це за необхідне».

Отже, на даний час форму-
вання в Україні нової законодав-
чої бази стосовно досудового 
провадження потребує поступо-

вого реформування з одночас-
ним вирішенням його основних 
проблем. Запропоновані шляхи 
вдосконалення кримінально-про-
цесуального законодавства спря-
мовані на позитивний вплив на 
слідчу практику. У той же час під-
вищення ефективності функціо-
нування правоохоронних органів 
сприятиме посиленню забезпе-
чення гарантованих Конституцією 
України прав і законних інтересів 
учасників кримінального судочин-
ства (ст. 2 КПК України), що ви-
знається головним пріоритетом  
діяльності органів кримінального 
переслідування.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Топчий В.В.

Охарактеризированы некоторые проблемы досудебного производства по уголовным 
делам. Предложены пути усовершенствования следственной деятельности.
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регистрационная дисциплина, предварительное исследование, заключение специалиста, 
проведение экспертиз. 

PRE-TRIAL PROCEEDINGS IN CRIMINAL LEGAL PROCEDURE OF UKRAINE:
CONDITION AND   PERSPECTIVES OF IMPROVEMENT

Topchiy V.V.

Some problems of pre-trial proceedings of criminal cases have been characterized. The ways 
of the improvement of investigation activity have been suggested. 

 Key words: pre-trial investigation, the reformation of legislation, account-registration discipline, 
the preliminary study, the conclusion of the specialist, the production of the expert operations.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗГЛЯДУ СУДОМ СКАРГИ 
НА ПОСТАНОВУ ПРО ПОРУШЕННЯ

КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Конституція України у ст. 55 
закріпила важливе для правової 
держави  право кожної особи  на  
оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів держав-
ної влади, місцевого самовря-
дування, посадових і службових 
осіб.  Це положення Основного 
Закону стосується й  рішень, які 
приймаються на стадії порушен-
ня кримінальної справи.  Теорія 
кримінального процесу визначає 

цю стадію як першу (початкову) 
стадію, з якої розпочинається 
кримінально-процесуальна ді-
яльність. Вона включає в себе 
систему процесуальних дій і пра-
вовідносин, які виникають при 
їх виконанні між відповідними 
компетентними органами. Від 
належного дотримання закон-
ності органами досудового роз-
слідування й неприпустимості 
порушення прав і свобод осіб, 
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які залучаються до кримінально-
процесуальної діяльності, зале-
жить увесь подальший рух кримі-
нальної справи.

Законом № 462-У від 14 
грудня 2006 р. «Про внесення 
змін до Кримінально-процесу-
ального кодексу України щодо 
оскарження постанови про по-
рушення кримінальної справи», 
КПК було доповнено статтями  
2367 та 2368 [1; 2007. – № 9. – 
Ст. 74;  1961. – № 2. – Ст. 15].  

Оскаржити до суду постано-
ву про порушення кримінальної 
справи є реалізацією права осо-
би на судовий захист, гарантією 
того, що рішення суб`єкта про 
порушення кримінальної спра-
ви (і як наслідок цього – початок 
досудового розслідування) за-
знає судового контролю. Своє-
часний та об'єктивний розгляд 
таких скарг посилює захист кри-
мінально-процесуальними засо-
бами  прав та свобод громадян 
відповідно до інтересів держа-
ви. Але новели, завдяки  яким 
стала можливою ця процедура, 
як і процесуальний порядок роз-
гляду скарги,  викликають  де-
кілька  проблем, які  й пропону-
ється  розглянути в даній статті.

Перелік осіб, які мають пра-
во оскаржити постанову про по-
рушення кримінальної справи 
(за фактом або щодо особи) 
регламентовано частинами 2 і 3 
ст. 2367 КПК України. Скарга на 
постанову органу дізнання, слід-

чого, прокурора про порушення 
кримінальної справи стосов-
но особи може бути подана до 
суду нею самою, її захисником 
чи законним представником (ч.2 
ст. 2367 КПК). Скарга на поста-
нову вказаних суб’єктів про по-
рушення кримінальної справи за 
фактом вчинення злочину пода-
ється до суду особою, інтересів 
якої стосується ця справа, теж її 
захисником або законним пред-
ставником з достатнім обґрунту-
ванням порушення прав чи за-
конних інтересів цієї особи (ч. 3 
ст. 2367 КПК). 

Потребує тлумачення кон-
струкція «особа, інтересів якої 
стосується порушення справи», 
бо саме це надає право особі 
оскаржити відповідну постано-
ву. КПК України не містить 
роз’яснення цієї правової кате-
горії  (у ст. 32 КПК такого терміна 
немає), що дає підставу вважа-
ти, що брак у КПК дефініції по-
няття «особа, яка має право 
оскаржити постанову про пору-
шення справи за фактом», може 
викликати досить розширене 
його трактування й  вільне опе-
рування ним у слідчій і судовій 
практиці. 

Теорія кримінального проце-
су визнає суб’єктами, які мають 
інтерес у справі  тих осіб, які ма-
ють особистий чи інший інтерес 
у порушенні справи [3, с. 90]. У 
постанові Пленуму Верховного 
Суду України № 6 від 4 червня 
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2010 р. «Про деякі питання, що 
виникають під час розгляду су-
дами України скарг на постано-
ви органів дізнання, слідчого, 
прокурора про порушення кри-
мінальної справи» зазначено, 
що суди зобов’язані приймати 
до свого провадження скарги на 
постанови про порушення кримі-
нальної справи від особи, інтер-
есів якої стосується криміналь-
на справа, порушена за фактом 
вчинення злочину, з достат-
нім обгрунтуванням порушен-
ня прав чи законних інтересів 
цієї особи [6], тобто вона вправі 
оскаржити постанову про пору-
шення справи за фактом, якщо 
має місце наявність порушен-
ня її прав та законних інтер-
есів. Заінтересованість особи 
пов’язується з наявністю обме-
ження її прав і свобод [5].

КПК України не встановлює 
строків оскарження такої по-
станови, на  підставі чого суди  
приймають до розгляду поді-
бні скарги протягом усього часу 
знаходження справи у прова-
дженні органів дізнання, слід-
чого чи прокурора до моменту 
закінчення досудового слідства 
(ч. 4 ст. 2367 КПК). Отже, особи, 
вказані в частинах 2 і 3 ст.  2367 

КПК України, мають право по-
дати скаргу на відповідну по-
станову протягом всього часу 
провадження досудового роз-
слідування. Оскарження такої 
постанови протягом указанного  

періоду, як це позначено в ч.4 
ст. 2367 КПК, вважаємо, законо-
давчо не виправдано.  Предме-
том оскарження  є порушення 
прав і законних інтересів особи 
саме на стадії порушення кри-
мінальної справи, що призвело 
(як вважає особа, яка оскаржує 
постанову)  до прийняття неза-
конного рішення про порушення 
кримінальної справи.  Як вбача-
ється,  в КПК України треба чітко 
окреслити строки, в межах яких 
особа має скористатися правом 
на оскарження  цієї постанови. 
Дійсно, загроза порушення кон-
ституційних прав людини може 
виникнути на будь-якому етапі 
досудового провадження, але 
це стосується  вже провадження  
саме досудового розслідування. 
а не факту прийняття рішення 
про порушення справи. 

КПК України у  ч. 3 ст. 2367 
зобов’язує  особу, яка оскаржує 
постанову про порушення спра-
ви за фактом, достатньо обґрун-
тувати наявність порушення її 
прав чи законних інтересів, що 
дійсно необхідно, бо таке об-
грунтування надає їй право на 
таку скаргу. Водночас недостат-
ність останнього не є підставою 
для  відмови у відкритті прова-
дження по справі [6].  

Предметом судового розгля-
ду є перевірка наявності приво-
дів і підстав, законності джерел 
отримання даних, які стали під-
ставою для винесення постано-
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ви. У юридичній літературі зо-
середжується увага на необ-
хідності для суду провести таку 
перевірку, обґрунтувати своє  
рішення про порушення спра-
ви,  з’ясувати чи є обставини, 
що виключають провадження 
по справі, а також чи дотримано 
процесуальний порядок вине-
сення постанови про порушення 
справи [Див.:  9, с. 122;  2, с. 6.].

 Процесуальний порядок 
розгляду суддею скарги на таку 
постанову  зазначених суб’єктів 
повинен гарантувати захист 
прав і свобод людині й грома-
дянину і створити кожному умо-
ви для їх поновлення.  На нашу 
думку,  процесуальний порядок 
розгляду судом скарги на поста-
нову про порушення криміналь-
ної справи, що регламентується 
ст.  2368 КПК України, породжує 
питання, які потребують подаль-
шого законодавчого вирішення. 

Відповідно до ст. 2368 КПК 
України суддя протягом доби від 
дня надходження скарги до суду 
виносить постанову про відкрит-
тя провадження за скаргою, в 
якій вирішує питання  про до-
цільність на час розгляду скарги  
зупинення  слідчих дій. Рішен-
ням про зупинення проваджен-
ня останніх  зупиняється  про-
вадження досудового слідства 
(п. 4 ч. 1 ст. 206 КПК). 

 Прийняттям  рішення в по-
станові про відкриття прова-
дження по справі (як зазначено 

в ч. 4 ст. 2368 КПК) унеможлив-
люється вирішення суддею цьо-
го питання  при розгляді скарги 
в  судовому засіданні, коли сто-
рони мають право заявити про 
це клопотання або висловити 
свою думку стосовно  зупинен-
ня провадження слідчих дій. Із 
цього приводу заслуговує на 
підтримку думка, висловлена 
Д. Є. Кутомановим, що надан-
ня суду повноважень із при-
йняття рішення про проведен-
ня слідчих дій, які обмежують 
конституційні права людини, а 
також вирішення скарг учасни-
ків кримінального провадження 
привносить змагальні засади в 
процедуру досудового розслі-
дування [4, с.13]. 

У ст. 2368 КПК, на наше пе-
реконання, повинно бути ви-
значено такий процесуальний 
порядок провадження, який 
окреслював би час прийняття 
рішення про зупинення слідчих 
дій: (а) при винесенні постано-
ви про відкриття провадження, 
(б) при проведенні судового за-
сідання з урахуванням думки 
учасників процесу, (в) при за-
явленні клопотань. Дотримання 
змагальності сторін у вирішенні 
цього питання  має значення,  
тому  що проведенням  (або не-
проведенням) слідчих дій під 
час розгляду в суді  скарги  може 
бути завдана шкода конститу-
ційним правам та  інтересам 
особи.
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В уже згадуваній  поста-
нові № 6 Пленуму Верховного 
Суду України від 4 червня 2010 
р. говориться, що за наявності 
підстав вважати, що слідчими 
діями, здійснюваними у справі, 
може бути завдана шкода кон-
ституційним правам чи інтере-
сам певної особи, суддя вправі 
прийняти рішення про зупинен-
ня слідчих дій на час розгляду 
скарги.  Але ж таким зупинен-
ням теж може бути нанесена 
шкода як інтересам учасників 
процесу, так і всьому досудово-
му розслідуванню. Не викликає 
сумніву обставина, що з плином 
часу  обстановка на місці події  
змінюється, знищуються сліди 
злочину, втрачаються важливі 
докази й можливість розкриття 
злочину «по гарячих слідах», 
що неминуче призводить до по-
рушення прав потерпілого, пе-
рекрученню події  злочину,  уне-
можливлює його розкриття. Як 
зазначено в цій постанові, до 
прийняття такого рішення судді  
належить підходити виважено, 
мати на увазі, що воно може 
викликати істотні негативні  на-
слідки, зокрема, призвести до 
втрати доказів. 

Невирішеним залишається 
питання, що стосується збиран-
ня, процесуального закріплен-
ня (фіксації) й оцінки доказів  у 
тих слідчих діях, виконання яких 
уже розпочато, але зупинено по-
становою судді. Варто, з нашого 

погляду, в КПК України встано-
вити чіткий  процесуальний по-
рядок щодо закріплення отри-
маних результатів слідчих дій, 
провадження яких зупиняється 
цією постановою, збереження 
вже отриманих  результатів та їх 
подальшого використання. 

Конституційний Суд України 
30 червня 2009 р. Рішенням по 
справі  № 1-17/2009 за консти-
туційним поданням Верховного 
Суду України щодо відповід-
ності Конституції України (кон-
ституційності) положень частин 
7-ї і 9-ї,  п. 2 ч. 16 ст. 2368 КПК 
України  встановив, що надання 
матеріалів, відповідно до яких 
було прийнято рішення про по-
рушення кримінальної справи, 
є  обов`язком органів дізнання, 
слідчого, прокурора, які, врахо-
вуючи строки  розгляду судом 
скарг на постанови про пору-
шення справи, повинні вжити 
всіх необхідних заходів для сво-
єчасного їх направлення до суду. 
Невиконання чи неналежне ви-
конання цього обов`язку може 
бути підставою для притягнення 
винних осіб до юридичної відпо-
відальності [7].

Орган дізнання, слідчий  або 
прокурор, у провадженні якого 
знаходиться справа, зобов`язані  
у встановлений суддею строк по-
дати до суду матеріали, на під-
ставі яких було прийнято рішен-
ня про порушення справи. За ч. 
6 ст. 2368 КПК України матеріали, 
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які подаються до суду, повинні  
бути описані, прошиті й прону-
меровані із зазначенням поса-
ди і прізвища особи, яка склала 
опис.  Ця  теза  унеможливлює 
надання вибіркових матеріа-
лів, як зазначено у цій же ч. 6 
ст. 2368 КПК, а тільки тих «на під-
ставі яких було прийнято рішен-
ня про порушення справи».  На-
явність матеріалів кримінальної 
справи у такому вигляді (опи-
сані, прошиті і пронумеровані) 
має бути лише на час виконання 
вимог ст. 218 КПК України, коли 
всі вони пред’являються обвину-
ваченому при оголошенні  йому 
про закінчення  досудового слід-
ства (ч. 5 ст. 218 КПК). У ч. 6 
ст. 2368 КПК України, вважаємо,  
треба виключити  речення: «Ма-
теріали, які подаються до суду, 
мають бути описані, прошиті та 
пронумеровані із зазначенням 
посади та прізвища особи, яка 
склала опис». 

Суддя, досліджуючи ма-
теріали, на підставі яких було 
порушено справу, заслуховує 
пояснення особи, яка винесла 
постанову про це, і думку про-
курора. Не викликає сумніву, що 
в цьому поясненні, можуть міс-
титися відомості про шляхи та 
способи отримання даних, що 
виконують функцію доказів, які 
підтверджують наявність ознак 
злочину. При судовому розгляді 
скарги (на підставах змагаль-
ності) не уникнути розголошен-

ня даних досудового слідства. 
Вимоги ж ст. 121 КПК України 
можуть порушуватися, адже при 
цьому сторони вправі не тільки 
вислуховувати пояснення осо-
би, яка винесла постанову про 
порушення справи, думку про-
курора, а й  ознайомлюватися  
з матеріалами, на підставі яких 
прийнято рішення про порушен-
ня кримінальної справи. А про-
цесуальний порядок проваджен-
ня судового розгляду дозволяє 
сторонам ознайомлюватися з 
матеріалами й вимагати їх опри-
люднення в судовому засіданні.  
Варто прийняти до уваги обста-
вину, що оскарження постанови 
про порушення кримінальної 
справи може відбутися негай-
но після її винесення, тобто на 
етапі розкриття  злочину «по 
гарячих слідах». Ефективність 
проведення  дізнання  й  досудо-
вого слідства саме в цей період  
у більшості випадків накладає 
відбиток на подальше прова-
дження по справі.  Ось чому роз-
голошення даних досудового 
розслідування в судовому засі-
данні  може мати негативні на-
слідки і  взагалі  унеможливити  
встановлення істини у справі, 
провадження по якій  триває. 

Якщо провадження слідчих 
дій суддею не зупинено, не зу-
пиняється рух досудового роз-
слідування (тим більше, що 
рішення по скарзі ще судом не 
винесено), в цьому разі діють 
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вимоги ст. 121 КПК України. Та-
ємниця слідства має виключно 
тимчасовий характер, непри-
пустимість розголошення даних 
досудового слідства діє до закін-
чення досудового слідства. 

З огляду на вищевикладене 
вбачається за необхідне внести 
пропозицію, що розгляд судом 
скарги на постанову про порушен-
ня кримінальної справи повинно 
відбуватися в закритому судо-
вому засіданні, з дотриманням 
принципів верховенства права, 
неупередженості, незалежності, 
змагальності сторін і рівності всіх 
учасників судового процессу 

Змагальність судового роз-
гляду скарги на постанову про 
порушення кримінальної спра-
ви передбачає присутність 
і  участь сторін у процесі.  При 
розгляді в суді скарги на таку 
постанову  участь прокурора 
є обов`язковою (Рішення Кон-
ституційного Суду України від 
30 червня 2009 р., № 16-рп/2009 
у справі за конституційним по-
данням Верховного Суду Укра-
їни щодо відповідності Консти-
туції України (конституційності) 
положень ч. 7-ї, 9-ї  п. 2 ч. 16 
ст. 2368 КПК України).  У судово-
му процесі при цьому має право 
брати участь і захисник (адвокат) 
для надання правової допомоги 
особі, яка оскаржила постанову 
й інтересів якої стосується її ви-
несення.  Участь адвоката для 
надання будь-якій особі, яка не 

є підозрюваною або обвинува-
ченою, незалежно від характеру 
її правовідносин з державними 
органами правової допомоги  
(це розуміємо як участь захис-
ника при розгляді в суді скарги 
на постанову про порушення 
справи) стала можливою з вине-
сенням Конституційним Судом 
України Рішення від 30 вересня 
2009 р., № 23-рп /2009  у справі 
за конституційним зверненням 
гр. Голованя І. В. щодо офіційно-
го тлумачення положень ст. 59 
Конституції України (справа про 
право на правову допомогу) [8].

За результатами розгляду 
скарги суддя своєю мотивова-
ною постановою або залишає 
скаргу без задоволення, або за-
довольняє скаргу і скасовує по-
станову про порушення справи. 
При прийнятті рішення про задо-
волення скарги (скасування по-
станови) відповідно до КПК Укра-
їни суддя не вправі ініціювати 
провадження органами досудо-
вого розслідування додаткових 
перевірок по справі. Через це 
правоохоронні органи позбавле-
ні можливості після скасування 
судом постанови про порушення 
справи усунути допущені при її 
прийнятті порушення.

З нашої точки зору, треба 
законодавчо вирішити питан-
ня про можливість для органів 
досудового розслідування, при-
ймати в подальшому рішення  
про порушення кримінальної 
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справи, спираючись на дані, 
отримані раніше, в ході  слід-
чих та оперативно-розшуко-
вих дій, які провадилися під 
час розгляду суддею оскар-
жуваної постанови. Необхід-
ність розгляду  цього  питання 
обґрунтовується наступним. 
Конституційний Суд України у 
Рішенні № 16рп-2009 від 30 чер-
вня 2009 р. визнав не відпові-
даючими Конституції України 
положення п. 2 ч. 16 ст. 2368 
КПК України щодо повноважен-
ня судів загальної юрисдикції в 
разі задоволення скарг на по-
станови про порушення справи 
та їх скасуванні виносити рі-
шення про відмову в порушенні 
справи.  Це дає підставу ствер-
джувати, що відсутність такого 
рішення судді є обставиною, 
що не виключає в подальшому 
провадження оперативно-роз-
шукових і процесуальних дій, 
отримання по них результатів, 
надання оцінки результатам, 
отриманим у ході проведення 
зупинених судом слідчих дій. 

За результатами розгляду 
скарги суддя направляє мате-
ріали справи прокуророві, який 

зобов’язаний провести пере-
вірку й у межах своєї компетен-
ції винести постанову про по-
рушення кримінальної справи. 
Збирання доказового матеріалу 
на стадії порушення криміналь-
ної справи провадиться за від-
повідними правилами.

На постанову судді протягом 
7-ми діб з дня її винесення може 
бути подана апеляція до апеля-
ційного суду, яка не зупиняє ви-
конання цієї постанови (ст. 2368). 
У випадку залишення місцевим 
судом скарги без задоволення 
дана обставина  виправдовує 
законність провадження досу-
дового розслідування всіх слід-
чих дій по справі на час подання 
апеляції  й розгляду справи апе-
ляційним судом. Закріплення 
у ст. 2368 КПК України можли-
вості апеляційного оскарження 
постанови судді місцевого суду 
потребує чіткого визначення під-
став для її скасування, а саме  
порушення конституційних прав 
громадян. При визначенні під-
став для скасування постанови 
судді місцевого суду можливе 
посилання на підстави для ска-
сування вироку.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ ЖАЛОБЫ 
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Корчева Т. В.

Рассмотрены вопросы, касающиеся права граждан обращаться в суд с жалобой на по-
становление о возбуждении уголовного дела, а также проблемы осуществления судебного 
контроля за действиями и решениями органов досудебного расследования, выносящих дан-
ное постановление. Вносятся ряд предложений по усовершенствованию процессуального 
порядка рассмотрения судом жалоб на постановления о возбуждении уголовного дела. 

Ключевые слова: постановление; возбуждение уголовного дела; жалоба; доказатель-
ства; состязательность; следственные действия.

IMPROVEMENT OF CONSIDERATION OF COMPLAINT ACTION A COURT 
ABOUT A DECISION ABOUT INSTITUTION OF CRIMINAL CASE

Korcheva T. V.

Questions, touching a right for citizens to apply in a court with a complaint action about a 
decision   about institution of criminal case, and also problems of realization of judicial control after 
actions and decisions of organs of pre-trial investigation, taking away  this decisions, are considered. 
The row of suggestions is brought in on the improvement of judicial order of consideration of 
complains a court about  decision  about laying an action.

Key words: decision; institution of criminal case; complaint action; proofs; contentionness;  
investigating actions.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
В  МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Злочинність у місцях по-
збавлення волі є одним зі скла-
дових елементів злочинності 
загальної, тому проблеми її де-

термінації тісно пов’язані з про-
блемами детермінації злочин-
ності взагалі. Означені питання 
привертали увагу науковців ще 
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з часів становлення кримінології 
як науки. Внесок у пізнання чин-
ників, що зумовлюють виникнен-
ня, існування й відтворення зло-
чинності, здійснили Ч. Беккаріа, 
Ч. Ломброзо, Г. Тард, Е. Феррі,  
Д.А. Дриль, М.П. Чубинській, 
М.А. Неклюдов та ін.[4; 11; 14; 
15; 18 – 20]. У сучасній криміно-
логічній доктрині цю пробле-
матику вивчали Ю.М. Антонян, 
В.В. Голіна, В.Е. Емінов, А.Ф. Зе-
лінський, І.М. Даньшин, В.М. Куд-
рявцев, В.В. Лунеєв, В.Ф. Пи-
рожков, О.В. Старков та ін. 
[1 – 3; 5 – 10; 12; 13; 16; 17]. 

 Як і злочинність взагалі, зло-
чинність у кримінально-виконав-
чих установах не є однорідною 
за складом. Вона має власну 
структуру, динаміку, зазнає кіль-
кісних коливань і якісних змін, 
що детерміновані як загально-
соціальними процесами й ха-
рактером загальної злочинності 
(зовнішніми  чинниками), так і  
специфічними умовами відбуття 
покарання у виді позбавлення 
волі в конкретних закладах та 
установах (обставинами, що ді-
ють зсередини). 

Кримінологічне розуміння 
детермінації злочинності ґрунту-
ється на філософському вчен-
ні детермінізму, яке досліджує 
взаємозв’язок і причинну зумов-
леність усіх явищ і процесів. Зло-
чинність є складним феноме-
ном, існування якого залежить 
від достатньо великої кількості 

чинників, які відповідно до осо-
бливостей їх впливу на генезу 
цього явища можна виокремити 
у 2 групи, означивши їх як  не-
обхідні й достатні. Перші – це ті 
обставини, за відсутності  яких 
злочинність не має підґрунтя для 
існування. З кримінологічної точ-
ки зору  вони є причинами  цього 
суспільно небезпечного явища.  

 Достатні чинники   – це об-
ставини, за яких можливість іс-
нування злочинності, зумовлена 
наявністю причин, стає реальніс-
тю. З кримінологічної точки зору 
вони є умовами у поєднанні з 
причинами сприяють її реаліза-
ції. Наукове пізнання причин та 
умов цього явища ґрунтується на 
аналізі цих категорій на 3-х філо-
софських рівнях –  загальному,  
особливому й  індивідуальному 
(окремому, одиничному). 

Стосовно осіб, які відбува-
ють покарання у виді позбав-
лення волі, слід зазначити, що 
первинний прояв їх суспільної 
небезпеки можна пояснити за-
гальнозначущими детермінан-
тами злочинності, як-то: 

– криміногенним впливом 
дисгармонійності структури 
родини (відсутність одного з 
батьків, виховання майбутнього 
злочинця особами,  які чинять 
негативний вплив на дитину, 
формуючи у неї схильність до 
протиправних вчинків);  

– вадами соціального інсти-
туту освіти;
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– неналежними умовами 
місця роботи, коли керівники не 
дотримуються вимог законодав-
ства, створюють нездорову ат-
мосферу в трудовому колективі, 
вживаючи невиправдано жор-
сткі заходи до працівників, або 
ж, навпаки, не реагуючи на по-
рушення дисципліни, аморальні 
і злочинні прояви тощо; 

– криміногенністю мікросе-
редовища – сусідів, знайомих, 
друзів, схильних до пияцтва, 
наркоманії, інших поведінкових 
патологій аж до втягнення в кри-
мінально карані діяння; 

– негараздами макросере-
довища: проблемами на рівні 
держави, кризовими проявами, 
що тягнуть за собою суспільну 
нестабільність, безробіття, зне-
цінювання головних моральних 
цінностей, відмову від культур-
них традицій, неефективну кри-
мінальну політику, відсутність 
захищеності материнства й ди-
тинства тощо; 

– криміногенними детермі-
нантами мегасередовища, які 
не мають кордонів на світовому 
просторі: транснаціональною 
злочинністю, можливістю пере-
йняття зарубіжного криміналь-
ного досвіду через засоби масо-
вої інформації тощо. 

Зазначені детермінанти 
можуть виступати як причина-
ми, так і умовами виникнення, 
існування й відтворення зло-
чинності. 

Вторинними криміногенними 
детермінантами, які зумовлю-
ють злочинність у місцях по-
збавлення волі, можуть бути 
структурні складники відкритого 
суспільства: а) брак позитивного 
впливу близьких родичів, нехту-
вання ними засудженим під час 
його перебування в криміналь-
но-виконавчій установі; б) кримі-
ногенні прояви засобів масової 
інформації, де пропагується на-
сильство, статева розбещеність, 
злочинна субкультура, та ін. Але 
найбільш впливовими є криміно-
генні чинники закритого суспіль-
ства, зокрема, тієї установи, де 
засуджений відбуває покарання. 

Особливості спецконтин-
генту, який складають ті, хто 
відбуває покарання, можуть 
створювати поживне підґрунтя 
для обміну кримінальним до-
свідом, що підвищує потенці-
ал суспільної небезпеки засу-
джених, які його переймають.  
Участь у субкультурних проявах 
і життя у відповідності до зло-
дійських традицій, побудованих 
на викривленій системі ціннос-
тей і подвійній моралі, теж не 
сприяють зниженню суспільної 
небезпеки засудженого [17]. 
Зловживання й перевищення 
службових повноважень з боку 
працівників установ по виконан-
ню покарання, злочинні прояви 
у вигляді халатності, хабарни-
цтва, інших правопорушень, 
що  викликають справедливе 
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обурення у засуджених, також є 
одним з найнебезпечніших кри-
міногенних чинників.

З огляду на те, що особи, 
які відбувають покарання, ма-
ють злочинне минуле, а значить, 
і певний «набір» криміногенних 
особистісних рис, зазначаймо: за-
лежно від їх ставлення до призна-
ченого покарання вони можуть 
мати підвищену схильність до ре-
цидиву, освоєння, так би мовити, 
«суміжних спеціальностей». 

Серйозну проблему існуван-
ня й відтворення злочинності 
у місцях позбавлення волі ста-
новлять так звані фонові яви-
ща останньої, які самі по собі 
не містять складу злочину, але 
сприяють виникненню злочин-
них проявів, створюють для них 
поживне середовище. У місцях 
позбавлення волі на найбільшу 
увагу заслуговують такі чинники, 
як алкоголізм, наркоманія, «чи-
фіризм» і токсикоманія.

Алкоголізм дуже поширений 
серед засуджених. У місцях, де 
вони відбувають покарання, ал-
коголь є забороненим виробом, 
проте нелегально він виконує 
функцію «валюти» на «чорному 
ринку» виправних колоній. Осо-
би з алкогольною залежністю 
легко стають знаряддям злочину 
в руках осіб, які мають доступ до 
продуктів, що містять алкоголь.

Наркоманія у місцях позбав-
лення волі, як і алкоголізм дає 
можливість особам, які мають 

наркотичні речовини, володарю-
вати над наркозалежними засу-
дженими. Проблема наркоманії 
порівняно з проблемою алкого-
лізму є більш гострою, оскільки 
звикання до наркотиків відбува-
ється швидше, а завдяки порів-
няно невеликим (вимірюваними 
в грамах і міліграмах) обсягами 
їх одноразового споживання 
наркотичні речовини легше про-
нести на закриту територію.

«Чифіризм» – це вживан-
ня чаю високої концентрації, 
так званого «чифіру», що є для 
ув’язнених замінником алкоголю 
й наркотиків. Алкалоїди, що міс-
тяться в чайному листі, за умов 
високої концентрації напою ді-
ють подібно до алкоголю й нарко-
тиків, викликаючи стан ейфорії. 
Вживання «чифіру» спричиняє 
шкоду здоров’ю, тягне за собою 
підвищення конфліктності, не-
адекватне сприйняття дійсності. 
Чай, як і алкоголь і наркотики, 
є не тільки обмінним засобом в 
умовах позбавлення волі, а й за-
собом підкорення тих, хто набув 
або вже мав від них залежність. 
Це сприяє підвищенню ймовір-
ності  вчинення злочинних дій. 
Складність боротьби з «чифіриз-
мом» полягає в тому, що чай не є 
забороненим продуктом у місцях 
позбавлення волі й засуджені мо-
жуть мати його без обмежень.

Токсикоманія – різновид нар-
команії, коли патологічна залеж-
ність виникає під впливом різних 
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токсичних речовин. Вичерпного 
переліку таких речовин не існує, 
оскільки для досягнення ейфо-
рії використовують як медичні 
препарати, так і промислові й 
побутові речовини, здебільшого 
у вигляді розчинів. Доволі поши-
реними  є бензин, нітрофарби, 
нітроклеї, лаки, аерозолі. Токсич-
ні речовини – найдоступніший 
замінник наркотиків, алкоголю й 
«чифіру». Механізм їх шкідливої 
дії аналогічний іншим наркотич-
ним речовинам. Неадекватність 
поведінки, що спостерігається 
внаслідок застосування засудже-
ними токсичних речовин, сприяє 
криміногенним ексцесам.

Значущими детермінантами 
злочинності у пенітенціарних за-
кладах також є особливості пси-
хічного стану й поведінки особи, 
зумовлені специфікою перебу-
вання в умовах що оточують лю-
дину. Найважливішу роль у фор-
муванні означених станів особи 
відіграють обставини, що при-
зводять до різкої зміни її психо-
емоційного тла або ставлять в 
ситуацію невизначеності (арешт, 
перебування під слідством, ви-
рок суду, результати оскаржен-
ня, направлення до місця відбу-
вання покарання, переведення 
з однієї установи в іншу, заміна 
покарання іншим тощо). Ці фру-
струючі  чинники можуть викли-
кати неадекватні реакції індиві-
да. Інколи таким чинником може 
бути й очікування звільнення 

(наприклад, коли людина відчу-
ває себе нездатною до адаптації 
в умовах відкритого соціуму або 
якщо має місце реальна загроза 
її життю чи здоров’ю поза меж-
ами установи).

Велика проблема у сфері 
детермінації злочинності в міс-
цях відбування покарання – це 
ставлення засуджених до при-
значеного їм покарання. Пере-
важна більшість із них вважає 
несправедливим строк або вид  
останнього, обсяг інкримінова-
ного аж до твердження повної 
відсутності ознак злочину у 
власних діях. З подібного пере-
конання логічно випливає впев-
неність особи в протизаконності 
притягнення її до кримінальної 
відповідальності, а значить, 
суб’єкт взагалі заперечує необ-
хідність у власного виправлення 
і будь-яких змін у своєму світо-
гляді, переконаннях, способах 
поводження в суспільстві та ін. 

Поширеність таких пере-
конань серед засуджених тяг-
не за собою поділ соціуму на 
2 конфронтуючі групи – «ми» й 
«вони»: «ми» – це несправед-
ливо обвинувачені, якими не-
хтує все суспільство (як у межах 
установи, так і у відкритому со-
ціумі); «вони» – це насамперед 
адміністрація, засуджені, які її 
підтримують, і всі, хто перебуває 
на волі й тільки завдяки певним 
обставинам (гроші, влада, везін-
ня тощо) не потрапив за ґрати. 
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Згодом виникає потреба зви-
нувачення всього суспільства, 
бажання протистояння тим, хто 
не належить до спільноти «ми». 
Це протистояння саме по собі 
є криміногенним, оскільки не 
тільки заздалегідь виправдо-
вує будь-які кримінальні дії, а й 
спонукає до них, ототожнюючи 
їх із заходами по встановленню 
«справжньої» справедливості. 

У структурі злочинності в 
місцях позбавлення волі понад 
80% злочинів є суспільно не-
безпечними проявами конфлік-
ту, пов’язаного із самим фактом 
знаходження особи в умовах по-
збавлення волі (злісна непокора 
вимогам адміністрації виправної 
установи, втеча з місця позбав-
лення волі або з-під варти). З 
огляду на це конкретна життєва 
ситуація більшості злочинів, які 
вчиняються у  пенітенціарних 
установах, характеризується 
конфліктністю. 

Існує взаємозв’язок інтен-
сивності виникнення конфліктів 
і ступеня їх небезпеки залежно 
від рівня безпеки кримінально-
виконавчої установи. За кількіс-
ними показниками до «лідерів» 
належать установи з мінімаль-
ним рівнем безпеки, де конфлік-
ти виникають внаслідок супер-
ечок між засудженими, з одного 
боку, й адміністрацією – з дру-
гого або ж через зіткнення між 
самими засудженими. З підви-
щенням рівня безпеки конкрет-

на життєва ситуація виключає 
стихійну конфліктність. При цьо-
му зменшується кількість учине-
них злочинів, але підвищується 
небезпека діянь. В установах   
максимального рівня безпеки 
збільшується відсоток убивств, 
а самі злочинні дії є більш про-
думаними й підготовленими. В 
установах середнього й макси-
мального рівнів безпеки зни-
женню конфліктності сприяють 
неформальні норми поведінки, 
які виступають антикриміноген-
ним чинником, а неформальні 
лідери усталеного колективу 
завдяки тривалим строкам здій-
снюють певний контроль за 
ситуацією. Конфлікти, що ви-
никають за таких умов, мають 
глибинні причини й вирішують-
ся шляхом нанесення тілесних 
ушкоджень різного ступеня тяж-
кості аж до вбивства. 

Конфліктні ситуації можуть 
виникати за наявності протиправ-
них дій однієї зі сторін. Проте така 
ситуація може випливати з про-
блеми несумісності як між самими 
засудженими, так і між засудже-
ними й персоналом криміналь-
но-виконавчої установи. Ця про-
блема дуже гостро відчувається 
в будь-якому закритому соціумі 
(у космічних кораблях, серед екі-
пажу підводних човнів тощо). А 
примусовість перебування в со-
ціумі пенітенціарного закладу до-
дає ще більше складностей у ви-
рішенні цього питання. 
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Виділяють декілька рівнів су-
місництва: а) анатомо-фізіологіч-
не (соматичне) – за фізичними 
параметрами організму; б) психо-
фізіологічне – за особливостями 
темпераменту; в) соціально-пси-
хологічне – за ступенем подібнос-
ті або відмінності особистісних 
якостей, які виявляються у спіл-
куванні; г) духовне – як вищий 
ступінь соціального, що характе-
ризує моральні цінності індивідів, 
їх погляди на ієрархію найвищих 
цінностей людства. Наявність 
відмінностей у духовній сфері є 
найважливішою у виникненні кон-
флікту та його погашенні.

Надзавданнями вивчення 
специфіки детермінант злочин-
ності в місцях позбавлення волі 
є запобігання злочинним про-
явам та адміністративним делік-
там під час відбування особами 
покарання у виді позбавлення 
волі, а також реалізація цілей 

виправлення й ресоціалізації за-
суджених. Складність вирішення 
окреслених завдань полягає в 
необхідності володіння широким 
спектром знань та навичок (від 
суто технічних до психологіч-
них), які покладаються на порів-
няно невелику чисельність осіб 
– адміністрацію та інший персо-
нал установи. Окрему пробле-
матику становить велике психо-
логічне й фізичне навантаження 
на співробітників виправних ко-
лоній. Серйозною перешкодою 
у вирішенні питання запобігання 
злочинності в місцях відбуван-
ня покарань є  фінансові й ма-
теріально-технічні проблеми. У 
той же час поглиблення знань у 
царині детермінації злочинності 
у  кримінально-виконавчих уста-
новах сприятиме можливості 
розв’язання наявних проблем 
найбільш оптимальним спосо-
бом і за найменших витрат.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ В  МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Валуйская М.Ю.

Детерминация преступности в местах лишения свободы имеет специфические особен-
ности по  сравнению с детерминацией преступности вообще. Их исследование имеет важное 
значение для предупреждения преступности в пенитенциарных учреждениях, исправления и 
ресоциализации осужденных.

Ключевые слова: детерминация, фоновые явления, места лишения свободы. 

PECULIARITIES OF CRIME DETERMINATION IN PLACES OF CONFINEMENT
Valuiskaya M.Yu.

Determination of crime in places of confi nement has specifi c features compared with 
determination of crime in general. Their study is important for crime prevention in these institutions, 
corrections and resocialization of convicts.

Key words: determination, deviant behaviour, places of confi nement .
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військового місцевого суду

Дніпропетровського гарнізону,
м. Дніпропетровськ

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ,
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ 

Й МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ 
ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ УЧИНИВ ЗЛОЧИН,

ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТ. 153 КК УКРАЇНИ

Проблема особистості зло-
чинця є однією з центральних 
у кримінології. Без її вивчення 
неможливо проникнути в сут-
ність детермінації, визначити 
механізм учинення злочину, 
запобігти злочинним діянням. 

Ось чому дослідження будь-
якого виду останніх передбачає 
глибоке й ретельне вивчення 
осіб, які ці злочини вчинили. 
Звернення до проблеми осо-
бистості злочинців, які вчинили 
насильницьке задоволення ста-
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тевої пристрасті неприродним 
способом обумовлено високою 
суспільною небезпекою цього 
діяння, великою чисельністю 
неповнолітніх і малолітніх по-
терпілих, суспільним резонан-
сом, який викликає оприлюд-
нення факту вчинення вказаних 
протиправних дій.  Особи, які 
вчинили злочини, передбачені 
ст. 153 КК України, мають пев-
ні суттєві особливості, що від-
різняють їх від тих, які вчинили 
інші види злочинів. 

Загальні питання особистос-
ті злочинця розглядаються в на-
укових працях Ю.Д. Блувштей-
на, В.В. Голіни, І.М. Даньшина, 
А.І. Долгової, С.М. Іншакова, 
В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнє-
цової, Н.С. Лейкіної, А.Б. Саха-
рова та ін. Дослідження особи 
сексуальних злочинців прово-
дили Ю.М. Антонян, Б.Л. Гуль-
ман, А.С. Лукаш, А.А. Ткаченко, 
З. Старович, Б.М. Цуприк, 
А.П. Чуприков, Б.В. Шостакович 
та інші вчені.

У даній публікації на базі 
проведеного емпіричного ана-
лізу наукової правової літера-
тури, архівних кримінальних 
справ декількох областей Укра-
їни і статистичних даних Дер-
жавної Судової адміністрації 
України здійснено спробу виді-
лити й охарактеризувати осо-
бливості, властиві особам, які 
вчинили злочини, передбачені 
ст. 153 КК України.

Для написання даної на-
укової статті ми застосовуємо 
структуру особистості злочинця, 
яка включає соціально-демо-
графічні, кримінально-правові, 
морально-психологічні групи 
ознак. За їх допомогою можна 
найбільш глибоко розкрити іс-
тотні і значущі особливості лю-
дини, яка вчинила насильницьке 
задоволення статевої пристрас-
ті неприродним способом, що не 
притаманні або менш властиві 
особам, які вчиняють злочини 
іншого виду. 

Соціально-демографічні оз-
наки містять відомості про стать, 
вік, рівень освіти, сімейне стано-
вище, рід занять та інші дані про 
соціальний статус людини. Самі 
по собі вони не є криміногенними, 
а притаманні абсолютно кожно-
му індивіду й не характеризують 
його як злочинця або незлочинну 
особу. Незважаючи на це, названі 
ознаки мають важливе криміно-
логічне значення. При їх узагаль-
ненні стосовно певної групи осіб, 
які вчинили окремий вид злочинів, 
дослідник обов’язково виявить 
низку закономірностей та осо-
бливостей (вік, стать, рід занять), 
що складатимуть більшість серед 
останніх. Здійснення ефективної 
протидії  кожному виду злочин-
ності повинно ґрунтуватися на 
ефективній системі протидії кон-
кретному колу осіб і створювати 
неможливість і невигідність зло-
чинних вчинків з їх боку [5, с. 292].
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Статеві злочини, в тому чис-
лі й задоволення статевої при-
страсті неприродним способом, 
традиційно належать до тих, що 
вчиняються переважно чоло-
віками. Згідно з даними прове-
деного дослідження переважна 
більшість засуджених за ст. 153 
КК України – це чоловіки (99,4%). 
У всіх випадках виконавцями 
цих злочинних дій виступали чо-
ловіки, жінкам відводилася ролі 
співучасниць (0,6%). Випадків, 
коли виконавцями злочину були 
жінки, не встановлено, хоча в на-
уковій правовій літературі, такі 
випадки описуються, а незначна 
їх кількість висвітлювалася в за-
собах масової інформації.

Важливою соціально-демо-
графічною ознакою злочинця є 
вік. Вікові характеристики від-
бивають динамічні біосоціальні 
зміни особистості через транс-
формацію соціокультурних стан-
дартів зовнішнього середовища 
у внутрішню ідентифікацію з 
ними або протест проти їх ви-
мог і відповідно – відчуження й 
дезадаптацію до них [2, с.44]. 
За даними нашого дослідження, 
найбільш криміногенним віком 
таких злочинців є 25-35 років 
(34,7%); друга, майже однакова 
за чисельністю вікова група – 
18-25 років (32,9%); особи віком 
16-18 років становлять 12,5%; 
така ж їх чисельність віком 35-50 
років (12,5%); злочинці 14-16 ро-
ків становлять 5,8%; найменша 

вікова група винних – старше 50 
років (1,5%). Таким чином, якщо 
дещо розширити віковий про-
міжок, об’єднавши найбільші за 
чисельністю вікові групи злочин-
ців, можна зробити висновок, 
що більшість серед осіб, засу-
джених за насильницьке задо-
волення статевої пристрасті не-
природним способом складають 
особи віком 18-35 років (67,6%).

Кримінальна сексуальна 
активність має свою вікову спе-
цифіку. Для злочинців 18 – 25 
років притаманна висока сек-
суальна активність поряд з не-
достатньою інтеріоризацією 
морально-етичних установок, 
вікова імпульсивність і надзви-
чайно низький рівень самокон-
тролю. Разом з фізичною здат-
ністю вікової категорії 18-35 
років учиняти насильницькі дії 
сексуального характеру можна 
назвати соціальний критерій. 
Якщо брати за основу загаль-
ноприйняті в суспільстві по-
гляди, в такому віці (особливо 
у 25-35 років) особа займає в 
житті більш-менш визначене  і 
стабільне місце, тобто має осві-
ту, сім’ю, постійну роботу,  пла-
ни на майбутнє. Що стосується 
вікової категорії 18-25 років, то 
вищевикладене стосується і її: 
особи вступають до навчальних 
закладів, отримують (або вже 
отримали) певну освіту, отриму-
ють професію або працюють як 
молоді фахівці, планують ство-
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рення сім’ї (або вже її мають), 
планують своє майбутнє, пра-
цюють для його досягнення. 

Саме така ситуація спосте-
рігається серед людей розгля-
дуваного віку, які є законослух-
няними громадянами, але не 
серед тих, які вчинили злочин, 
передбачений ст. 153 КК Украї-
ни. В останніх, як правило, спо-
стерігається невідповідність 
уявлень про життя, освітній рі-
вень, сімейний стан, професійну 
кар’єру віку. В основному вони 
мають низький освітній і куль-
турний рівень, безсімейні, не за-
ймаються суспільно корисною 
працею або працюють на  низь-
кокваліфікованих роботах, не 
задоволені своїм становищем у 
суспільстві, не намагаються (та 
й не хочуть) щось докорінно змі-
нювати у своєму бутті.  

Велике кримінологічне зна-
чення серед соціально-демогра-
фічних ознак особи досліджува-
ного злочинця займає сімейний 
стан. На створену сім’ю ця лю-
дина переносить власні стерео-
типи поведінки. Наявність сім’ї 
й нормальних взаємовідносин 
між її членами позитивно від-
бивається на статевому житті і 
здоров’ї особи. У міцних роди-
нах подружжя дбають одне про 
одного, уважно ставляться до 
виникаючих потреб і проблем 
сім’ї, в тому числі й сексуально-
го характеру. При високому рівні 
загальної й сексуальної культури 

членів сім’ї, прагненні її зберег-
ти,  дбайливому, уважному, так-
товному ставленні сексуальних 
партнерів один до одного, що 
властиво нормальним родинам, 
навіть за наявності дисгармонії 
в статевому житті й виникненні в 
цій сфері якихось особливих по-
треб чи проблем, вони можуть 
бути вирішені взаємопогоджено, 
власними зусиллями, легаль-
ним шляхом, будь-то порозумін-
ня, згода на задоволення певних 
статевих потреб партнера, звер-
нення до спеціаліста тощо. Для 
людини, яка живе в міцній роди-
ні й повністю задоволена своїм 
статевим життям немає підстав 
і в цілому не є характерним учи-
нення статевих злочинів.

Наявність попередньої су-
димості й факту відбування по-
карання в місцях позбавлення 
волі зменшує можливості для 
створення належної сім’ї, а по-
збавлення волі сприяє розпаду 
вже існуючих сімейних зв’язків. 
Згідно з отриманими даними про 
сімейний стан осіб, які вчинили 
злочин, передбачений ст.153 КК 
України, одружені становлять 
25,4%, неодружені – 65%.  

Звертає на себе увагу інфор-
мація про освітній рівень осіб цієї 
категорії: більшість злочинців 
мали середню освіту – 58,3%; 
тільки початкову середню осві-
ту – 22,2% винних; чисельність 
осіб із середньою спеціальною 
освітою – 14,6%; найменші за 
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чисельністю групи – це злочин-
ці з незакінченою вищою – 2% й 
вищою освітою – 2,9%. Особи, 
які вчинили розглядуваний нами 
злочин, демонструють доволі 
низький для їх віку й сучасного 
суспільства рівень освіти. При 
цьому криміногенним є не сам 
освітній рівень злочинця, скільки 
зумовлений ним низький рівень 
загальної й сексуальної культу-
ри, брак духовних цінностей, не-
вміння організувати своє дозвіл-
ля, негативні риси світогляду, 
хибна життєва позиція, оточен-
ня, подальша стала деградація. 

Трудова діяльність і профе-
сійне зростання людини тісно 
пов’язані з рівнем освіти. Що сто-
сується зайнятості й роду занять 
осіб, засуджених за вчинення 
злочину, передбаченого ст. 153 
КК України, то в перебігу нашого 
дослідження отримані наступні 
дані: більшість становлять пра-
цездатні особи, але які ніде не 
працюють і не вчаться – 56,5%; 
серед працюючих переважають 
робітники – 25,7%; незначні за 
чисельністю групи складають 
учні – 4,7%, студенти – 4,1%, 
працівники господарських това-
риств – 6,1%, приватні підпри-
ємці – 1,7% і службовці – 1,2%. 
Проблеми зайнятості молоді не-
гативно позначилися на системі 
соціалізації молодих людей, на 
процесах становлення їх жит-
тєвої позиції, світогляду, куль-
тури, правосвідомості, тобто на 

всьому тому, що повинно стати 
передумовою законослухняної 
поведінки [1, с. 224].  

При вивченні кримінально-
правових ознак особистості зло-
чинців цієї категорії, які вчинили 
насильницьке задоволення ста-
тевої пристрасті неприродним 
способом, було встановлено, що 
значна чисельність засуджених 
мали незняті судимості (38,2%), 
70,2% з яких відбували покаран-
ня в місцях позбавлення волі. Ці 
ознаки знаходять свій прояв у 
деяких формах дозлочинної по-
ведінки особи й найповніше ви-
ражені у вчиненому нею злочи-
ні. Серед ознак, які належать до 
розглядуваного нами злочину, 
слід назвати ті, що характеризу-
ють злочинця: а) спрямованість 
злочинної поведінки суб’єкта на 
конкретні суспільні відносини, 
взяті під охорону закону (без-
посередній об’єкт посягання); 
б) ступінь і характер суспільної 
небезпечності вчиненого злочи-
ну; в) способи, обрані для досяг-
нення злочинної мети; г) мотив, 
яким керувався суб’єкт злочину; 
ґ) ставлення винного до вчине-
ного (визнав себе винним чи ні) 
та ін. [3, с.40]. Перелічені ознаки 
відіграють кримінологічну роль, 
оскільки саме вони відрізняють 
осіб, які вчинили насильниць-
ке задоволення статевої при-
страсті неприродним способом 
від законослухняних громадян, 
і дозволяють судити про ступінь 
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суспільної небезпечності цих 
злочинців, глибину і стійкість 
антисуспільної спрямованості їх 
особистості.

Поглиблений аналіз кри-
мінальних справ цієї категорії 
показав, що найчастіше задо-
волення статевої пристрасті 
неприродним способом було 
вчинено в сукупності зі зґвалту-
ванням, рідше – зі злочинами, 
передбаченими статтями 155 і 
156 КК України. Так, 69,1% за-
суджених – це особи, які раніше 
вчинили будь-який зі злочинів, 
передбачених статтями 152 – 
156 КК. Повторно вчинено 17,6% 
злочинів; групою осіб – 20,5%; що 
стосується неповнолітнього або 
неповнолітньої – 24,8%; щодо 
малолітнього або малолітньої 
– 31,3%;  спричинено особливо 
тяжкі наслідки – 9,4%. Частіше 
вказані злочини були вчинені не 
в групі, а однією особою. Групо-
ве насильницьке задоволення 
статевої пристрасті неприрод-
ним способом вчиняється часті-
ше в молодіжному середовищі. 
Неприродні статеві акти групою 
осіб в основному вчиняються 
хлопцями щодо дівчат. Дівчатам 
теж належить певна роль у про-
цесі затягування потерпілих і по-
долання їх опору. Досить часто 
злочинці в групі перебувають у 
стані сп’яніння.

Проаналізовані кримінальні 
справи свідчать, що більшість 
злочинів (67%), учинено способа-

ми рer os і рer anum (33%). Таким 
чином, згідно з проведеним до-
слідженням більшість злочинців 
серед способів насильницького 
задоволення статевої пристрас-
ті з передбачених диспозицією 
ст. 153 КК України обирають на-
сильницький орогенітальний ге-
теросексуальний контакт.

Для досягнення злочинної 
мети, подолання опору жертви 
винні особи найчастіше засто-
совують фізичне насильство: 
нанесення удару – 10,7%; по-
бої – 34,9%; заподіяння тілесних 
ушкоджень – 31,6%; обмеження 
волі – 18,4%. Останнє виража-
ється, як правило, в триманні, 
зв’язуванні, утриманні в замкне-
ному приміщенні проти волі 
потерпілої особи (в житлі зло-
чинця чи третіх осіб, підвалах, 
покинутих спорудах, гаражах, 
автомобілях). Злочинці спричи-
няли потерпілим особам пере-
важно легкі тілесні ушкодження. 
Не завдано тяжких наслідків 222 
(72,3%) потерпілим особам, за-
вдано нетяжкі – 56 (18,2%), тяж-
кі наслідки – 29 (9,5%). Серед 
тяжких наслідків в основному це 
спричинення злочинцем смерті 
потерпілій особі з метою подо-
лання її опору або для прихову-
вання вчиненого. Випадки засто-
сування насильства психічного 
поділилися наступним чином: 
найчастіше використано такий 
його вид, як погроза: а) засто-
сування фізичного насильства 
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- 57,8%; б) вбивством – 28,4%; 
в) використання зброї – 9,2%; 
г) залякування – 4,2%; д) вчинен-
ня насильства щодо інших осіб, 
близьких жертві – 0,4%.  Дуже 
часто при вчиненні цього злочи-
ну винний застосовує до потер-
пілої особи одночасно насиль-
ство як фізичне, так і психічне. 
З використанням безпорадного 
стану жертви (в основному ма-
лолітньої особи) було вчинено 
44,9% злочинів. 

За формою вини насиль-
ницьке задоволення статевої 
пристрасті неприродним спосо-
бом може бути вчинене тільки з 
прямим умислом.

Важливою кримінально-пра-
вовою ознакою є мотив учинен-
ня злочину. Мотив – внутріш-
нє спонукання  до діяльності, 
суб’єктивний стимул людських 
вчинків, в якому знаходять ви-
раження рушійні сили особи, 
пов’язані із задоволенням її по-
треб. Знання мотивів не тіль-
ки дає відповідь на запитання, 
чому вчинені ті чи інші дії, а й 
у чому полягає їх зміст для да-
ного індивіда, які його потреби 
при цьому задовольняються [4, 
с. 7]. Мотиви злочину, передба-
ченого ст. 153 КК України, часто 
бувають прихованими, що не 
усвідомлюється навіть самою 
винною особою. Вважаємо, що 
при вчиненні розглядуваних зло-
чинів основним, як правило, є 
мотив сексуальний, хоча й за 

наявності іноді інших (напри-
клад помста, бажання принизи-
ти потерпілу особу тощо.)    

Що стосується ставлення 
засуджених за ст. 153 КК України 
злочинців до вчиненого злочину, 
то в ході аналізу архівних кримі-
нальних справ цієї категорії ви-
явлені такі дані: визнали вину 
повністю – 33,3%, не визна-
ли вини – 53,9%; визнали вину 
частково – 12,8% осіб. Треба за-
уважити, що з винесених по да-
них кримінальних справах виро-
ків оскаржувалися 42,1%, з яких 
лише до 5,2% внесені зміни.

Звертає на себе увагу зна-
чна чисельність засуджених, 
які при вчиненні злочину зна-
ходились у стані алкогольного 
сп’яніння. За даними нашого 
дослідження, цей показник ста-
новить 76,4%, серед яких 61,2% 
зловживають спиртними напо-
ями. Але за матеріалами вивче-
них кримінальних справ не за-
вжди можна було встановити, чи 
страждають особи на алкоголізм 
і стадію останнього. В осіб, які 
зловживають спиртними напо-
ями і страждають на алкоголізм 
статеві розлади спостерігають-
ся досить часто. Психіка таких 
осіб характеризується емоцій-
ною нестійкістю, легкістю зміни 
настрою – від підвищеного до 
пониженого, вони доволі часто 
залежать від зовнішніх проявів 
настрою, в якому спостерігаєть-
ся агресія. При вживанні алко-
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голю людина відчуває розтор-
моження, підвищення статевого 
потягу, настрою, але при нама-
ганні потерпілої особи чинити 
опір цей фон швидко знижуєть-
ся, злочинець стає агресивним, 
жорстоким. Алкоголь знижує 
здатність людини контролювати 
свої дії, адекватно їх оцінювати, 
правильно прогнозувати мож-
ливі наслідки вчиненого. В осіб, 
які страждають на алкоголізм, 
відмічається така якість, як мо-
ральне огрубіння, вони нерідко 
вчиняють злочини щодо мало-
літніх і неповнолітніх.

Психологічні особливості 
особи формують індивідуальну 
специфіку її злочинної поведін-
ки, сприяють їй. Психологічні 
особливості – відносно стабіль-
на сукупність індивідуальних 
якостей, які визначають типові 
форми реагування й адаптатив-
ні механізми поведінки, систему 
уявлень про себе, міжособис-
тісні відносини й характер соці-
альної взаємодії. Це внутрішній 
компонент особи, який стано-
вить собою доволі стійку й непо-
вторну структуру, що забезпечує 
індивіду активну діяльність у 
суспільстві [4, с. 14].

Злочинцям, які вчинили на-
сильницьке задоволення ста-
тевої пристрасті неприродним 
способом, властиві такі психо-
логічні особливості: а) неповага 
до почуттів і переживань інших 
людей; б) байдуже або пози-

тивне ставлення до злочинних 
сексуальних дій – власних або 
інших осіб; в) допустимість за-
стосування насильства для за-
доволення статевої пристрасті 
через неможливість або неба-
жання пошуку легальних засо-
бів її задоволення; г) складно-
щі в налагодженні стосунків з 
протилежною статтю; д) само-
виправдовування; е) перекла-
дення вини на жертву чи інших 
осіб; є) педагогічна занедбаність 
злочинця; ж) деформація стате-
вої свідомості; з) низький рівень 
загальної й сексуальної культу-
ри; и) зневажливе ставлення до 
жінки; і) статева нестриманість; 
й) грубість; к) агресивність.

Спостерігаються в цієї осо-
би соціальна непристосованість, 
порушення соціальної адаптації, 
загальне незадоволення своїм 
положенням у суспільстві, де-
фекти правосвідомості, імпуль-
сивність, емоційна незрілість. 
Найчастіше злочинці оцінюють 
ситуацію виходячи не з право-
вих заборон чи норм моралі, а 
з власних бажань і потреб. По-
рушення емоційного контакту з 
оточенням (особливо з особа-
ми протилежної статі) знижує 
можливість адекватного орієн-
тування, сприяє виникненню 
афективно насичених ідей, уяв-
лення про ворожість з боку жі-
нок, зневажливого ставлення до 
них. Згодом в осіб цієї категорії 
формуються такі якості, як за-
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мкнутість, відстороненість, які 
ще більше ускладнюють сто-
сунки з протилежною статтю, 
з’являється агресивність, підо-
зрюваність, надмірна чутливість 
до міжособистісних контактів 
тощо. Тому їм досить складно 
правильно оцінити ситуацію, 
часто при цьому поведінка жін-
ки сприймається ними прово-
куючою або агресивною, зло-
чинець цим виправдовує себе і 
звинувачує жертву. 

Вплив психічних аномалій 
на статеві злочини висвітлюєть-
ся в роботах Ю.М. Антоняна, 
А.А. Ткаченка, Б.Л. Гульмана, 
В.В. Гульдана та інших учених. 
Переважна більшість кримі-
нологів вважає, що злочинну 
сексуальну поведінку особи по-
роджують не психічні аномалії 
самі по собі, а ті психологічні 
особливості, які виникають у 
неї під впливом цих аномалій. 
Не всі особи, які страждають 
на психічні розлади, вчиняють 
статеві злочини. 

Таким чином, спираючись 
на дані дослідження можемо 
виділити загальні риси, влас-
тиві більшості осіб, які вчинили 
злочини, передбачені ст. 153 КК 
України. Це: чоловіки переважно 
у віці 18 - 35 років; як правило, 
неодружені; в основному з се-
редньою освітою; 56,5% із них 
працездатні, але не працюють і 
не навчаються; серед працюю-
чих більшість становлять робіт-

ники; 38,2% мали попередні су-
димості, з них 70,2% відбували 
покарання в місцях позбавлення 
волі; 76,4% на момент учинен-
ня злочину перебували в стані 
алкогольного сп’яніння, 61,2% 
зловживали спиртними напо-
ями. Слід зауважити, що вказані 
риси не є абсолютно однорідни-
ми буквально для всіх злочинців 
указаної категорії.

Велику роль при вчиненні 
злочину, передбаченого ст. 153 
КК України відіграють сексологіч-
ні, морально-психологічні і пси-
хічні риси, які є суто індивідуаль-
ними для кожної особи і які важко 
виявити, встановити, надати їм 
оцінку. Насильницьке задоволен-
ня статевої пристрасті неприрод-
ним способом характеризується 
високим рівнем латентності, при 
зниженні якого можуть бути ви-
явлені певні особливості. Також 
треба зазначити, що досліджу-
вані злочини часто вчиняються 
в сукупності з іншими, найчасті-
ше зі зґвалтуванням, що нерід-
ко призводить до ототожнення 
злочинця, який учинив злочин, 
передбачений ст. 153 КК України, 
з ґвалтівником. Необхідно вра-
ховувати, що не всі ґвалтівники 
вдаються до насильницького за-
доволення статевої пристрасті 
неприродним способом і не за-
вжди розглядуваний злочин по-
єднується з учиненням зґвалту-
вання. Це свідчить про наявність 
особливих рис у злочинців, за-
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суджених за ст. 153 КК України, 
які невластиві ґвалтівникам чи 
іншим особам, які вчинили сексу-
альні злочини. 

Особистість злочинця, який 
учинив насильницьке задово-
лення статевої пристрасті не-
природним способом, хоча і 
включає в себе низку ознак,  ха-
рактерних для осіб, які вчинили 
злочини іншого виду, але має 

певні риси (ознаки), які меншою 
мірою притаманні або взагалі 
невластиві іншим злочинцям. 
Це морально-психологічні, сек-
сологічні, гендерні особливості, 
за допомогою яких можна роз-
крити детермінанти злочинної 
поведінки цих осіб і на які пови-
нні бути спрямовані заходи за-
побігання злочину, передбаче-
ного ст. 153 КК України. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И 
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, 

СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 153 УК УКРАИНЫ
Рябчук Е.С.

В статье рассмотрены социально-демографические, уголовно-правовые, морально-
психологические признаки личности преступников, которые совершили насильственное 
удовлетворение половой страсти противоестественным способом. С помощью анализа 
указанных групп признаков выделены особенности, присущие этой категории преступников.

Ключевые слова: личность преступника; преступление, предусмотренное ст. 153 УК 
Украины; его социально-демографические, уголовно-правовые, морально-психологические 
признаки. 

ТHE SOCIAL - DEMOGRAPHIC, СRIMINAL-LEGAL AND MORAL - PSYCHOLOGICAL 
ATTRIBUTES OF THE PERSON OF CRIMINAL, WHО HAVE MADE CRIMЕ, 

WHICH PROVIDED OF ITEMS 153 FOR CRIMINAL CODE OF UKRAINE
Ryabchuk O. S.

In this article are considered the social - demographic, сriminal-legal, moral - psychological 
attributes of the person of criminal, whо have made violent satisfaction of sexual passion by a 
unnatural way. With the help of the analysis of the specifi ed groups of attributes the features which 
inherent for this category of criminals are selected.

Key words: the person of a criminal; crimе, which provided of items 153 for Criminal Code of 
Ukraine; social - demographic, сriminal-legal, moral - psychological attributes.
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КОНВЕНЦІЯ ООН (1988 р.) «ЧЕРВОНИЙ СПИСОК»
(2006 р.) ЯК ОСНОВА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ В УДОСКОНАЛЕННІ 
КОНТРОЛЬНО-ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ОБІГУ ПРЕКУРСОРІВ В УКРАЇНІ

Вивчення спадщини Між-
народного комітету з контролю 
за наркотиками Організа-
ції Об’єднаних Націй (МККН 
ООН) сприяє впорядкованості 
і приведенню до міжнародних 
стандартів господарського, ад-
міністративного, фінансового, кри-
мінального, кримінально-проце-
суального, медичного і фар-
мацевтичного законодавства в 
державній концепції України з 
протидії загальній злочинності й 
наркозлочинності [Див.: 11; 17], 
а також з удосконалення контр-
ольно-дозвільної системи охоро-
ни здоров’я. Ця система регла-
ментує правила обігу лікарських 
засобів (далі – ЛЗ) усіх номенк-
латурно-правових і класифіка-
ційно-правових груп [13], що є 
корисним для всіх суб’єктів гос-
подарювання, в тому числі і для 
контролюючих, адміністратив-
них, правоохоронних органів, 
пов’язаних з виконанням поло-
жень ст. 12 Конвенції ООН «Про 
боротьбу проти незаконного 

обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин та прекурсо-
рів (1988 р.) «Червоний список» 
(2006 р.) [Див.: 10; 18]. Названа  
конвенція ООН містить список 
прекурсорів і хімічних речовин, 
що часто використовуються при 
незаконному виготовленні нар-
котичних засобів, психотропних 
речовин, які знаходяться під між-
народним контролем. А це ви-
магає складання в Україні поді-
бного «Червоного списку» ЛЗ під 
егідою МОЗ України. Він  вклю-
чатиме назви ЛЗ, хімічних роз-
чинників, що використовуються 
злочинцями і хворими на нарко-
манію й токсикоманію під час мо-
дифікації або синтезу забороне-
них для обігу засобів і речовин, 
які вилучаються правоохоронни-
ми органами з незаконного обігу. 

Ось чому стає актуальним 
науково-методичне вивчення 
Конвенцій ООН та нормативно-
правової бази України з позиції 
фармацевтичного права з метою 
посилення заходів державного 
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контролю з удосконалення ор-
ганізаційно-правової процедури 
обігу прекурсорів, що базується 
на цих міжнародно-правовових 
актах, і встановлення кримі-
нальної відповідальності за не-
легальний обіг прекурсорів, які 
використовуються злочинцями 
для виготовлення наркотичних 
засобів або психотропних речо-
вин у нелегальних умовах [6], 
наприклад, у підпільних нарко-
лабораторіях. 

«Червоний список» (2006 р.) 
Конвенції ООН «Про боротьбу 
проти незаконного обігу нарко-
тичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів» 1988 р. 
складено для надання допомоги 
експертам в ідентифікації речо-
вин, які включено до І і ІІ таблиць 
указаної Конвенції. Він вима-
гає щорічно інформувати МККН 
ООН про речовини, що часто 
використовуються для незакон-
ного виготовлення наркотичних 
засобів і речовин, про що скла-
дається «Форма D». Інформація 
направляється органам право-
охоронним (СБ України, УБОЗ і 
ДБНОН МВС України), митним  
і прикордонним військам, ді-
яльність яких стосується пере-
вірки супровідних документів 
до партій хімічних речовин, які 
ввозяться в країну, а також для 
ідентифікації хімічних речовин, 
вилучених з незаконного обі-
гу. «Червоний список» з додат-
ком до нього («Форма D» МККН 

ООН) складається з 4-х частин. 
Для забезпечення швидкої іден-
тифікації всіх контрольованих 
речовин у «Списку» вказано їх 
назви  російською, англійською, 
французькою й іспанською мо-
вами, а також коди Узгодженої 
системи (Harmonized Sistem 
(HS) й реєстраційні номери 
Служби підготовки аналітичних 
оглядів з хімії (Chemical Abstacts 
Service (CAS). При цьому в дуж-
ках указано назви речовин згідно 
з Індексом аналітичних оглядів з 
хімії (Chemical Abstracts Index).

Частина перша містить спи-
сок усіх речовин,  включених до 
І і ІІ таблиць Конвенції 1988 р., 
який складається з 2-х  розділів. 
У першому перелічені речовини, 
включених до таблиці І (напри-
клад: ангідрид оцтової кислоти – 
Anhydride acetigue; (acetic oxide) 
код НS: 2915.24; номер CAS: 
108-24-7); у другому – речови-
ни,  включені до таблиці ІІ (на-
приклад: соляна кислота – Acide 
chlorhydrigue; (hydrochloric acid) 
код НS: 2806.10; номер CAS: 
7647-01-0).

У частині другій в алфавіт-
ному порядку наведено хімічні 
назви, синоніми, торгові найме-
нування речовин, включених 
у першу частину (наприклад, 
Acide chlorhydrigue (назва); со-
ляна кислота (речовина). Хоча 
в Конвенції 1988 р. це не ого-
ворено окремо, але слід розу-
міти, що назва кожної речови-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2010/112156

ни, під якою вона наводиться 
в таблиці, поширюється також 
на всі виміряні форми цієї ре-
човини. У зв’язку із цим зазна-
чимо: якщо в другій частині вка-
зується який-небудь приклад, 
приміром, L-ephedrine як сино-
нім ефедрину, це не означає, 
що під контролем знаходиться 
лише ця його форма. Цей спи-
сок не є вичерпним. Відсутність 
якої-небудь хімічної назви, си-
ноніму, торговельного найме-
нування або іншого позначення 
контрольованої речовини зо-
всім не означає, що вона з та-
кою назвою не підпадає під між-
народний контроль. Слід мати 
на увазі, що одна й та ж назва 
(особливо якщо вона загально-
прийнята  або це торговельне 
найменування) може викорис-
товуватися в різних країнах для 
позначення різних речовин. При 
виникненні будь-яких сумнівів 
рекомендується звіряти назву 
відповідної речовини з її хімічним 
позначенням або формулою.

Частина третя включає 
таблиці переводних коефіцієнтів 
для вираження певної кількості 
солі щодо контрольованої речо-
вини в перерахунку на її чисту 
безводну основу. Наприклад: 
речовина – ефедрин; основа чи 
сіль (приблизний вміст чистої 
безводної основи у %): полугі-
дратна основа (0,5Н2О) – 95%; 
гідрохлорид – 82%; нітрат – 72%; 
сульфат (2 мол. основа) – 77%.

У частині четвертій пере-
лічені держави, уряд яких вима-
гає подання попередньої інфор-
мації  про експорт відповідно до 
положень п. 10 (а) ст. 12 Конвен-
ції 1998 р. Наприклад: Російська 
Федерація (уряд, який повідом-
лено); ангідрид оцтової кисло-
ти, 3-4-метилен-діоксифеніл-2-
пропанон, норефедрин, перман-
ганат калію, псевдоефедрин, 
1-феніл-2-пропанон, ергоме-
трин, ефедрин і всі речовини,  
включені до таблиці ІІ, до яких 
застосовуються положення про 
надання попередніх повідо-
млень про експорт; 21 лютого 
2000 р. (дата направлення уря-
дом повідомлення Генеральним 
секретарем). 

Одним з пріоритетних за-
вдань, що стоять перед право-
охоронними органами, є бороть-
ба з наркоманією. Важливіше 
виявляти не наркоманів, по суті 
хворих людей (як це часто ро-
биться), а нарколабораторії, 
що діють поза законом, і зне-
шкоджувати притони [Див.: 2; 
3], у встановленому законодав-
чому порядку вживати опера-
тивно-розшукові заходи, фіксу-
вати й документувати злочини, 
пов’язані  з наркобізнесом, якіс-
но, об’єктивно і всебічно про-
вадити досудове слідство й на-
правляти кримінальні справи 
на розгляд  суду [Див.: 1; 11]. У 
Кримінальному кодексі  України 
встановлено кримінальну відпо-
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відальність за нелегальний обіг 
прекурсорів, яка включає на-
ступні статті: контрабанда пре-
курсорів (ст. 305); використання 
коштів, здобутих від незакон-
ного обігу прекурсорів (ст. 306); 
незаконне виробництво, ви-
готовлення, придбання, збері-
гання, перевезення чи пере-
силання прекурсорів (ст. 311); 
викрадення, привласнення, ви-
магання прекурсорів чи заволо-
діння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим 
становищем (ст. 312); незаконне 
виготовлення, підроблення, ви-
користання чи збут підроблених 
документів на отримання пре-
курсорів (ст. 318); порушення 
встановлених правил обігу пре-
курсорів (ст.320). 

Наведемо приклади із су-
дово-фармацевтичної практики 
щодо порушення правил  на ета-
пі зберігання сірчаної кислоти, 
яку за класифікаційно-правовою 
ознакою віднесено до прекурсо-
рів [Див.: 5; 13]. Порушення пра-
вил обігу прекурсорів мають озна-
ки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
320 КК України, яка встановлює 
відповідальність за порушення 
встановлених правил виробни-
цтва, виготовлення, придбання, 
зберігання,  відпуску, обліку, пе-
ревезення, пересилання чи вико-
ристання прекурсорів, отруйних 
або сильнодіючих  речовин, що 
не є наркотичними або психо-
тропними чи їх аналогами [14].

Приклад 1. 24 березня 2008 р. 
до слідчого СВ Богодухівсько-
го РВ ГУМВС України в Харків-
ській обл. надійшли матеріали 
первинної перевірки за фактом 
виявлення й вилучення на скла-
ді № 5 ВАТ «Богодухівський мо-
локозавод», розташованому в 
м. Богодухів, сірчаної кислоти 
об’ємом 80 л, яка згідно з висно-
вком спеціаліста є прекурсором. 
Співробітниками служби БНОН 
при перевірці й опитуванні пра-
цівників було встановлено, що 
ця кислота зберігалася на складі 
без відповідного дозволу, тобто 
без ліцензії на зберігання пре-
курсорів. У ході проведеної пе-
ревірки співробітниками міліції 
були складені протоколи огляду 
місця події, території підприєм-
ства, лабораторії, складу № 5 та 
акт його опломбування. Вилучені 
докази направлені на судову  хі-
міко-фармацевтичну експертизу. 
Порушено кримінальну справу за 
ознаками ч.1 ст. 320 КК України. 
Ведеться досудове слідство. 

Приклад 2. 30 серпня 2010 р. 
до слідчого Червонозаводського 
РВ ХМУ ГУМВС України в Хар-
ківській обл. надійшли матеріали 
за фактом виявлення й вилучен-
ня у  приватного підприємця Ю. 
120 л соляної кислоти, яка за 
висновком спеціаліста є прекур-
сором. Співробітниками служби 
БНОН при перевірці й опиту-
ванні працівників підприємства 
встановлено, що гр. Ю. ця кис-
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лота придбана, зберігалася й 
перевозилася без відповідного 
дозволу, тобто без ліцензії на 
обіг прекурсорів. У ході прове-
деної перевірки співробітниками 
міліції були складені протоко-
ли огляду місця події, автомо-
біля з прекурсором та акт його 
опломбування. Вилучені докази 
направлені на судову хіміко-
фармацевтичну експертизу. По-
рушено кримінальну справу за 
ознаками ч. 1 ст. 320 КК України. 
Ведеться досудове слідство.

Приклад 3. У провадженні 
слідчого прокуратури знаходить-
ся кримінальна справа, поруше-
на щодо гр. Т., який 26 липня 
2010 р. з метою подальшого ви-
готовлення наркотичних засобів 
придбав у гр. А, який працює в 
ТОВ «Профхім», соляну кисло-
ту й ацетон, які є прекурсорами. 
При розслідуванні криміналь-
ної справи було встановлено, 
що в період з січня 2010 р. по 
6 липня 2010 р. співробітники 
ТОВ «Профхім», яке має ліцен-
зію на діяльність, пов’язану з 
обігом прекурсорів (Список 2, 
табл. IV) [5], порушили чинне 
законодавство України, а саме: 
ст. 7 Закону України «Про нар-
котичні засоби, психотропні ре-
човини і прекурсори» [8], яка 
передбачає здійснення юридич-
ними особами всіх форм влас-
ності діяльності, пов’язаної з 
обігом прекурсорів, за наявності 
ліцензії. Проте працівники ТОВ 

«Профхім» збули ВАТ «Харків-
ський підшипниковий завод», 
який не має відповідної ліцензії 
на право обігу вказаної групи 
прекурсорів, цю хімічну продук-
цію (прекурсори): соляну кисло-
ту – 27840 кг, калію перманганат 
– 500,0 кг, сірчаної кислоти – 
162 кг. Також було встановле-
но, що в порушення законодав-
ства України у сфері контролю 
за обігом прекурсорів у період 
із січня 2009 р. по липень 2010 
р. посадовими особами ТОВ 
«Профхім» реалізовано прекур-
сорів 237 фізичним особам, які 
не мали відповідних ліцензій на 
їх обіг. При цьому за досліджу-
ваний період було збуто сірча-
ної кислоти 38078,5 кг, соляної 
кислоти – 78191,2 кг, ацетону – 
238,8 кг, толуолу – 37,6 кг, калію 
перманганату – 148,65 кг. Вилу-
чені докази направлені на судо-
ву хіміко-фармацевтичну екс-
пертизу. Порушено кримінальну 
справу за ознаками ч. 3 ст.311 й 
ч. 2 ст. 320 КК України. Ведеться 
досудове слідство.

Наведені приклади свідчать, 
що суб’єкти господарської ді-
яльності всіх форм власності 
порушують чинне фармацев-
тичне законодавство України, 
яке регламентує правила обігу 
прекурсорів, а правоохоронні 
органи виявляють подібні право-
порушення переважно на етапі 
збуту і зберігання психотропних 
речовин. 
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Результати проведеного су-
дово-фармацевтичного аналізу 
правопорушень обігу прекурсо-
рів показують, що за 6 місяців 
2010 р.  порівняно з аналогічним 
періодом 2009 р. в Україні служ-
бою БНОН викрито: 

– підпільних лабораторій 
(ознаки ст. 313 КК України) на 
5,6% (956) більше; превалюють 
Одеська (29), Луганська (24), 
Дніпропетровська (21) й Запо-
різька (11) області (рис. 1); 
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Рис. 1. Найбільша кількість виявлених підпільних нарколабораторій 
  в Україні за 6 місяців 2010 р.

– наркопритонів, тобто осе-
редків для виготовлення нар-
котичних засобів і психотроп-

них речовин (ознаки ст.317 КК 
України) на 13,1% (331) менше 
(рис. 2).
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Рис. 2. Кількість виявлених наркопритонів в Україні за 6 місяців 2010 р.

Установлено, що за 6 місяців 
2010 р.  порівняно з аналогічним 
періодом 2009 р. в Одеській об-
ласті динаміка кількості виявле-
них підпільних лабораторій для 
виготовлення наркотичних засо-

бів і психотропних речовин змен-
шилася на 38,3%, у Дніпропе-
тровській – на 12,5%, у Луганській 
залишилася  на рівні 2009 р., 
у Запорізькій – збільшилася на 
37,5%. Взагалі не виявлено жод-
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ної нарколабораторії в Закарпат-
ській, Сумській і Чернігівській об-
ластях;  в інших областях України 
було виявлено від 1-го до 8-ми 
підпільних нарколабораторій.

Як видно з рис. 2, за 6 місяців 
2010 р. в Україні виявлено нарко-
притонів і в областях: Запорізь-
кій – 46 (динаміка 0), Миколаїв-
ській – 17 (зменшення на 62,2%), 
Луганській – 32 (збільшення на 
6,7%), Одеській – 15 (зменшення 
на 25,0%), Полтавській – 4 (змен-
шення на 66,7%), Рівненській – 9 
(збільшення на 200,0%), Харків-
ській – 5 (зменшення на 88,9%), 
Дніпропетровській – 33 (динаміка 
0), АР Крим – 17 (зменшення на 
19,0%). Взагалі не виявлено жод-
ного наркопритону у Волинській 
області; в інших областях Украї-
ни їх виявлено від 1 до 15.

Фармацевтичне законодав-
ство в галузі легального обігу 
прекурсорів складається з таких 
основних нормативно-правових 
документів: 

– Закон України «Про нарко-
тичні засоби, психотропні речо-
вини і прекурсори» від 22 грудня 
2006 р., № 530-V [8];

– Закон України «Про ліцен-
зування певних видів господар-
ської діяльності» від 1 червня 
2000 р., № 1645-III [7]; 

– постанова КМ України від 
6 травня 2000 р., № 770 «Про 
затвердження Переліку нарко-
тичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів» [5];

– постанова КМ України від 
3 червня 2009 р., № 589 «Про 
затвердження Порядку про-
ведення діяльності, пов’язаної 
з обігом  наркотичних засо-
бів, психотропних речовин та 
прекурсорів, та контроль за їх 
обігом» [9];

– наказ МОЗ України від 2 
лютого 2010 р., № 66 «Про за-
твердження Ліцензійних умов 
провадження господарської ді-
яльності з культування рослин, 
включених до таблиці І Пере-
ліку наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсо-
рів, затвердженого КМ України, 
розроблення, виробництва, ви-
готовлення, зберігання, пере-
везення, придбання, реалізації 
(відпуску), ввезення на тери-
торію України, вивезення з те-
риторії України, використання, 
знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекур-
сорів, включених до зазначеного 
Переліку» [4];

– наказ Мінпрому України 
від 19 червня 1997 р., № 104 Ін-
струкція «Про порядок виробни-
цтва, зберігання, перевезення і 
реалізації прекурсорів» [15];

– наказ Комітету медичної 
та мікробіологічної промисло-
вості України від 2 квітня 1999 
р., №41 «Про затвердження Ін-
струкції про порядок придбання 
сировини, що містить наркотич-
ні і психотропні речовини, пре-
курсорів, виробництва нарко-
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тичних і психотропних засобів, 
здійснення їх обліку, зберіган-
ня, перевезення, пересилання і 
збуту» [15]; 

– галузевий стандарт Украї-
ни ГСТУ 78.11.001-98 «Закріпле-
ність об’єктів, що охороняються 
за допомогою пультів централі-
зованого спостереження Дер-
жавної служби охорони» [15].

Відповідно до постанови КМ 
України від 6 травня 2000 р., № 
770 «Про затвердження Пере-
ліку наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів», 
сірчана кислота віднесена до 
таблиці IV Списку № 2 «Пре-
курсори, стосовно яких вста-
новлюються заходи контролю». 
Під прекурсорами слід розуміти 
речовини, що використовуються 
для виробництва, виготовлення 
наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і включені до Пере-
ліку наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів 
[Див.: 5; 8].

За результатами досліджень 
автором опрацьовано органі-
заційно-правову процедуру по 
вдосконаленню обігу сірчаної 
кислоти на етапі зберігання як 
для суб’єктів господарської ді-
яльності всіх форм власності, 
так і для правоохоронних струк-
тур, зокрема, районних відділів 
ГУМВС України в Харківській 
області. Відповідно до вказаних 
вище нормативно-правових до-
кументів суб’єкт господарської 

діяльності повинен отримати в 
Комітеті з контролю за нарко-
тиками ліцензію на зберігання 
цього прекурсору. [16]. Остання 
видається за наявності відповід-
ної матеріально-технічної бази, 
нормативно-технічної докумен-
тації, кваліфікованого персона-
лу, умов для забезпечення її об-
ліку і схоронності. Ліцензія – це 
єдиний документ дозвільного 
характеру, що дає право на здій-
снення господарської діяльності 
з обігу сірчаної кислоти й дозво-
ляє провадження зазначеного 
виду діяльності на всій території 
України. Строк її дії становить 5 
років [Див.: 4; 7; 9]. 

Після того, як суб’єкт госпо-
дарювання отримав ліцензію, на 
підприємстві мають бути розро-
блені внутрішні інструкції щодо 
порядку роботи із цим  прекур-
сором й на етапі його зберіган-
ня, які затверджуються керівни-
ком підприємства на строк не 
більше 5-ти років, перезатвер-
джуються й перерозглядаються 
кожні 5 років. Сірчана кислота  
зберігається у спеціальному 
приміщенні, яке надійно замкне-
но й оснащено засобами охо-
ронно-пожежної сигналізації 
з блокуванням дверей, вікон, 
стін і стелі. Двері повинні бути 
пожежостійкими й оббитими 
залізом, віконні отвори облад-
нані гратами з металевих пру-
тів діаметром не менше 1,5 см. 
На перехрестях останні мають 
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бути зварені, розміри боків вічок 
грат становлять не більше 15 см 
згідно з галузевим стандартом 
України ГСТУ 78.11.001-98 «За-
кріпленість об’єктів, що охороня-
ються за допомогою пультів цен-
тралізованого спостереження 
Державної служби охорони» [15]. 

Зберігання цього прекурсору  
допускається тільки в замкнених 
металевих шафах, надійно при-
кріплених до підлоги чи стіни. 
Усі сейфи, металеві шафи, двері 
кімнати повинні мати надійні зам-
ки. Прекурсори обов’язково збе-
рігаються в упаковці виробника 
(постачальника) або в опломбо-
ваній тарі із зазначенням його 
найменування (наприклад: «Сір-
чана кислота», «отрута» із зо-
браженням черепа й кісток). Не 
допускається змішування пре-
курсорів прийнятих з іншими, 
що вже знаходяться на складі. 
Щомісячно представникам охо-
рони підприємства, завідуючому 
складом і начальникові підроз-
ділу належить провадити пере-
вірку справності сигналізації, де 
зберігається сірчана кислота. 
По закінченні робочого дня кім-
ната, сейф і металева шафа, де 
зберігається цей прекурсор, за-
микаються, пломбуються в при-
сутності представника охорони 
й матеріально відповідальної 
особи. Ключі від кімнати, сейфу, 
металевої шафи, а також плом-
біратор і печатка повинні зна-
ходитись у матеріально-відпові-

дальної особи, уповноваженого 
письмовим наказом керівника 
підприємства, в умовах, що за-
безпечують повну схоронність 
сірчаної кислоти. Ключі в оплом-
бованому пеналі здаються на 
контрольно-пропускний пункт 
підприємства під розпис, а при-
ймання і здавання приміщен-
ня під охорону реєструються в 
спеціальному журналі. За до-
триманням порядку зберігання 
прекурсору сірчаної кислоти на 
складі відповідальність несе за-
відуючий складом [10]. Зразок 
журналу приймання і здавання 
приміщень під охорону наведе-
но на рис. 3. 

Керівництвом МВС України 
й ГУМВС України в Харківській 
області приділяється особлива 
увага проблемі, що пов’язана із 
запобіганням фактів незаконно-
го обігу прекурсорів, що, безпе-
речно, загрожує не тільки осно-
вному праву людини – здоров’ю, 
а й медико-фармацевтичній і 
соціально-економічній стабіль-
ності в посиленні державного 
контролю за обігом усіх класифі-
каційно-правових груп засобів і 
речовин [12].

Ураховуючи вищевказане, 
керівництво ГУМВС України в 
Харківській області провадить 
відповідні  заходи. Так, 19–20 
листопада 2010 р. організовано 
VІІ Міжнародну науково-прак-
тичну конференцію «Судова 
фармація, доказова фармація 
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та фармацевтичне законодав-
ство як складники фармацев-
тичного права в програмі реалі-
зації державної політики у сфері 
боротьби зі злочинністю та по-
рушеннями правил обігу психо-
активних речовин на 2011–2017 
рр.» за участю представників су-
дових і слідчих органів, фахівців 
фармакології й медицини (ліка-
рів-наркологів, лікарів-психіа-
трів, судово-медичних експертів 
та ін.). 

Програма конференції вклю-
чає нижченаведені напрямки:

1. Фармацевтичне право 
(медичне право, фармацев-
тичне законодавство, фарма-
цевтичний менеджмент, орга-
нізація й економіка фармації, 
розробка й технологія нових 
лікарських засобів).

2. Державний контроль за 
якістю, ефективністю й доступ-
ністю лікарських засобів; контра-
фактні, фальсифіковані, неякісні, 
субстандартні засоби й речовини.

3. Судова фармація: екс-
пертиза судова хіміко-фарма-
цевтична (хімічна, біологічна, 
цитологічна, токсикологічна, 
медична, психіатрична, нарко-
логічна, ДНК), криміналістична, 
фізико-технічна, почеркознавча, 
документальна, бухгалтерська, 
вибухово-технічна, дактилоско-
пічна, пожежно-технічна та ін.

4. Державна політика у сфе-
рі протидії наркотизації суспіль-
ства: наркоманія, токсикоманія, 
тютюнопаління, алкоголізм, ВІЛ/
СНІД, туберкульоз, пошкоджен-
ня й опіки внаслідок ДТП та по-
жеж (МКХ-10) та ін.

Ж У Р Н А Л
приймання і здавання приміщень під охорону

_______________________________
найменування підприємства
     Підрозділ 
     ________________________
     Розпочато «___» 
     ____________ 201_ р.

Дата
Найменування

(номер)
приміщення

Час
приймання

та
здавання

Номер
печатки

(пломбіру)

Здав Прийняв

Прізвище 
й ініціали Підпис Прізвище 

й ініціали Підпис

1 2 3 4 5 6 7 8

Рис. 3. Зразок журналу приймання і здавання приміщень під охорону
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5. Доказова фармація. Без-
пека ліків. Побічні їх реакції. 
Адиктивні розлади здоров’я. 
Безпечне самолікування. Лікар-
ські засоби, що відпускаються 
без рецепта лікаря.

6. Юридична опіка в системі 
правовідносин «держава – за-
кон – виробник – лікар – пацієнт 
– провізор – ліки – контролюючі, 
податкові, рятувальні (МНС) й 
правоохоронні органи – адвокат 
– прокурор – суд».

7. Досудове слідство, опе-
ративно-розшукова діяльність, 
судова практика й рятувальні 
заходи. Криміналістика, кримі-
нологія, кримінальний процес, 
право кримінальне, конститу-
ційне, кримінально-виконавче, 
податкове, адміністративне, ци-
вільне, міжнародне, фінансове, 
судова експертиза, аудит, бух-
галтерський облік.

Таким чином, з позиції су-
дової фармації доведено, що 
правоохоронними й контролю-
ючими органами фіксуються ви-
падки, коли з нелегального обігу 
вилучаються прекурсори. Шля-
хами перетинання прекурсорів з 

легального обігу в нелегальний 
можуть бути збут, розкрадання 
хімічних реактивів, розчинників, 
окислювачів та інших хімікатів 
промислового або побутово-
го призначення на легальних 
об’єктах господарювання (в ап-
течних і лікувально-профілак-
тичних закладах, на хіміко-фар-
мацевтичних підприємствах та 
ін.). Роз’яснено організаційно-
правову процедуру обігу пре-
курсорів (на прикладі сірчаної 
кислоти) на етапі зберігання на 
підприємствах і в  організаціях 
всіх форм власності (в тому чис-
лі й у камерах зберігання місь-
крайвідділів усіх територіальних 
ГУМВС України), що є важливим 
моментом в зміцненні держав-
ного контролю за обігом цієї 
класифікаційно-правової групи. 
Показано, що Конвенції ООН, 
зокрема, «Червоний список», 
становлять підвалини подаль-
шого розвитку судової фармації 
й фармацевтичного законодав-
ства по вдосконаленню контр-
ольно-дозвільної системи обігу 
прекурсорів в Україні.
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КОНВЕНЦИЯ ООН (1988 Г.) «КРАСНЫЙ СПИСОК» (2006 Г.) КАК ОСНОВА 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ ФАРМАЦИИ В УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

КОНТРОЛЬНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБОРОТА ПРЕКУРСОРОВ В УКРАИНЕ
Шаповалов В.В.

С позиции судебной фармации показано, что правоохранительными и контролирую-
щими органами фиксируются случаи нелегального оборота прекурсоров: сбыт, хищение хи-
мических реактивов, растворителей и других химикатов промышленного или бытового на-
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значения на легальных объектах хозяйствования (аптечные и лечебно-профилактические 
учреждения, химико-фармацевтические предприятия). Разъяснена процедура оборота пре-
курсоров (на примере серной кислоты) на этапе хранения. Показано, что Конвенции ООН на 
примере «Красного списка» являются основой дальнейшего развития судебной фармации и 
фармацевтического законодательства Украины по усовершенствованию контрольно-разре-
шительной системы оборота прекурсоров.

Ключевые слова: Конвенция ООН «Красный список», судебная фармация, классифика-
ционно-правовая группа «прекурсоры», оборот.

UNO CONVENTION (1988) “RED LIST” (2006) AS A BASEMENT 
FOR DEVELOPMENT OF THE FORENSIC PHARMACY IN IMPROVEMENT

OF CONTROLLING AND PERMITTING SYSTEM
OF THE PRECURSORS’ TURN-OVER IN UKRAINE

Shapovalov V.V.

From the position of forensic pharmacy was shown, that by law enforcement and controlling 
bodies incidents of the illegal turn-over of precursors were fi xed: selling and stealing of the 
chemical compounds, separators and other chemicals of the industrial or home use on the legal 
objects (drugstores, clinics, hospitals, chemical and pharmaceutical enterprises). Procedure of the 
precursors turn-over on example of acid on a stage of storing was explained. UNO Conventions 
on example of “Red List” are basement for continuous development of the forensic pharmacy and 
pharmaceutical legislation of Ukraine in the improvement of controlling and permitting system of the 
percursors’ turn-over was shown.

Key words: UNО Convention «Red List», forensic pharmacy, legal classifi cation group of 
precursors, turn-over.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
САМОСТІЙНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ

У Конституції  України (далі 
– КУ) визначено, що державна  
влада  в Україні здійснюється на  
засадах поділу на законодавчу, 
виконавчу й судову   (ч. 1 ст. 6); 
органи державної влади й орга-
ни місцевого самоврядування,  
їх посадові особи зобов'язані 
діяти лише на підставі, в меж-
ах  повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та  
законами України (ч. 2 ст. 19). 
Основний Закон країни встано-
вив засади організації  й  діяль-
ності судової влади  і  взаємодії  
між нею, законодавчою й ви-
конавчою гілками влади на під-
ставі конституційно закріпленої 
системи стримувань і противаг. 
Сучасне конституційно-правове 
регулювання судової влади ви-
ходить з принципу самостійнос-
ті судів і незалежності суддів. 
Закон України «Про судоустрій 
і статус суддів» (далі – Закон) 
від 7 липня 2010 р. встановлює, 
що судова гілка влади в держа-
ві відповідно до конституційних 
засад поділу влади здійснюєть-
ся незалежними й безсторонні-
ми судами, утвореними згідно 
із законом (п. 1 ст. 1) [12].  Це 
випливає із ч. 1 ст. 129 КУ, яка 

проголошує, що «судді при здій-
сненні правосуддя незалежні й 
підкоряються лише закону»[6], 
і базується на положеннях п. 1 
ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних сво-
бод, де закріплено право особи 
на справедливий суд [5].

У російській науковій юри-
дичній літературі принцип само-
стійності судової влади набув 
досить широкого обґрунтування 
[Див.: 1;17], українські ж науков-
ці більше схильні до висвітлен-
ня самостійності суду в контек-
сті незалежності суддів [Див.: 2; 
с. 66: 8, с. 6]. Актуальність до-
слідження проблеми самостій-
ності судової влади не викликає 
сумнівів, з огляду положення 
Конституції й Закону, які закрі-
плюють підвалини для втілення 
в життя цього принципу. У той 
же час практика вітчизняного 
державного будівництва свід-
чить про постійне приниження 
ролі і значення судової влади, 
несприйняття принципу неза-
лежності суддів і самостійності 
судів, наполегливі спроби по-
літиків і посадовців вплинути 
на рішення, які приймаються 
судами. Судова влада в Укра-
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їні знаходиться в умовах, коли 
вона постійно вимушена до-
водити свою самодостатність, 
своє право на існування. Отже, 
метою даної статті є вивчення 
передумов становлення прин-
ципу самостійності як одного з 
основоположних засад судової 
влади на підставі аналізу чинно-
го законодавства про судоустрій 
і судової практики. 

По-перше, цей Закон, від-
творюючи положення Конститу-
ції, встановлює принцип поділу 
державної влади на законодав-
чу, виконавчу й судову (п. 1 ст. 1). 
Про підзаконність судової вла-
ди говорить положення ч.2 ст. 6 
Конституції. Органи  законодав-
чої, виконавчої й судової  влади 
виконують свої повноваження  
у встановлених Конституцією 
межах і відповідно до  законів 
України. Вона також проголо-
шує, що юрисдикція судів по-
ширюється  на  всі  правовідно-
сини,  що виникають у державі. 
Судочинство здійснюється Кон-
ституційним  Судом  України  
(далі – КСУ) й  судами загальної 
юрисдикції.  (пп. 2 і 3 ст. 124 КУ).  
Таким чином, законодавець ви-
значив нормативні рамки від-
правлення првосуддя.

 По-друге, вказаний За-
кон закріплює, що суд, здій-
снюючи правосуддя на за-
садах верховенства права, 
забезпечує кожному право на 
справедливий суд і повагу до 

інших прав і свобод, гаранто-
ваних Конституцією й зако-
нами України, а також міжна-
родними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України  (ст. 2). 
Це означає, що суд, як право-
вий інститут держави, при від-
правленні правосуддя вихо-
дить з пріоритету права перед 
іншими соціальними нормами, 
приміром, звичаями, мораллю 
тощо. У своїй діяльності він, по-
винен керуватися тільки КУ й 
чинним законодавством. У та-
кий спосіб законодавець фак-
тично окреслив роль суду як 
основного гаранта прав людини  
в системі державних органів,  
чим фактично заклав підвалити 
для відокремленості його від ін-
ших гілок влади, законність дій 
яких щодо прав людини і грома-
дянина він повинен перевіряти. 
Судова влада, стоячи на захис-
ті фундаментальних цінностей 
суспільства, на варті верховен-
ства права й законності, авто-
матично перетворюється на 
самостійного, незалежного від 
волі будь-яких інших осіб і орга-
нів суб’єкта правозастосування.  
Виконуючи роль такого гаранта 
суд уже не може сліпо дотри-
муватись усіх настанов інших 
гілок влади – законодавчої й 
виконавчої, а навпаки, повинен 
аналізувати кожен нормативно-
правовий акт, кожне положен-
ня закону, оцінювати їх з точки 
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зору відповідності букві й духу 
Конституції, пріоритету людини 
над державою й основних мо-
ральних цінностей суспільства. 

По-третє, підвалини само-
стійності судової влади закла-
дені в положенні п. 1 ст. 124 КУ, 
згідно з яким правосуддя в Укра-
їні здійснюється виключно суда-
ми. Делегування функцій судів, 
а також привласнення цих функ-
цій іншими органами чи посадо-
вими особами не допускаються. 
Стаття 5 Закону відтворює цей 
припис, указуючи також, що 
особи, які привласнили функції 
суду, несуть відповідальність, 
установлену законом (пп. 1 і 2 
ст. 5). Це означає, що жоден ін-
ший орган держави (крім суду) 
призначений відповідно до зако-
ну, не вправі взяти на себе функ-
цію відправлення правосуддя й 
постановляти іменем України 
вирок або інше судове рішення 
в кримінальній, цивільній, гос-
подарській чи адміністративній 
справі. Виключність судової вла-
ди створює міцний фундамент 
для її самостійності, оскільки на 
законодавчому рівні забороня-
ється, так би мовити, «привати-
зація» правосуддя будь-якими 
особами або групами, встанов-
ляється виняткове право суддів 
на розгляд і вирішення юридич-
но значущих справ.

По-четверте, положення За-
кону про принцип самостійності 
судів означає, що його визнання 

відбулося на офіційному рівні. 
Стаття 6 Закону встановлює, що 
суди здійснюють правосуддя са-
мостійно, на підставі Конституції 
й законів України. Забезпечуючи 
при цьому верховенство права,  
вони є незалежними від будь-
якого зовнішнього впливу. Звер-
нення до суду громадян, орга-
нізацій чи посадових осіб, які 
відповідно до законодавства не 
є учасниками судового процесу, 
з приводу розгляду конкретних 
справ судом не розглядаються, 
якщо інше не передбачено за-
коном.  Втручання у процес від-
правлення правосуддя, вплив 
на суд або суддів у будь-який 
спосіб, неповага до них, зби-
рання, зберігання, використання 
чи поширення інформації усно, 
письмово або в інший спосіб з 
метою завдання шкоди авто-
ритету суддів чи впливу на без-
сторонність суду забороняється 
й тягне за собою відповідаль-
ність, установлену законом. Для 
вирішення питань внутрішньої 
діяльності судів згідно із цим За-
коном діє суддівське самовряду-
вання [12].

Нормативне закріплення 
принципу самостійності суддів 
уперше відбулося у вітчизняно-
му законодавстві нормами Зако-
ну «Про судоустрій України» від 
7 лютого 2002 р.[13].   Так, у п. 1 
ст. 14 цього закону  вказується, 
що суди   здійснюють   право-
суддя   самостійно, а судді не-
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залежні від будь-якого впливу,  
нікому  не підзвітні й підкоря-
ються лише закону. Як бачимо, 
для законодавця самостійність 
суду і незалежність суддів були 
й залишаються однопорядкови-
ми категоріями,  щодо яких до-
сить складно встановити хоча б 
приблизне розмежування.  У ко-
ментарі до зазначеного  Закону 
вказано, що самостійність судів 
має 4 складники: (а) суди у сво-
їй діяльності нікому не підзвітні 
й мають для здійснення функцій 
усі необхідні повноваження, яки-
ми наділені законом; (б) судові 
рішення не потребують попе-
редньої згоди чи затвердження 
будь-якої посадової особи або 
органу; (в) вирок, рішення, ухва-
ла, постанова суду, які набра-
ли законної сили, мають силу 
закону по конкретній справі й 
обов’язкові для виконання на 
всій території держави; (г) ді-
яльність органів дізнання, досу-
дового слідства, прокуратури не 
підміняє діяльності суду, а лише 
сприяє їй [4, c. 38, 39]. 

Окрему увагу щодо норма-
тивного регулювання самостій-
ності судів і незалежності суддів 
слід приділити Рішенню КСУ від 
1 грудня 2004 р., у резолютив-
ній частині якого вказано: «Не-
залежність суддів є невід’ємною 
складовою їхнього статусу. Вона 
є конституційним принципом ор-
ганізації та функціонування судів, 
а також професійної діяльності 

суддів, які при здійсненні право-
суддя підкоряються лише зако-
ну. …Положення частини другої 
статті 126 Конституції України 
«вплив на суддів у будь-який спо-
сіб забороняється» треба розумі-
ти як забезпечення незалежності 
суддів у зв’язку із здійсненням 
ними правосуддя, а також як за-
борону щодо суддів будь-яких дій 
незалежно від форми їх прояву з 
боку державних органів, установ 
та організацій, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і 
службових осіб, фізичних та юри-
дичних осіб з метою перешкодити 
виконанню суддями професійних 
обов’язків або схилити їх до ви-
несення неправосудного рішення 
тощо» [14, с. 62].

Проаналізуємо далі поло-
ження процесуальних кодексів, 
які закріплюють принцип неза-
лежності суддів на галузевому 
рівні,  який прямо закріплено 
лише ст. 18 КПК України. У ній 
говориться, що при відправлен-
ні  правосуддя  по  кримінальних  
справах  судді  й народні засіда-
телі незалежні й підкоряються 
тільки закону. Вони  вирішують  
кримінальні  справи  на  підставі 
закону,  в  умовах,  що  виключа-
ють  сторонній  вплив  на  них [7]. 
Ані ЦПК, ані КАС України не міс-
тять прямої вказівки на принцип 
незалежності суддів [Див.:18; 3], 
однак у них закладені важливі 
підвалини стосовно принципу са-
мостійності судів. Розглянемо їх. 
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Згідно зі ст. 1 ЦПК України  
завданням цивільного судочин-
ства є справедливий, неупе-
реджений і своєчасний розгляд 
і вирішення цивільних справ з 
метою захисту порушених, не-
визнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів фізич-
них осіб, прав та інтересів юри-
дичних осіб, інтересів держави.  
Стаття 3 ЦПК України прого-
лошує право на звернення до 
суду за захистом. Кожен вправі  
в  порядку, встановленому цим 
Кодексом, звернутися до суду  
за захистом своїх порушених, 
невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів. У ви-
падках, означених законом, до  
нього можуть звертатися також 
органи й особи, яким надано  
право захищати права, свобо-
ди й інтереси інших осіб, або  
державні чи суспільні інтереси. 
Відмова від такого права є не-
дійсною [18]. Отже, чинний ЦПК 
України підтверджує пріоритет 
прав та свобод людини і важли-
вість суду як надійного гаранта 
захисту прав людини від непра-
вомірних посягань.  

При цьому провадження по 
справі зупиняється до розгляду 
відповідного подання цим Су-
дом. Отже, в такий спосіб утвер-
джується самостійність судової 
гілки влади щодо тлумачення 
положення законодавства, яке є 
нечітким, незрозумілим або міс-
тить прогалини. 

Важливим документом для 
становлення принципу самостій-
ності судової влади є постанова 
Пленуму Верховного Суду Укра-
їни № 8 від 13 червня 2007 р.  
«Про незалежність судової вла-
ди» (далі – Постанова) [10]. Не 
вникаючи в дискусію про роль і 
місце постанов Пленуму Верхо-
вного Суду України, зазначимо, 
що вказаний документ містить 
низку концептуально важливих 
положень щодо самостійності 
судів і незалежності суддів, а та-
кож гарантій їх реалізації. 

По-перше, у п. 1 Постанови 
зазначено, що при здійсненні    
правосуддя суддям належить: 
(а) утверджувати гарантовану 
КУ й законами  України неза-
лежність і самостійність судів, 
(б) підвищувати авторитет су-
дової влади, (в) забезпечувати 
обов'язковість судових рішень 
шляхом справедливого, неупе-
редженого і своєчасного розгля-
ду й вирішення судових  справ,  
(г) дотримуватися  присяги  суд-
ді,  належного  правового реа-
гування на факти тиску на них; 
(д) не допускати втручання в 
судову діяльність та інші проти-
правні посягання на правосуд-
дя. Як бачимо, самим суддям 
відводиться активна роль у за-
безпеченні незалежності й са-
мостійності. Це положення має 
концептуальне значення, доко-
рінно відрізняючись від посту-
латів радянського державного 
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будівництва, коли суддям відво-
дилася роль пасивного суб’єкта 
правозастосування, який має 
неухильно дотримуватися букви 
й духу закону. Така вагома роль 
суддів вимагає від них нового 
мислення, досягнення якісно но-
вого рівня правової культури й 
ментальності, основними посту-
латами чого є цінність людини й 
верховенство права. 

По-друге, у п. 2 Постанови 
передбачено, що незалежність  
суддів є основною передумовою 
їх об'єктивності й неупередже-
ності, що означає, що при від-
правленні правосуддя вони під-
коряються лише закону й нікому 
непідзвітні. Суддям забезпечу-
ється свобода неупередженого 
вирішення судових справ згідно 
з їх  внутрішнім переконанням,  
відповідно до вимог закону. Рі-
шення в судовій справі має ґрун-
туватися на всебічному, повно-
му й об'єктивному дослідженні 
всіх обставин справи, під час 
якого не може надаватися пере-
вага правовій позиції будь-яких  
учасників  судового  процесу,  в  
тому числі прокурорів, захисни-
ків, представників юридичних чи 
фізичних осіб. Указане положен-
ня спрямовано на утвердження 
засад неупередженості і зма-
гальності безпосередньо в судо-
вому процесі й відбиває змінену 
парадигму процесуальних галу-
зей права, заснованих на нор-
мах чинної КУ. Внутрішнє пере-

конання суддів – це елемент їх 
внутрішньої незалежності і важ-
лива передумова самостійності 
судів. 

По-третє, важливим еле-
ментом незалежності суддів 
і самостійності судів є непри-
пустимість будь-яких впливів 
на представника судової влади 
при здійснені ним правосуддя, 
які можуть бути доволі різно-
манітними. Проводячи най-
більш загальну класифікацію 
негативних впливів на судову 
владу в цілому й на конкретних 
суддів, зокрема, можна відзна-
чити 2 групи чинників впливу – 
зовнішні і внутрішні. До перших 
належать різні прояви неправо-
мірного тиску на суд і спроби 
посадових осіб схилити його до 
прийняття рішення у власних 
інтересах. Такі випадки є до-
сить частими для української 
правової системи, коли на суд 
здійснюється моральний, пси-
хологічний та інші види впливу 
через засоби масової інфор-
мації, інтернет, безпосередньо 
на суддів або в інший спосіб.  
Особливо агресивними є спро-
би високих посадовців держави 
(народних депутатів, політиків, 
представників органів виконав-
чої влади тощо) домогтися при-
йняття в суді вигідних їм рішень. 

Ця проблема опосередкова-
но привертала увагу Конститу-
ційного Суду України. У 2000 р. 
він аргументовано роз’яснив, 
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що «народний депутат України 
не має права звертатися до ор-
ганів прокуратури і прокурорів 
з вимогами, пропозиціями чи 
вказівками у конкретних спра-
вах з питань підтримання дер-
жавного обвинувачення в суді, 
представництва інтересів гро-
мадянина або держави в суді у 
випадках, визначених законом, 
нагляду за додержанням зако-
нів органами, які проводять опе-
ративно-розшукову діяльність, 
дізнання і досудове слідство, 
нагляду за додержанням законів 
при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, при за-
стосуванні інших заходів при-
мусового характеру, пов’язаних 
з обмеженням особистої свобо-
ди громадян, а також до слідчих 
прокуратури з питань досудово-
го слідства у конкретних кримі-
нальних справах. У разі надхо-
дження до органів прокуратури, 
прокурорів, слідчих прокурату-
ри пропозицій, вказівок і вимог 
народних депутатів України у 
конкретних справах із вказаних 
питань прокурори і слідчі про-
куратури мають діяти з дотри-
манням вимог, передбачених 
Кримінально-процесуальним ко-
дексом України, Цивільним про-
цесуальним кодексом України, 
Арбітражним процесуальним 
кодексом України та Законом 
України «Про прокуратуру» [18]. 
Це Рішення КСУ стосується без-
посередньо органів прокурату-

ри та інших органів, однак воно 
має важливе значення і для ді-
яльності суддів, оскільки саме 
суд розглядає кримінальні спра-
ви по суті після їх відповідного 
опрацювання органами досудо-
вого розслідування й прокура-
турою. Вважаємо, що наведена 
правова позиція КСУ повинна 
поширюватися й на суддів, що 
у цілому закріплено в чинному 
законодавстві. В іншому Рішенні 
КСУ прямо вказав, що «народ-
ний депутат  України  не  має  
права  звертатися  з вимогами  
чи  пропозиціями  до судів,  до 
голів судів та до суддів стосовно 
конкретних судових справ» [15].

Зокрема, у п. 2 згаданої По-
станови передбачено, що не-
залежність суддів при розгляді 
конкретних судових справ має 
забезпечуватися в самому суді. 
У зв'язку із цим неприпустимими 
є: (а) непроцесуальний вплив 
на суддю з боку інших суддів,  
у тому числі тих, які обіймають 
адміністративні посади в судах; 
(б) установлення  контролю  за  
здійсненням судочинства суд-
дею, виклик його до вищесто-
ящих судів чи вимагання звітів 
або  пояснень про розгляд кон-
кретної справи; (в) витребуван-
ня від судді будь-якої інфор-
мації чи довідок про перебіг і  
перспективи розгляду справи 
або  іншої інформації, яка може 
надаватися лише сторонам у  
справі та іншим особам, визна-
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ченим процесуальним законо-
давством, а також відомостей,  
які становлять таємницю нарад-
чої кімнати; (г) прийняття і роз-
гляд суддею  від  будь-яких осіб 
заяв, скарг, інших документів 
поза процесуальним порядком, 
установленим  законом . 

Далі в цій же Постанові Пле-
нум Верховного Суду України 
роз’яснив, що положення ч. 2  
статті 126 КУ про те, що вплив  
на суддів у будь-який спосіб за-
бороняється, означає заборо-
ну  всяких дій стосовно суддів 
незалежно від форми їх прояву 
з боку державних органів, орга-
нів місцевого самоврядування, 
їх посадових і службових осіб, 
установ, організацій, громадян 
та їх об'єднань, юридичних осіб  
з метою перешкодити вико-
нанню ними своїх професійних 
обов'язків чи схилити їх до вине-
сення неправосудного рішення.  
Заборона впливу на суддів  у 
будь-який  спосіб  поширюється  
на  весь час обіймання ними по-
сади судді (п. 3 ).

Саме ж втручання в діяль-
ність судових органів Постанова 
тлумачить як «вплив на суддю у  
будь-якій формі (прохання,  ви-
мога, вказівка, погроза, підкуп,  
насильство, критика судді в за-
собах масової інформації до ви-
рішення справи у зв'язку з її  роз-
глядом  тощо)  з боку будь-якої  
особи з метою схилити його до 
вчинення чи невчинення певних 

процесуальних дій або ухвален-
ня певного судового рішення.  
При цьому не має значення, за 
допомогою яких засобів, на якій  
стадії процесу та в діяльність   
суду якої інстанції здійснюється 
втручання» (п. 11). 

Досить цікавим, з нашої точи 
зору, є питання громадського 
впливу  на суд при прийнятті ним 
юридично значущих рішень.  По-
дії останніх років в Україні свід-
чать, що суспільство у цілому, 
а також окремі соціальні групи 
здатні певною мірою впливати 
на відправлення правосуддя. 
Згадаймо події так званої «по-
маранчевої» революції, коли на-
товп постійно знаходився під сті-
нами Верховного Суду України 
під час розгляду ним справи про 
оскарження результатів вибо-
рів Президента України 2004 р.   
Можна довго сперечатися щодо 
правової оцінки й наслідків того 
історичного рішення Верховного 
Суду України, але не можна від-
кидати очевидний той факт, що 
на його прийняття і зміст впли-
нула загальна суспільна атмос-
фера, що панувала на момент 
його ухвалення. Коли вулиці сто-
лиці були наповнені натовпом 
протестуючих, коли суспільні 
заворушення охопили  всю кра-
їну, суд не міг прийняти рішення 
поза даних обставин. На суддів, 
які слухали вказану справу, ці 
події впливали на рівні підсві-
домості: адже жоден суспільний 
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інститут не може існувати поза 
тими процесами, які відбувають-
ся в суспільстві, а суд якраз і є 
ним. Безумовно, вся конструкція 
судового процесу має будува-
тись у такий спосіб, щоб мінімі-
зувати, звести нанівець указані 
впливи на суд і суддів, однак їх, 
на жаль, уникнути повністю не-
можливо. 

Як аргумент на підтверджен-
ня наведеного можемо привес-
ти ще багато прикладів подій 
останніх років, коли ті чи інші 
судові справи викликали надто 
широкий резонанс у суспільстві, 
коли суди приймали рішення під 
супровід громадських зборів, 
мітингів за вікнами. Особливо 
вразливими щодо подібних по-
дій є найвищі судові органи, роз-
ташовані в столиці Україні – Ки-
єві. Це пояснюється тим, що тут 
сконцентровано центр усіх сус-
пільних подій і розміщені найви-
щі органи державної влади. 

Чинники внутрішнього впли-
ву на суд можна назвати в самій 
судовій системі. До них можна 
віднести насамперед вплив на 
суддів при розгляді й вирішен-
ні юридично значущих справ з 
боку вищих судів та суддів, які 
займають адміністративні поса-
ди в цих судах.  Відповідно  до  
ч.  5  ст.  124  КУ судові рішення 
є обов'язковими до виконання 
на всій території України, а тому 
і тому вважаються законними 
доки не скасовані в апеляційно-

му чи касаційному порядку або 
не переглянуті компетентним су-
дом в іншому порядку, визначе-
ному процесуальним законом, у 
межах провадження справи,  в 
якій вони ухвалені. Це положен-
ня, яке можна охарактеризувати 
як презумпцію законності судо-
вих рішень, є важливою гаранті-
єю незалежності суддів при при-
йнятті рішень.

Іншою важливою передумо-
вою становлення самостійності 
суду є його повноваження дава-
ти оцінку чинним нормативно-
правовим актам.  Відповідно до 
КУ в державі діє принцип вер-
ховенства права (ст. 8), тобто 
режим панування права в усіх 
галузях суспільного життя. Су-
дам відведено активну роль у 
забезпеченні цього принципу. За 
статтями 8 і 22 КУ не підлягають 
застосуванню судами закони та 
інші нормативно-правові акти,  
якими скасовуються конститу-
ційні права та свободи людини і 
громадянина,  а також нові зако-
ни,  які звужують зміст та обсяг 
установлених  КУ  і   чинними за-
конами прав і свобод. У Поста-
нові Пленуму Верховного Суду 
роз’яснюється, що суди при ви-
значенні  юридичної   сили за-
конів та інших нормативно-пра-
вових актів щодо їх діяльності 
повинні керуватися КУ як актом 
прямої дії, а тому постанови Вер-
ховної Ради України та інші під-
законні акти державних органів,  
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якими визначаються  питання  
судоустрою, судочинства і ста-
тусу суддів, у тому числі щодо 
встановлення порядку призна-
чення суддів на адміністративні  
посади  та  їх  звільнення,   строк 
повноважень суддів не підляга-
ють застосуванню як такі,  що 
суперечать КУ (п. 19). 

Важливим інструментом за-
безпечення принципу верховен-
ства права є право суду при ви-
никненні в нього сумніву під час 
розгляду  справи щодо  відпо-
відності  закону  чи  іншого пра-
вового акта КУ звернутися до 
Верховного  Суду  України, який  
вирішує питання про   внесення 
до  КСУ подання щодо конститу-
ційності закону чи іншого право-
вого акта [9].

Отже, аналіз чинного зако-
нодавства дозволяє зробити де-
кілька висновків. 

– низка положень КУ віді-
грає роль передумов становлен-

ня самостійності судової влади 
(статті 3, 6, 8, 19, 124 і 129 КУ); 

– чинне законодавство про 
судоустрій закріплює принцип 
самостійності судів, який за 
своїм змістом тісно пов’язаний 
з незалежністю суддів. Законо-
давець фактично ототожнює ці 
засади,будучи не в змозі про-
вести їх розподіл; 

– процесуальна незалеж-
ність суддів при відправленні 
правосуддя - це важлива пере-
думова інституціональної само-
стійності судів; 

– конституційні повноважен-
ня судової влади дозволяють їй 
відігравати активну роль у сис-
темі поділу державної влади, 
стримувати діяльність інших гі-
лок влади. Підзаконний у своїй 
діяльності, суд наділений зна-
чними повноваженнями щодо 
скасування неправових за зміс-
том актів парламенту й виконав-
чої гілки влади.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Марочкин И.Е.

Закон Украины "О судоустройстве Украины" закрепил принципы самостоятельности 
судов и независимость судей, которые являются основой построения взаимоотношений 
суда с другими ветвями власти. Анализируя действующее законодательство, автор изучает 
предпосылки становления принципа самостоятельности судебной власти, предлагает соб-
ственное видение  его содержания. 

Ключевые слова: судоустройство, независимость и самостоятельность судей и судеб-
ной власти.

PROBLEMS OF PROVISION OF  INSTITUTIONAL INDEPENDENCE OF COURTS
Marochkin I.E.

The law of Ukraine "On Judiciary of Ukraine" proclaimed principles of institutional independence 
of courts and independences of judges, which combine the basis for the mutual relations between 
different branches of power. Analyzing current legislation the author presents legal pre-conditions of 
principle of institutional independence of courts, and a new vision  of maintenance of this principle. 

Key words: judicial system, independence and self-dependence of judges and judicial power.
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ПРАВОЗАХИСНА СПРЯМОВАНІСТЬ
ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підтримання режиму закон-
ності в державі в цілому, зміц-
нення правопорядку в окремих 
сферах суспільства здійсню-
ється за допомогою правових, 
попереджувально-виховних та 
інших заходів впливу на сус-
пільні відносини. Такий різно-
плановий підхід обумовлено 
вимогами Конституції й чинно-
го законодавства України щодо 
належної організації всіх сус-
пільних процесів. Щоб у дер-
жаві всі ці процеси відбувалися 
цілеспрямовано й ефективно, в 
позитивному руслі, потрібна їх 
чітка правова врегульованість і 
злагодженість діяльності право-
застосовних органів, які в дер-
жавному механізмі правової ре-
гламентації становлять собою 
досить широке коло, до того ж 
мають різну компетенцію і сфе-
ри діяльності.

Вивчення процесів, що від-
буваються в суспільстві в умо-
вах сьогодення, призводить до 
висновків про наявність у цій ца-
рині різного роду негараздів, не-
порозумінь, правового нігілізму 
тощо [10, с. 2, 3].

Правові засоби використо-
вуються правозастосовними ор-
ганами часто нерезультативно, 
розпорошено. Спостерігається 
низький професіональний рівень 
підготовки оперативних праців-
ників, що виключає оптимальне 
поєднання людського фактору, 
соціально-психологічних і мо-
ральних регуляторів з правови-
ми засобами. Як наслідок − не 
виявляються глибинні пласти дії 
правових норм в аспекті забез-
печення фактичної правомір-
ної поведінки, правозастосовної 
діяльності у вирішенні різнома-
нітних соціально-економічних 
завдань усфері правового ре-
гламенту. Юридична наука опра-
цювала основні параметри ме-
ханізму правового регулювання, 
довела доцільність підрозділяти  
в ньому правові засоби на регу-
лятивні й охоронні. Регулятивні 
засоби забезпечують фактичну 
правомірну перевірку, право-
реалізуючу діяльність суб’єктів, 
втілюють у життя активно-пози-
тивні функції права. Думається, 
що їх можна розглядати як сталі 
правові стандарти суспільства, 
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межі дотримання правових норм 
у діяльності всіх суб’єктів. Задля 
повсякденного дотримання цих 
правових засобів правозастосов-
ні органи повинні провадити пра-
вовий всеобуч, роз'яснювально-
виховну роботу, чим спонукати 
всіх до правильного розуміння 
й усвідомлення необхідності на-
лежного їх виконання. Це сприя-
тиме підтриманню правопорядку, 
ефективній позитивно-економіч-
ній діяльності у всіх сферах сус-
пільного життя [9, с. 224]. Але 
сучасна реальність свідчить про 
те, що працівники цих органів 
або виявляють пасивність у цьо-
му питанні, або ж  здійснюють 
роз'яснювально-виховну діяль-
ність на досить низькому рівні. 
Виявлено факти навіть слабкого 
знання ними норм чинного за-
конодавства, ухилення від про-
ведення роботи з правового все-
обучу. Унаслідок цього бачимо 
заспізніле й малоефективне ре-
агування безпосередньо вже на 
відомі факти недотримання зако-
нів чи на правопорушення. Але ж 
зрозуміло, що правові регулятив-
ні засоби є нормами загально-
го значення. Збої в їх реалізації 
належить розглядати як надзви-
чайні явища в житті суспільства, 
головним чином як результат не-
доробок і пасивності правозасто-
совних органів.

Цілком природно, не всі 
члени суспільства бажають на-
лежним чином дотримуватися 

законів, а деякі відверто стають 
на шлях правопорушень, при-
мушуючи, спеціалізовані органи 
держави активно втручатися в 
правоохоронний процес. Це є 
реакцією держави на негативні 
прояви в механізмі праворегу-
лювання. Тут у дію вступають 
охоронні засоби (або норми охо-
ронного значення), які застосо-
вуються, якщо регулятивні не 
стримали правопорушників і ви-
никла потреба застосування за-
ходів державного примусового 
впливу. З огляду на те, що сус-
пільне життя є складним, а ма-
сив регулятивних норм великий 
і різноманітний, для наведення 
порядку й поновлення поруше-
них прав відповідні правозасто-
совні органи вживають широкий 
комплекс заходів. Проведення 
їх здійснюється компетентними 
органами силою державного 
примусу при дотриманні проце-
дурно-процесуальних форм. 

У результатів такої право-
охоронної діяльності відповідні 
органи, (до яких належить про-
куратура), здійснюють контр-
ольно-наглядову й перевірчу 
роботу з метою усунення пере-
пон у реалізації права, пошуків 
збалансованого й оптимального 
шляху поновлення законності.

Позитивний коефіцієнт пра-
возастосовної діяльності багато 
в чому залежить від підготовле-
ності кадрів, їх уміння оперувати 
наявним процесуально-право-
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вим інструментом у застосуван-
ні механізму правової охорони. 
Чимале значення тут має також 
володіння працівниками право-
застосовних установ тактични-
ми й методичними доробками 
юридичної науки. Відповідаль-
не ставлення правоохоронців, 
до роботи, яку вони виконують, 
належне використання своїх по-
вноважень є запорукою успіху.

Вивчаючи зміст діяльності 
прокуратури в такій специфічній 
сфері держави, якою є агропро-
мисловий комплекс (далі −АПК), 
учені дійшли нижченаведених 
висновків [Див.: 4, с. 11-13; 5, 
с. 31-37; 8, с. 248]. По-перше, 
вся постановка роботи цього ор-
гану є досить низькою; по-друге, 
в наявності запізніла реакція на 
негативні процеси в цій сфері; 
по-третє, не відчувається впли-
ву прокуратури на господарюю-
чих суб’єктів у плані правового 
всеобучу; по-четверте, слабка 
координуюча роль прокурату-
ри; по-п'яте, неможлива робота 
прокуратури без співпраці і вза-
ємодії з численними контроль-
но-спостережними установами.

Вищевикладене дозволяє 
стверджувати, що стан закон-
ності в АПК держави вимагає 
докорінних змін у діяльності всіх 
компетентних органів на чолі з 
прокуратурою. Як вбачається, 
перебудова правозастосовного 
процесу в досліджуваній сфе-
рі суспільства можлива в такий 

спосіб. На перше місце  потрібно 
поставити організацію і створен-
ня в прокуратурі спеціалізовано-
го підрозділу по роботі у сфері 
АПК, залучивши в цей процес 
досвідчених фахівців. З ураху-
ванням великого й різноманітно-
го масиву законодавства й кола 
господарюючих тут суб'єктів слід 
опрацювати можливості звер-
нення за допомогою до праців-
ників органів контролю, що діють 
в самому АПК. Варто розробити 
і впровадити в діяльність проку-
ратури головні напрямки її зміс-
товної роботи, поставивши осно-
вним завданням активізацію нею 
співпраці органів відомчого й по-
завідомчого контролю. Є сенс та-
кож скерувати взаємозлагоджену 
діяльність на запобігання при-
чинам та умовам недотримання 
законів і на своєчасність вияв-
лення правопорушників [Див.:12, 
с. 83-87; 11, с. 204-209]. Необ-
хідно передбачити чітку пері-
одичність проведення коорди-
наційних нарад і засідань, що 
сприятиме оперативному й по-
вному володінню інформацією 
про стан законності в АПК.

Чинне законодавство Украї-
ни досить ретельно регламентує 
всі процеси діяльності АПК − від 
дотримання правил агротехні-
ки, посівної кампанії, збирання 
врожаю, обробки сільськогос-
подарської продукції, її тран-
спортування, зберігання, пере-
робки й виготовлення товарної 
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продукції до моменту її реаліза-
ції. За цим складним процесом 
має спостерігати широке коло 
контролюючих установ; зокрема 
державні інспекції: (а) насіннє-
ва, (б) племінна, (в) по заготів-
лях і якості продукції, (г) хлібна, 
(д) з нагляду за технічним ста-
ном машин, обладнання та якіс-
тю пально-мастильних матеріа-
лів, (е) ветеринарної медицини, 
а також (є) головна державна ін-
спекція України з карантину рос-
лин, (ж) державний комітет по 
земельних ресурсах (держком-
зем), та ін. Перелічені установи, 
безпосередньо їх співробітники 
можуть активно втручатися у ви-
робничі процеси, що здійснюють 
суб’єкти АПК, що стосуються 
перевірок правильного й опти-
мального використання ресур-
сів землі, лісового і тваринного 
фондів тощо, підтримуючи тим 
самим належний правопорядок 
у сфері АПК [Див.: 2, с. 21-29; 
6, с. 43-54]. До речі, вони повинні 
бути повністю обізнаними зі ста-
ном виробничо-господарського 
функціонування кожної з галу-
зей сільського господарства, 
кожного окремого самостійного 
виробничо-підприємницького 
суб’єкта АПК.

Інспекції й установи контр-
олю вправі перевіряти виконан-
ня господарюючими суб’єктами 
АПК своїх виробничих, госпо-
дарських бізнес-планів, додер-
жання правового режиму майна, 

коштів усіх причетних до АПК 
структур. Іншими словами, вка-
зані органи спостерігають за 
активним втручанням відповід-
них фахівців у діяльність контр-
ольного підрозділу АПК, що має 
повну компетенцію щодо пере-
вірки правильності технологіч-
ного процесу господарювання. 
За допомогою таких перевірок 
здійснюється внутрішньовідом-
чий і надвідомчий контроль ви-
конання відповідних правил, що 
виступає одним зі способів адмі-
ністративної діяльності. 

Прокурорська ж перевірка 
має обмеження стосовно кон-
кретних фактів недотримання 
законів для з'ясування всіх ознак 
правопорушення [Див.: 3, с. 32-35; 
7, с. 19-24]. Навряд чи можна 
правильною назвати ситуацію, 
коли прокуратура здійснює пе-
ревірки дотримання законів за 
допомогою громадськості. На 
відміну від установ контролю чи 
спостереження, прокурорське 
втручання в суспільні або техно-
логічні виробничі процеси мож-
ливе лише за наявності ознак 
правопорушення, його умов і 
причин. В інших випадках, про-
куратура вправі порушувати пи-
тання перед компетентними ор-
ганами щодо їх  належної уваги 
до роботи певних установ, тобто 
спонукати контролюючі устано-
ви до активної перевірчої ро-
боти (п. 3 ст.20 Закону України 
«Про прокуратуру»). Позитивно 
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в такому плані слід розглядати 
практику, коли прокурор щоде-
кадно складає зведену табли-
цю перевірок господарюючих 
суб’єктів АПК, у якій відображе-
но, яка контролююча установа і 
з яких питань перевіряла роботу 
підконтрольних суб’єктів. Така 
ситуація дозволяє не лише мати 
уявлення про стан законності, 
а й у разі потреби оперативно 
приєднатися прокурору до будь-
якої перевірки.

Якщо йдеться про діяльність 
органів контролю та прокура-
тури по підтриманню правопо-
рядку на прикладі сфери АПК, 
доцільно звернути увагу на таку 
обставину. Органи контролю по-
різному впливають на стан пра-
вопрядку в цій галузі держави. 
Одні з них, маючи спеціальну 
юрисдикцію, правомочні пере-
віряти лише обмежене коло пи-
тань, інші володіють ширшими 
повноваженнями по безпосеред-
ній перевірці всіх аспектів госпо-
дарювання й активному впливу 
на кінцеві результати господар-
ської діяльності підконтрольних 
суб’єктів. Діяльність контролюю-
чих установ, як загалом і питан-
ня щодо контрольних відносин, 
незважаючи на їх очевидну на-
укову і практичну значущість, те-
оретично майже не опрацьовані 
[1, с. 84 - 87]. Контроль при-
таманний усім формам сус-
пільного життя, є його природ-
ним і невід'ємним атрибутом. 

Контрольні відносини вини-
кають при реалізації функцій 
контролю і становлять собою 
вид відносин, за яких члени сус-
пільства виступають суб’єктами 
й об’єктами контролю, як контр-
олюючі і ті, яких контролюють. 
Контроль сам по собі не є пер-
вісною діяльністю, регулятором 
поведінки. Він стосується тієї 
діяльності, яка вже здійснила-
ся незалежно від нього. Дійсно, 
не можна уявити собі, як можна 
проконтролювати те, що в ре-
альності не відбувається чи  ще 
не відбулось.

Наявність численних контр-
олюючих установ диктує необ-
хідність дослідження питання їх 
взаємозв'язку, виявлення загаль-
них принципів і схожих рис. Це 
зумовлено негайною потребою 
усунення з їх безпосередньої ді-
яльності елементів дублювання, 
підміни одним органом іншого, 
зайвого розпорошення зусиль 
тощо. Особливо гостро стоїть 
проблема співвідношення контр-
ольної діяльності відповідних 
установ і роботи органів про-
куратури. У науковій юридичній 
літературі вже робилися спроби 
вивчити таке співвідношення. 
Функціонування багатьох контр-
олюючих і наглядових систем 
ускладнює взаємодію з ними про-
куратури, перешкоджає ефектив-
ній роботі по запобіганню право-
порушенням, обґрунтованому 
прогнозуванню стану законності. 
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Виникла необхідність наукової 
розробки питань, пов’язаних зі 
з’ясуванням характеру, обсягу, 
змісту інформації, яку може отри-
мувати прокуратура. Не секрет, 
що на практиці остання отримує 
обсолютно неповну, іноді пере-
кручену інформацію, а певна ін-
формація навіть приховується. 
Установити й проаналізувати такі 
факти без участі відповідних фа-
хівців досить складно. Ось чому 
гостро постає проблема опрацю-
вання організаційних і правових 
засад інформаційної взаємодії 
прокуратури з правоохоронни-
ми й контролюючими органа-
ми. Одним із шляхів подолання 
інформаційної блокади вбача-
ється підсилення координуючої 
ролі прокуратури, яка прописана 
в ст. 10 вказаного Закону. 

Будь-яка взаємодія, у тому  
числі й серед суб'єктів систе-
ми правозабезпечення, має свій  
зміст, наповнення  й  реалізуєть-
ся  в  певному діапазоні − у так 
званій «зоні визнання», в межах  
якої  форми  взаємодії  партнерів 
дозволяють досягти налічених 
цілей. Причому для  співвідно-
шення діяльності прокуратури й 
адміністративного контролю не-
сприятливими є як дуже високі 
з них, так і дуже низькі. Головне 
− щоб поставлені перед взаємо-
дією цілі бути чіткими в кожному   
випадку, копи робиться    спроба з 
боку прокуратури об'єднати  свої 
зусилля з роботою контролюючих 

установ, тобто реалізувати проку-
рорську владу. За певним пунктом  
потрібно враховувати  як  потенці-
ал контролю, так і налаштування 
його працівників на спільну діяль-
ність, інакше вихід прокуратури за 
межі «зони визнання» може спри-
чинити протидію або непоруку. 
Параметри цієї зони залежать від   
засобів   впливу,  які   має  у сво-
єму розпорядженні прокуратура  
як владний  орган, щоб спонукати   
непідлеглі їй органи до виконання 
пропозицій та установок. 

Конструкцію «засоби впливу» 
у даному контексті слід   трак-
тувати максимально широко, 
оскільки позитивні й нейтраль-
ні спонукання, як-то комплекс 
цілей, звичок і прикладів, є не 
менш важливими для визна-
ння влади порівняно із загрозою  
притягнення до відповідальності 
й покарання. Звідси випливає, 
що прокурорська влада в проце-
сі взаємодії може здійснюватись, 
і доцільно, щоб так було не лише 
«згори донизу», а й «убік» і на-
віть «вгору». Якщо прокуратура 
делегує контролюючій установі 
рішення щодо вибору конкретно-
го методу перевірки і сприймає 
її рекомендації, не аналізуючи 
його позитивності, вона тим са-
мим визнає компетентність (вла-
ду) цієї установи в цьому питан-
ні. Схема «владні відносини», 
представлена в процесі взаємо-
дії, дійсно відіграє значну роль, 
однак до неї вдаються зазвичай 
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лише у випадку, коли треба при-
пинити дебати щодо рішення, 
за яким учасники обговорення 
не можуть дійти згоди. Оскільки 
таке апеляційне використання 
влади, щоб бути ефективним, 
загалом потребує певних засо-
бів впливу, система формальної 
влади (прокурорської) в процесі 
взаємодії пов'язується з можли-
вістю притягнення до відпові-
дальності. Ці формальні владні 
відносини в процесі постійної   
взаємодії доповнюються й  за-
міщуються неформальними, тоді 
як формальна ієрархія застосо-
вується в основному лише для 
розв'язання суперечок.

Із формальної точки зору 
можна вважати  процес взаємо-
дії прокуратури й органів контр-
олю як безперервну змінну від-
криту систему.  Ця взаємодія має 
характер інформаційної комуні-
кації й виступає джерелом моти-
ваційних імпульсів. Активність її 
учасників у певних межах є тим 
вищою, чим більше об'єктів, що 
перевіряються чи потребують 
перевірки, і чим більше альтер-
нативних шляхів   досягнення   
цілей такої взаємодії.  Зрозу-
міло, що поле активності про-
куратури й органів контролю   в   
процесі взаємодії зумовлено  
багатьма складниками, серед   
яких основний − це наявність 
досвіду з боку прокуратури, який 
становить собою установку, що 
зумовлює вибір дій та їх органі-

зовану стабільність. Установка 
− це той чинник, який підсилює 
внутрішні зв'язки й консистенцію 
поведінки учасників взаємодії. 

Резюмуємо: у структурі взає-
модії суб'єктів правозабезпечен-
ня діють 4 внутрішньо пов'язані 
складники − мотиваційна, пізна-
вальна, виконавча й контроль-
на. Перші 3 створюють так звану 
первісну діяльність, що полягає 
безпосередньо в самій взаємо-
дії між її учасниками. Контроль-
ний складник стосується аналізу 
здійснюваної діяльності, витра-
ти активаційної енергії, мобілі-
зації уваги тощо.

Щоб практично реалізувати 
викладені теоретичні положення, 
необхідні певні  матеріальні  умо-
ви. Тому  взаємодія прокуратури й 
установ контролю  можлива, коли 
з'являються точки зіткнення шля-
хів (напрямків) діяльності їх учас-
ників. Якщо   співпадають умови 
їх спільної  роботи з профілактики 
правопорушень, їх установлення 
й виявлення умов, притягнення 
винних до відповідальності, від-
шкодування заподіяної шкоди й 
поновлення порушених прав і за-
конних інтересів, особливою  ри-
сою, що характеризує взаємодію 
названих суб'єктів, виступає мож-
ливість у необхідних випадках (у 
разі потреби) підкріпити засоби 
реагування на правопорушення, 
які застосовують контролюючі 
установи силою (авторитетом) 
прокурорської влади.
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Підсумовуючи викладене, 
робимо таке узагальнення. Для 
створення належного режиму 
законовиконання у сфері АПК 
механізм взаємодії прокурату-
ри й органів контролю включає 
в себе 2 діапазони параметрів: 
(а) підготовчо-спрямовуючий, 
головна роль у якому відводить-
ся і виконується прокурором, і 
(б) оперативно-тактичний (вико-
навчий). Серед основних пара-
метрів  взаємодії прокуратура:

− намічає напрямки спільної 
роботи з органами контролю; 

− опрацьовує план злаго-
дженої роботи; 

− окреслює орієнтири й вису-
ває установки, за якими виконува-
тиметься індивідуальне завдання 
кожного із взаємодіючих суб'єктів; 

− визначає масив законо-
давства, дотримання якого пе-
ревірятиметься; 

− отримує й вивчає мате-

ріали й відомості, наявні в під-
контрольних установах, під-
приємствах та організаціях, які 
будуть перевірятися;

− здійснює скоординовані 
конкретні перевірки; 

− усуває дублювання й па-
ралелізм у спільній діяльності; 

− перевіряє контроль вико-
нання намічених і проведених 
заходів;

− обговорює й аналізує ра-
зом отриману з органом контр-
олю отриману інформацію й ма-
теріали; 

− приймає скоординовані 
заходи щодо усунення причин 
та умов правопорушень, а також 
вживає засоби стосовно реагу-
вання правопорушників; 

− підводить підсумки спіль-
ної роботи й аналізує негативні 
моменти, що з'ясувалися в про-
цесі такої взаємодії.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В статье исследуются проблемы обеспечения правопорядка в государстве. Акцент де-
лается на консолидирующую роль прокуратуры среди организаций, которые контролируют 
технологический процесс в аграрной сфере. Слабость режима законности является послед-
ствием неэффективной работы прокуратуры. Предлагаются пути усовершенствования дея-
тельности прокуратуры.

Ключевые слова: прокурорская деятельность, компетенция прокуратуры, взаимодей-
ствие прокуратуры и органов контроля, прокурор.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ
САМОСТІЙНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Конституція України про-
голосила права та свободи лю-
дини найвищою соціальною 
цінністю й поклала на державу 
обов'язок по їх дотриманню й 
захисту. У реалізації цієї дер-
жавної функції беруть участь 
усі гілки влади; центральне ж 
місце у правозахисному меха-
нізмі виділяється судовій владі. 

Судовий захист може стати по-
вним та ефективним лише за 
умови справжньої самостійності 
цієї гілки влади й реальної не-
залежності суддів як основних 
гарантів прав і свобод громадян. 
У цьому полягає важливе кон-
цептуальне значення, оскільки 
в суспільній свідомості склалася 
думка, відповідно до якої само-
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стійність і незалежність потріб-
ні самим носіям судової влади 
для самоутвердження судового 
корпусу, розв'язання  його вну-
трішніх проблем, установлення 
пільг і привілеїв  тощо. Дослі-
дження самостійності судової 
влади є досить актуальним ще 
й тому, що нормативне регулю-
вання даного питання є відносно 
новим і містить низку прогалин і 
протиріч. Незалежність суддів 
і самостійність суду, закріплені 
на законодавчому рівні, є до-
сить далекими від фактичних 
реалій. Існує низка проблем, 
що вимагають осмислення й 
поглибленого аналізу.

У вітчизняній юридичній лі-
тературі радянського періоду 
немає наукових праць з  про-
блем судової влади, а питання 
незалежності правосуддя дослі-
джувалося винятково в аспекті  
морального обов'язку суддів. 
Конституція СРСР і союзних рес-
публік 1977 р. проголошували 
їх юридичну незалежність, од-
нак не містили норм про судову 
владу, тим більше про її самос-
тійність [6]. Із прийняттям Зако-
нів України «Про статус суддів» 
від 15 грудня 1992 р. [12], «Про 
судоустрій України» від 7 лютого 
1996 р. [13] і Конституції Украї-
ни 1996 р. [7] в основному була 
сформована нормативна база 
самостійності судової, незалеж-
ності суддів і система їх право-
вих гарантій. У названих джере-

лах законодавець закріпив такі 
поняття, як «незалежність суд-
дів» і «незалежне правосуддя», 
запровадив такі нові правові ка-
тегорії, як «незалежність судів», 
«самостійність судів», «неза-
лежність судової влади». Ці за-
сади набули свого закріплення і 
в чинному Законі України «Про 
судоустрій та статус суддів», 
який прийняли 7 липня 2010 р.

Аналіз наукової юридичної 
літератури дозволяє констату-
вати, що дослідження вітчизня-
них і російських правознавців 
сконцентровані в основному на 
характеристиці правового по-
ложення судової влади через 
принцип незалежності суддів. 
У той же час принцип самостій-
ності судової влади або взагалі 
оминається, або розглядається 
в нерозривній єдності з принци-
пом незалежності суддів. Роз-
глянемо існуючі погляди науков-
ців на означену проблему. Поряд 
із цим спробуємо з’ясувати від-
мінності принципів незалежнос-
ті суддів і самостійності судів  
їх взаємозв’язок, а також його 
структурні елементи. 

Вивчення наукових право-
вих джерел дає можливість ви-
ділити декілька підходів до по-
рушеної проблематики. Згідно з 
першим терміну «самостійність» 
щодо статусу судової влади 
практично не приділяється ува-
га і він не вважається провідним 
принципом цієї гілки влади. На-
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томість детально розглядають-
ся питання незалежності суддів 
О.Б. Абросімовою, [18, с. 219], 
Б.М. Топорніним, [20, с. 48-53], 
Ю.А. Тихомировим [19, с. 7-16], 
Ю.І. Стецовським [17, с.172] та 
іншими правниками.  

Відповідно до другого під-
ходу поняття «самостійність» і 
«незалежність» при характерис-
тиці правового статусу судової 
влади використовуються на па-
ритетних засадах Н.М. Чепурно-
вою [23, с. 19-13], Т.І. Махлає-
вою [10, с. 21] й В.М. Лебєдєвим 
[9, с. 34-35].  

У третій групі наукових праць, 
приміром, М.М. Куцин [8, с. 4] 
і В.В. Городовенко [3, с. 66] трак-
тують самостійність як основну 
й обов'язкову ознаку судової 
влади. Так, В.В. Городовенко ви-
значає судову владу як самостій-
ну й незалежну гілку державної 
влади, яка здійснюється уповно-
важеними на те державними ор-
ганами – судами, призначенням 
якої є розв’язання виникаючих у 
суспільстві правових конфліктів 
[3, с. 66]. М.І. Козюбра розглядає 
самостійність суду в інституціо-
нальній площині, у зв’язку з ін-
шими гілками державної влади 
учений вважає, що функції контр-
олю (особливо конституційного 
й адміністративного) надають 
суду якостей незалежної влади. 
Самостійність суду означає його 
здатність брати участь у реаліза-
ції демократичної концепції кон-

ституційного устрою держави, 
що побудована на підставі прин-
ципу поділу влади на законодав-
чу, виконавчу і судову [5, с. 6].

У процесі аналізу підхо-
дів до визначення конструкції 
«самостійність судової влади» 
варто звернути особливу увагу 
на монографію російської до-
слідниці В.І. Анішиної, яка тлу-
мачить самостійність як систе-
моутворюючий конституційний 
принцип судової влади, через 
призму якого вона вивчає інші 
принципи. На думку вченої, до 
змісту принципу самостійності 
входять такі елементи забез-
печення: (а) інституціональний 
(автономність порівняно з інши-
ми гілками влади), (б) структур-
ний (наявність судової системи  
як незалежної від інших уста-
нов системи органів), (в) функ-
ціональний (власні, відмінні 
від інших гілок влади державні 
функції, що походять від інших 
функцій), (г) компетенційний 
(наділення суду власною ком-
петенцією й комплексом повно-
важень, для виконання судовою 
системою власних функцій) і (д) 
ресурсний (кадрові й матері-
альні ресурси).  Формулюючи 
принцип самостійності судової 
влади, В.І. Анішина вказує, що 
його зміст полягає у встановлен-
ні норм, що забезпечують мож-
ливість автономної організації  й 
діяльності судової влади в Ро-
сійській Федерації [1, с. 24-37].  
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Схожий підхід до вирішення 
змісту принципу самостійності 
судової влади застосовано й у 
монографії В.В. Єршова, який 
трактує його як сукупність за-
собів фінансового, організацій-
но-правового й кадрового ха-
рактеру, що дозволяють суду 
здійснювати правосуддя як ін-
ститут державної влади неза-
лежно від будь-якого впливу на 
нього з боку представників ін-
ших гілок державної влади, по-
літичних, економічних чи кримі-
нальних кіл [15, с. 380].

Опитування професійних 
суддів свідчать, що самостійність 
суду слід трактувати насамперед 
в аспекті належного матеріально-
технічного забезпечення судової 
влади та процесуальної можли-
вості постановляти законні й об-
ґрунтовані рішення незалежно 
від будь-яких спроб зовнішнього 
тиску і впливу [22, с. 4]. 

Дослідження питань само-
стійності й незалежності судової 
влади доцільно розпочати з по-
глибленого вивчення змісту за-
значених правових категорій, їх 
співвідношення, оскільки в пра-
вовій літературі існують різні по-
гляди на вирішення цієї пробле-
ми. Реалізація процесуальної 
функції правосуддя – виключна  
прерогатива органів держави, 
тобто суду й судової влади. Ось 
чому суд і в цілому судова влада 
при відправленні правосуддя є 
незалежними. На наше переко-

нання, правові категорії «неза-
лежність суду» й «незалежність 
судової влади» означають само-
стійну процесуальну діяльність 
із реалізації конкретним судом і 
в цілому судовою владою про-
цесуальної функції правосуддя.

Суттєвою, визначальною 
ланкою в єдиній системі проце-
суальної незалежності право-
суддя, судів і судової влади в 
їх процесуальному аспекті, без-
умовно, є фігура судді. Цим по-
яснюється те, що зміст поняття 
«незалежність суддів» і система 
їх гарантій заслуговують окре-
мого детального дослідження. 
За ст. 129 Конституції України  
судді при здійсненні правосуддя 
є незалежними й підкорюються 
лише закону. Незалежність суд-
дів – основна передумова функ-
ціонування самостійної судо-
вої влади, здатної забезпечити 
об'єктивне й безстороннє право-
суддя, належним чином захис-
тити права та свободи людини і 
громадянина.

На нашу думку, незалеж-
ність суддів означає їх неза-
лежну процесуальну діяльність 
при відправленні  правосуддя, 
тобто при розгляді й вирішенні 
спорів про право на  засадах 
матеріального й процесуаль-
ного законодавства судді по-
винні керуватися професій-
ною правосвідомістю суддів за 
умов, які виключають сторонній 
вплив на них.
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Змістовна характеристика ка-
тегорії «незалежність суддів» міс-
тить у собі декілька елементів: 

– процесуальний складник, 
оскільки незалежність суддів   
легітимна тільки в процесуаль-
ній діяльності цих носіїв судо-
вої влади, тобто при виконанні 
ними безпосередніх обов'язків 
по відправленню правосуддя, й 
обмежується цією сферою; 

– зовнішній, тобто неза-
лежність від зовнішніх чинників. 
Процесуальна діяльність суддів 
здійснюється в умовах, що за-
безпечують невтручання ззовні, 
незалежність від впливу органів 
законодавчої й виконавчої гілок  
державної влади, органів місце-
вого самоврядування, громад-
ських об'єднань, окремих  поса-
дових осіб чи громадян; 

– внутрішній елемент, 
тобто незалежність суддів від 
будь-яких чинників усередині 
самої судової системи. Суддя 
повинен бути процесуально 
незалежним від суддів, які вхо-
дять до складу колегії, прези-
дії, будь-яких судових інстанцій 
й, від суддів суду будь-якого 
рівня, від голів цих судів і т.д. 
Під час розгляду справи судді 
незалежні від думки учасників 
процесу (прокурора, адвоката, 
позивача, відповідача) насам-
перед у виборі правової нор-
ми, що підлягає застосуван-
ню при вирішенні конкретного 
правового спору; 

– особистісний (мораль-
но-психологічний) елемент. Як 
влучно відзначила Н.В. Радут-
на, суттєва роль у реалізації 
принципу незалежності суддів 
належить рівню правової й мо-
ральної свідомості служителів 
правосуддя [14, с. 10]. Спра-
ведливе й об'єктивне вирішен-
ня конкретних правових спорів 
багато в чому зумовлено мо-
ральними рисами носіїв судової 
влади, їх спроможністю проти-
стояти спробам неправомірного 
втручання в їх процесуальну ді-
яльність; 

– безумовна підзаконність 
суддів. При відправленні право-
суддя судді є незалежними від 
зовнішніх і внутрішніх чинників, 
вільними в застосуванні право-
вої норми при ухваленні рішен-
ня по справі, однак ця незалеж-
ність не може бути абсолютною, 
бо вони підпорядковані Консти-
туції України й чинному законо-
давству. Отже, діяльність носіїв 
судової влади має підзаконний 
характер. Свобода суддівсько-
го міркування у виборі правової 
норми обмежена нормативними 
положеннями і ґрунтується на 
підпорядкуванні суддів закону. І 
тільки суворе  дотримання при-
писів матеріального й процесу-
ального закону дозволяє суддям 
отримати справжню незалеж-
ність від яких-небудь впливів. Як 
правильно вказує Г. Стасенков, 
суддя ніколи не буде дійсно не-
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залежним, доки повною мірою 
не усвідомить власну цілковиту 
залежність виключно від Закону, 
доки не перейметься нею. Тіль-
ки тоді ми зможемо розрахову-
вати на по-справжньому неза-
лежний суд [16, с. 5].

Звернімося до питання спів-
відношення понять «незалеж-
ність суддів» і «самостійність 
суддів». Незважаючи на їх тіс-
ний взаємозв’язок і часткове 
співпадіння за змістом, що дає 
можливість деяким дослідникам 
вести мову  про їх тотожність, 
відзначимо що поняття само-
стійності є ширшим за значен-
ням й охоплює більше змістов-
них аспектів. В. Даль визначає 
слово «незалежний» як такий, 
що не залежить від будь-кого, 
вільний, маючий свободу, непід-
корений, нічим не пов'язаний, 
самостійний, сам собі господар» 
[4, с. 518]. Отже, основний зміст 
даного терміна полягає в тому, 
що незалежний суб’єкт стоїть 
осторонь чужого впливу. Як від-
мічає А.В. Цихоцький, зміст цьо-
го принципу у наявності або від-
сутності зовнішнього примусу.  
При цьому правознавець нази-
ває цю ознаку визначальною в 
характеристиці змісту принципу 
незалежності [22, с. 209]. Ви-
никає запитання: чи можна цю 
ознаку вважати превалюючою 
в організації й діяльності судо-
вої гілки влади? Адже окрім від-
окремлення останньої від інших 

гілок і виключення зовнішніх 
впливів необхідна ще значна 
кількість позитивних чинників 
для її ефективної організації й 
діяльності. Не можна утверди-
ти щось нове й самостійне че-
рез виокремлення, бо для цього 
потрібен елемент власного по-
тенціалу й відповідні механізми 
його реалізації.

Подібним є лінгвіністичне 
трактування й терміна «само-
стійність». Зокрема, в тлумач-
ному словнику вказуються такі 
значення слова «самостійний»: 
1) існуючий відокремлено від 
інших, незалежний; 2) рішучий, 
наділений власною ініціативою; 
3) здійснюваний власними си-
лами,  без сторонніх впливів, 
без чужої допомоги [11, с. 719].   
Змістовна характеристика тер-
міна «самостійність» у цьому 
аспекті відіграє вагому роль у 
розкритті елементів принципу 
самостійності судової влади.

Цей принцип передбачає 
внутрішню й зовнішню авто-
номію судової влади з можли-
востями самодостатності в її 
організації й діяльності як від-
окремленої гілки влади, а неза-
лежність судді означає, що він 
відправляє правосуддя безсто-
ронньо, що будь-яким органам, 
посадовим особам чи громадя-
нам забороняється чинити на 
нього  вплив, як і на суд у цілому. 
Ці впливи можуть виявлятися в 
найрізноманітніших формах, 
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тому до змісту принципу неза-
лежності традиційно відносять 
досить значну кількість елемен-
тів – від інституціонального до 
змістовного [18, с. 219]. Це є ви-
значальним моментом передов-
сім при здійсненні правосуддя, 
а ці чинники – умовами й осно-
воположними засадами його ре-
алізації.  За своїм змістом цей 
принцип виключає будь-які не-
законні зовнішні впливи. Якщо 
гіпотетично уявити, що не існує 
протиправних посягань на судо-
ву владу в цілому, на окремих 
суддів, зокрема, стає очевид-
ним, що принцип незалежнос-
ті певною мірою втрачає низку 
суттєвих змістовних складників.

А самостійність, напроти, є 
позитивною характеристикою, 
що передбачає можливість ви-
конання судом своїх конститу-
ційних повноважень власними 
силами й засобами, без внутріш-
нього чи зовнішнього втручання 
і впливів у межах чинного зако-
нодавства. Аналіз через ознаку 
самостійності правового статусу 
суду в системі державної влади 
дозволяє констатувати не лише 
відокремлену, власну незалеж-
ну компетенцію, а й самостійний 
ресурсний, правовий та атрибу-
тивний потенціали.

Якщо незалежний суддя 
характеризується як окремий 
носій державної влади, що 
здійснює визначені законом 
повноваження на засадах без-

сторонності (неупередженості), 
то самостійна структура влади 
повинна додатково мати такий 
потенціал (конституційно-право-
вий та організаційний), який до-
зволив би їй взаємодіяти з інши-
ми інститутами державної влади 
й суспільного управління на па-
ритетних началах. Самостійний 
судовій владі належить мати 
власні механізми впливу на пра-
вову реальність. Вона повинна 
не лише здійснювати повнова-
ження по вирішенню соціальних 
конфліктів на підставі закону, 
прийнятого іншими гілками вла-
ди, а й володіти потенціалом і 
повноваженнями самій вплива-
ти, мати свій правовий погляд 
на нормативні приписи, їх зміст і 
відповідність Конституції.

Самостійність судової влади 
не є ні самоціллю або амбіціями 
владного впливу суддівського 
корпусу, ні реалізацією остан-
нього управляти суспільством.  
Це перше за все потреба ци-
вілізованої державності й гро-
мадянського суспільства. При 
цьому судова влада повинна 
оперувати такими інструмента-
ми правого характеру, які дають 
їй реальну можливість засобами 
правовими, а не силовими впли-
вати як на державну владу, так і 
на суспільство й державу.

Виходячи з наведеного вва-
жаємо досить прогресивною й 
актуальною ідею Г.А. Гаджієва, 
що конституційно-правовий ста-
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тус судової влади найбільш до-
цільно розглядати саме з позиції 
її самостійності [2, с. 12].  

Отже, незалежність – це 
окремий, один з найважливіших 
принципів статусу судової влади, 
в той час як самостійність роз-
криває сутність правового ста-
тусу, виступає його основною, 
базовою характеристикою цієї 
гілки влади як у системі органів 
держави, так і у взаємовідноси-
нах з суспільними інститутами 
й окремими суб’єктами права  – 
громадянами та організаціями.  
Якщо застосувати схематичний 
підхід до досліджуваного питан-
ня, можна визначити принцип 
незалежності як основний інстру-
мент становлення судової влади, 
а самостійність – як результат за-
стосування цього інструменту.

Здійснивши аналіз змісту кон-
струкції «самостійність судової 
влади» можемо зробити висно-
вок, що вона є системоутворюю-
чою ознакою статусу суду як гілки 
державної влади, який включає 
як принцип незалежності суддів 
при відправленні правосуддя, так 
і автономне утворення системи 
судових органів,  наявність влас-
ної компетенції, особливі функції 
в правовій системі і власні засоби 
й методи взаємодії з іншими гілка-
ми державної влади. 

Вважаємо, що категорія 
«незалежність» за обсягом є 
вужчою, порівняно з категорією 
«самостійність». Вони співвідно-

сяться як частина й ціле, тобто 
незалежність є одним зі складо-
вих елементів самостійності. А 
самостійність судової влади по-
руч з її процесуальною незалеж-
ністю, включає ще й організа-
ційний аспект. Останній означає 
передусім: (а) організаційну ав-
тономію спеціальних державних 
органів – судів, (б) усю повно-
ту компетенції судової влади, 
(в) монопольну царину реалі-
зації її повноважень, (г) власну 
сферу відповідальності, (д) осо-
бливі, тільки їй властиві функ-
ції, (е) самостійну матеріальну 
й фінансово-економічну базу, 
(є) автономне управління й 
(ж) організаційне забезпечення.

Таким чином, самостійність 
судової влади за своїм змістом 
включає дві групи складників – 
організаційну і процесуальну. 
Поняття «самостійність суду», 
з нашого погляду, значно вуж-
че за поняття «самостійність 
судової влади». Вони, теж спів-
відносяться як частина й ціле. 
Самостійність суду означає са-
мостійне його функціонування 
по виконанню поставлених пе-
ред ним  конкретних завдань, 
а самостійність судової влади 
– автономну діяльність усіх еле-
ментів, які складають судову 
владу, тобто судової системи 
й органів, які належать до неї, 
як-от: Вища рада юстиції, квалі-
фікаційні комісії суддів, органи 
суддівського самоврядування.
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Одночасно варто підкресли-
ти, що всі вказані поняття й кате-
горії слід аналізувати в системно-
му взаємозв’язку. Самостійність 
судової влади є обов'язковою 
умовою незалежності правосуд-
дя й осіб, які здійснюють розгляд 
і вирішення юридично значущих 
справ. А без надійних гарантій 
незалежності суддів і правосуд-
дя, навпаки, неможливе існуван-
ня самостійної й самодостатньої 
судової влади. Основним крите-
рієм самостійності судової влади 
є її здатність  забезпечити реаль-
ну безпеку особистої свободи 
громадянина, здійснити ефек-
тивний захист його прав і свобод.

Підсумовуючи викладене, 
можнемо відзначити, що прин-
цип самостійності судової влади 
є системоутворюючим.  Він уста-
новлює основні начала в регулю-

ванні правового статусу судової 
влади через загальні і спеціаль-
ні норми різних інститутів су-
доустрійного і процесуального 
законодавства. Самостійність, 
як принцип судової влади, це: 
(1) невід’ємний, основополож-
ний, системоутворюючий еле-
мент конституційно-правового 
статусу судової влади в системі 
влади державної, а також у вза-
ємовідносинах із суспільними ін-
ститутами, окремими суб’єктами 
права – громадянами й організа-
ціями; (2) не є самоціль або амбі-
ції владного впливу суддівського 
корпусу, не реалізація намагань 
суддівського корпусу управля-
ти суспільством, а гарантія на-
лежного виконання судом своєї 
основної функції – захисту прав 
і свобод людини.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНЦИПА
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Потапенко В.И.

Автор анализирует содержание и элементы принципа самостоятельности судебной 
власти, нормативные предпосылки для выделения отдельного принципа судебной власти 
– самостоятельности. Сделана попытка определить содержание и элементы принципов не-
зависимости и самостоятельности судебной власти, а также их разграничение.

Ключевые слова: принципы независимости, самостоятельности и подзаконности судей, 
внутренняя и внешняя автономия.

SOME ASPECTS OF DETERMINATION OF PRINCIPLE 
OF INSTITUTIONAL INDEPENDENCE OF JUDICIARY

Potapenko V.I.

The author analyses maintenance and elements of institutional independence of  judiciary as 
one of its principles, legal pre-conditions for proclamation of  this  principle. An attempt to defi ne 
maintenance and elements of the principle of independence of judges and institutional independence 
of judiciary is made. Those principles are differentiated according to their legal nature.

Key words: principles of  independence, self – dependence and law-odedience   of judges, 
internal and external autonomy.
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Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого, м. Харків   

СУЧАСНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: 
ВАРІАНТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ 

ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ)
В усі часи до конституціона-

лізму була прикута пильна увага 
науковців, оскільки саме він від-
биває стан демократичного роз-
витку держави й розвиненості 
громадянського суспільства. Ось 
і в останні роки інтерес до нього 
не втихає, а тільки збільшується. 
Підтвердженням цього є ґрун-
товні дослідження вітчизняних 
науковців (А.З. Георгіци, А.Р. Кру-
сян, М.Ф. Орзіха, П.Б. Стецюка, 
Ю.М. Тодики, В.М. Шаповала та 
ін.), учених близького зарубіжжя 
(Н.О. Богданової, І.О. Кравця, 
А.М. Медушевського, М.Ф. Чуда-
кова та ін.) й далекого (А. Вінер, 
Д. Елстера, Р.Д. Кея, У. Пройсса, 
Р. Сакви, Р. Фатона, А. Шайо та 
ін.). Думаємо, що існуюча чима-
ла кількість наукових робіт із цієї 
тематики не зменшує попит на 
подальше вивчення конституці-
оналізму, а, навпаки, ставить пи-
тання про необхідність розвитку 
наявних концепцій. 

Сформувавшись як політи-
ко-правова категорія в період 
буржуазно-демократичних ре-
волюцій, конституціоналізм по-
стійно еволюціонує. На сучас-
ному етапі його трансформація 

ускладнюється не лише за ра-
хунок стрімкого переходу сус-
пільства до постіндустріальної 
фази, а й підштовхується оста-
точно нерозв'язними інтеграцій-
ними подіями на європейсько-
му континенті. Безумовно, не 
останнє слово в цьому процесі  
має й непростий перебіг ста-
новлення засад конституційного 
правління в постсоціалістичних 
країнах, зокрема в Україні. Су-
часне конституційне спрямуван-
ня пострадянських держав на тлі 
політичних перетворень Східної 
Європи викликає потребу пере-
осмислення ролі конституційних 
норм та інститутів у формуванні 
нової правової системи [7, с. 33]. 

Вищевказане визначає мету 
даної статті, яка полягає у вста-
новленні чинників, що зумовлю-
ють багатоманітність поглядів 
на сучасний конституціоналізм, 
у висвітленні основних варіантів 
трактування цього феномену й 
окресленні тенденцій розвитку 
його концепції в постсоціаліс-
тичних країнах Східної Європи.

На кожному етапі розвитку 
держави й суспільства вчені на-
магалися сформулювати най-
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більш точне поняття конститу-
ціоналізму, виявити його зміст, 
сутність і структуру. Науковці 
відмічають, що з позицій модер-
нізованого процесу це цілком 
закономірно, оскільки загострю-
ється проблема походження кон-
ституційних норм та інститутів, 
активізується дискусія про спів-
відношення національної само-
бутності й рецепції конституцій-
но-правових установ [7, с. 55]. 
Водночас у правовій доктри-
ні склалася переконлива точка 
зору, відповідно до якої консти-
туціоналізму неможливо надати 
однозначного хрестоматійного 
поняття [18, с. 21]. 

По-перше, кожна епоха ви-
світлює все нові грані цього уні-
кального явища. Як справедливо 
зазначає вітчизняна дослідниця 
теорії і практики сучасного кон-
ституціоналізму А.Р. Крусян, 
конституціоналізм належить до 
тих фундаментальних цінностей 
світової культури, які людство 
вдосконалює протягом усієї істо-
рії [8, с. 9]. По-друге, продовжує 
український конституціоналіст 
П. Б. Стецюк, автори, які нале-
жать до різних шкіл правової на-
уки, не застосовують однакових 
методів дослідження й підходів 
до розуміння конституціоналіз-
му [7, с.174]. Варто додати, що 
на формування різного його ба-
чення науковцями, безумовно, 
вплинуло і тривале протисто-
яння 2-х протилежних суспіль-

них систем – соціалістичної й 
капіталістичної. По-третє, зміст 
терміна «конституціоналізм» 
може по-різному працювати в 
категоріальних апаратах науки 
конституційного права, соціо-
логії, політології та ін. [15, с. 41]. 
Вважаємо, що такий підхід не 
тільки не ускладнює розуміння 
сучасного конституціоналізму, 
а надає уявлення про різнома-
нітність варіантів інтерпретації 
його сутності, змісту і структури. 

Провідні українські науковці 
трактують зміст і сутність су-
часного конституціоналізму на-
ступним чином. Так, А.З. Георгі-
ца тлумачить конституціоналізм 
як зв’язаність державної влади 
правом, причому конституція 
виступає формою основопо-
ложного узаконення правового 
характеру організації й функці-
онування влади в її відносинах 
із суб’єктами громадянського 
суспільства [5, с. 9]. В.М. Ша-
повал стверджує, що це явище 
передусім є політико-право-
вою ідеологію, інтелектуальним 
узагальненням, притаманним 
певному історичному розвитку, 
суспільно-політичним рухом, 
спрямованим на реалізацію від-
повідних ідей [17, с. 17]. 

Учені близького зарубіжжя 
розглядають конституціоналізм 
ХХ ст. як політико-правовий ре-
жим життя суспільства, що ви-
різняється певною правовою 
моделлю, закладеною в кон-
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ституційному праві, забезпечу-
ється діяльністю органів влади 
щодо реалізації цієї моделі й 
характеризується станом пра-
восвідомості, що складається 
під впливом правової моделі 
конституціоналізму [6 с. 127].  
Російська дослідниця Н.О. Бог-
данова, з'ясовуючи сутність 
цього явища, переконує, що 
конституціоналізм є системою 
ідей і поглядів, які втілюють 
уявлення про конституційну 
державу й орієнтують правову 
й політичну думку, право й по-
літичну практику [3, с. 185, 186].   

У сучасних наукових вітчиз-
няних і російських дослідженнях 
розробляється цілком обґрунто-
вана теорія конституціоналізму 
як складного явища, прояви яко-
го позначаються в різних сфе-
рах. Так, у працях І.О. Кравця 
цей феномен анонсується як 
політичний, соціальний, право-
вий та історичний [7, с. 40 – 45]. 
Причому правовий аспект вклю-
чає верховенство конституції як 
Основного Закону, опосеред-
кованість політичних відносин 
конституційно-правовими нор-
мами, конституційне визнання 
прав і свобод особи, правовий 
характер взаємовідносин гро-
мадянина й держави та ін. Як 
політичне явище конституціона-
лізм одночасно виявляє себе як 
політичний рух, спрямований на 
розбудову правової держави й 
цивілізованого громадянського 

суспільства, і як сукупність пра-
вил політичної практики, що за-
лучають широкі маси до управ-
ління державними справами. 
Будучи частиною соціального 
порядку, конституціоналізм га-
рантує саморозвиток інститутів 
громадянського суспільства й 
забезпечує правові форми вза-
ємовідносин між державою, 
суспільством та особистістю. 
Нарешті, в історичній ретро-
спективі конституціоналізм ви-
ступає продуктом нового часу, 
тісно пов’язаним з доктриною і 
практикою лібералізму.

З нашого погляду, А.Р. Кру-
сян теж поділяє вказану вищу 
точку зору на системоутворю-
ючу природу конституціоналіз-
му. Вона визначає останній як 
публічно-правову систему кон-
ституційної організації сучасно-
го суспільства, що ґрунтується 
на засадах права, демократії 
й утвердження конституційно-
правової свободи людини. Зміс-
том цієї системи є конституція 
й конституційне законодавство, 
конституційні правовідносини, 
конституційна правосвідомість, 
конституційний правопорядок. 
Її функціонування спрямовано 
на обмеження (самообмеження) 
публічної влади на користь гро-
мадянського суспільства, прав і 
свобод людини [8, с. 499].

Відзначимо, що розгляд кон-
ституціоналізму як системної ка-
тегорії дозволяє зрозуміти його 
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роль у суспільному житті, осо-
бливо в країнах молодої демо-
кратії. Ігнорування хоча б одного 
з елементів призводить до спро-
щеного опису названого явища, 
оскільки тільки при достатньому 
розвитку всіх складників консти-
туціоналізму він утворює врівно-
важену систему [6, с. 127]. 

Науковці країн, які вважають-
ся родоначальниками конститу-
ціоналізму (зокрема Д. Елстер 
і Р. Фаттон), у більшому ступені 
приділяють увагу сутності цього 
явища [16]. По-перше, карди-
нальним питанням, на їх думку, 
є співвідношення сутності кон-
ституції й конституціоналізму, 
між якими, підкреслюють учені, 
існує глибока безодня. Адже кон-
ституція є лише миттю, що від-
дзеркалює ефемерний баланс 
влади між тимчасовими групами 
й класами, їх конфлікти й пере-
моги, тоді як конституціоналізм 
тягне за собою стійку рівновагу 
сил, яка, врешті-решт, примушує 
так званих «політичних акторів» 
пристосовуватися до інституці-
онального набору методів і пра-
вил поведінки, що мінімізують 
потенціал з метою розвитку сва-
вільної й персоніфікованої влади 
й тиранії більшості [16]. 

По-друге, для роз’яснення 
сутності конституціоналізму, на-
голошують Д. Елстер і Р. Фаттон, 
варто розібратися з підвалина-
ми функціонування конститу-
ціоналізму як «конституційної 

системи правління». За їх пе-
реконливими висновками, саме 
баланс класових і групових ін-
тересів є вирішальним фунда-
ментом колегіального правлін-
ня, бо ні політична культура, ні 
громадянські установи не в змо-
зі витримати конституціоналізм.

Третім важливим моментом, 
що сприяє тлумаченню сутності 
конституціоналізму, є розкрит-
тя глибинних причин можливого 
краху надій на безболісне вста-
новлення конституціоналізму в 
країнах перехідного типу. На-
приклад, вони роблять акцент 
на важливості існування грома-
дянського суспільства, де насе-
лення, володіючи певним рівнем 
конституційної культури, прагне 
до хорошого (тобто корисного для 
всіх) суспільства. Утім, ці чинники, 
з його погляду, не в змозі стерти 
інтереси привілейованих груп, 
спрямовані на пошуки механіз-
мів, які підтримують їх домінуюче 
становище в системі політичної й 
економічної влади [16].

Цікавою вбачається нам 
ціннісна концепція конституці-
оналізму  угорського науковця 
А. Шайо, який запропонував не-
чітке, за його оцінкою, але зруч-
не тлумачення цього поняття. У 
його інтерпретації конституціо-
налізм – це обмеження держав-
ної влади в інтересах суспільно-
го спокою [18, с. 20]. Дискутуючи 
з ним, вітчизняний науковець 
А.З. Георгіца порушує низку важ-
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ливих питань, пов’язаних зі 
з’ясуванням змісту терміна «об-
меження» [5, с. 5 – 8]. Гадаємо, 
що варіації обмеження влади 
залежать, безумовно, від різних 
чинників зокрема, й від моделей 
конституціоналізму. 

До недавнього часу науко-
ва спільнота оперувала 3-ма 
концептуальними лібераль-
но-демократичними моделями 
конституціоналізму, які зумо-
вили  конституційний розвиток 
інших країн. Незважаючи на те, 
що першою за часом з’явилася 
Вестмінстерська (англійська) 
модель конституціоналізму, ви-
никнення терміна «конституціо-
налізм» («конституційна систе-
ма правління») вчені пов’язують 
з конституційним будівництвом 
США [12, с. 3]. Ідеологія Вест-
мінстерської системи побудова-
на, так би мовити, на 3-х китах: 
суверенітеті парламенту, пану-
ванні права й дії конституційних 
угод – юридично необов’язкових 
політичних і моральних конвен-
цій [7, с. 46]. 

За твердженням фахівців, 
американський концепт консти-
туціоналізму й досі залишається 
чужим (далеким) для врівнова-
жених британців [12, с. 3]. Зо-
крема, в підґрунті американської 
конституційної системи лежить 
принцип недовіри парламенту, 
який тягне за собою необхід-
ність прийняття екстраординар-
ного верховного акта – писаної 

Конституції (для федерації і 
штатів). Такий Основний Закон, 
установлюючи заздалегідь для 
діючої влади повноваження,  
покликаний забезпечити спокій 
і передбачливість управління. 
Закріплюючи в Конституції гро-
мадянські свободи (свободу со-
вісті, слова і зборів тощо), бать-
ки-засновники спиралися на 
імпліцитну теорію  природного 
права. У рамках системи стри-
мувань і противаг судова влада 
отримала право охороняти Кон-
ституцію, а кожен громадянин 
з метою захисту принципу па-
нування права наділявся мож-
ливістю безпосередньо в будь-
якому суді призвати до відповіді 
парламент [12, с. 3].       

Основний внесок французь-
кої моделі в розвиток світового 
конституціоналізму полягає в 
обґрунтуванні уявлень про кон-
ституцію як про писану форму 
втілення принципів і доктри-
нальних істин, які мають універ-
сальну силу й установлюють ра-
ціональний план для ефективно 
функціонуючої держави. Пози-
тивний момент цієї конституцій-
ної системи науковці вбачають у  
закладеній перспективі перма-
нентного вдосконалення управ-
ління за допомогою не лише 
юридичних механізмів, а й полі-
тичних засобів. За французькою 
доктриною конституційний по-
рядок підтримується переваж-
но учасниками політичного про-
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цесу (наприклад парламентом), 
аніж органом конституційної 
юрисдикції. Цікаво, але науковці 
знов-таки відмічають, що й цей, 
так би мовити, «цільовий кон-
ституціоналізм» чужий консти-
туційній думці США [7, с. 47, 48]. 

Розглядаючи радянську 
систему правління, яка поши-
рювалась як на всі республіки 
СРСР, так і на країни Східної 
Європи, ми пропонуємо відмо-
витися від вживання щодо неї 
терміна «конституціоналізм». 
На наше переконання, пра-
вильніше застосовувати кон-
струкцію «радянська модель 
державного будівництва». Ця 
точка зору ґрунтується на на-
ступних аргументах. 

По-перше, конституціона-
лізм – це суспільна модель, яка 
виходить за рамки писаного 
права. Приміром, А. Шайо трак-
тує конституціоналізм не просто 
як юридичний припис, а як яви-
ще, що містить функціональні 
елементи, що виходять за рамки 
права, а саме мораль, звичаї й 
здоровий глузд [18, с. 21]. Отже, 
наявність формальної консти-
туції не зумовлює існування 
конституціоналізму. 

По-друге, в радянській на-
уці державного права він вва-
жався елементом буржуазної 
правової ідеології, не сумісним 
з умовами радянського будів-
ництва, а тому й не застосову-
вався [7, с. 60]. 

По-третє, як уже зазнача-
лося, сама  ліберально-демо-
кратична модель конституційної 
системи правління характери-
зується рисами, діаметрально 
протилежними радянській мо-
делі державного будівництва. 
Укажемо на декілька істотних 
властивостей останньої. Це: 
(а) відмова від принципу поді-
лу влади й побудова системи 
радянської влади на засадах 
ідей демократичного центра-
лізму, який забезпечував підпо-
рядкування нижчестоящих рад 
вищестоящим, і гасла «уся вла-
да – Радам», і (б) заперечення 
природно-правової теорії прав 
людини й визнання лише пози-
тивних прав. Як бачимо, тип ра-
дянської державності не може 
бути визначений як конституцій-
ний насамперед тому, що фун-
даментальні принципи консти-
туціоналізму не стали фактом 
дійсності [7, с. 63]. Ось чому ми 
не поділяємо точки зору тих кон-
ституціоналістів, які виносять на 
обговорення ідею існування в 
країнах соціалістичного табору 
так званого «номінального або 
уявного конституціоналізму» [9].        

Разом із тим цілком зрозу-
мілим вбачається твердження 
тих правників, які закликають 
відмовиться від протиставлення 
2-х типів державності – 2-х типів 
конституціоналізму, оскільки ко-
жен з них спирається на власні 
традиції розвитку суспільства. 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2010/112202

Водночас далі у своїх міркуван-
нях (зокрема, І.М. Степанов) 
зазначає, що в підвалини будь-
якого конституціоналізму пови-
нні бути неодмінно закладені всі 
загальноцивілізаційні цінності 
– від ринкових відносин в еко-
номіці до парламентаризму й 
поділу влади в державно-право-
вій сфері [Цит. за: 7, с. 67, 68]. 
Вважаємо, що з останньої тези 
можна зрозуміти, що радянську 
модель державного будівництва 
фахівець не ототожнював з кон-
ституціоналізмом. 

Оскільки конституціоналізм 
і радянська модель державно-
го будівництва – 2 різні моделі 
розвитку суспільства, їх не слід 
розглядати з позицій ні ідеаль-
но демократичного, ні негативно  
номінального правління. До того 
ж варто звернути увагу й на ви-
знання науковцями труднощів, з 
якими зіштовхується лібераль-
но-демократичний конституціо-
налізм [Див.: 4; 12; 13; 18]. У той 
же час ми підтримуємо слушний 
висновок російського конститу-
ціоналіста А.М. Медушевського, 
що критичне ставлення до таких 
проблем лише стимулює пошу-
ки нових рішень і жодною мірою 
не означає відмови від принци-
пів ліберального конституціо-
налізму; навпаки, він можливий 
лише в рамках закладеного в 
ньому потенціалу політичної 
свободи й гарантій прав осо-
бистості [10, с. 248]. 

З урахуванням цієї аксіоми 
після краху соціалістичної сис-
теми в країнах Східної Європи 
намітилися 2 основні вектори 
розвитку конституціоналізму. 
Перший належить таким краї-
нам Східної Європи, як Болга-
рія, Польща,  Словакія, Угорщи-
на, Чехія й полягає в регенерації 
засад конституціоналізму До 
визначальних чинників вибору 
подібного перебігу подій мож-
на віднести: (а) власний «до-
комуністичний» (в основному 
міжвоєнний) ліберально-демо-
кратичний конституційний до-
свід і (б) природне відторгнення 
нав’язаної чужої для цих країн 
радянської системи державного 
будівництва [11, с. 1241 – 1251]. 
Другий напрям можна оцінити 
як розбудову підвалин консти-
туціоналізму. Незважаючи на 
дорадянські зародки остан-
нього, він притаманний таким 
колишнім радянським респу-
блікам, як Бєларусь, Молдова, 
Росія, Україна. 

Залежно від траєкторії роз-
витку конституціоналізму спо-
стерігається  деяка розбіжність 
у варіантах тлумачення його 
парадигми. Так, німецький на-
уковець У. Пройсс, аналізуючи 
в основному тексти конститу-
цій постсоціалістичних держав 
Східної Європи, доходить ниж-
ченаведених висновків. По-
перше, він визначає, що в цих 
країнах переважає комунітарна 
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концепція конституціоналізму, 
бо в їх в конституціях акценту-
ється увага на захисті громадя-
нина як члена суспільства, тоді 
як ліберально-демократичний 
концепт цього явища виходить з 
необхідності держави підтриму-
вати будь-яку особу як людську 
істоту. По-друге, наявність ве-
ликої кількості соціальних цілей 
створює для держави домінуючі 
позиції в усіх сферах життєді-
яльності суспільства. У такому 
випадку запроваджується дер-
жавницький рід конституціона-
лізму, який виявляє схильність 
до авторитарного типу демокра-
тії [14, с. 134, 135]. 

Румунський учений Б. Янку, 
деякою мірою поділяючи по-
гляди У. Пройсса, все ж таки 
накладає, так би мовити, «тра-
фарет ліберально-демократич-
ного конституціоналізму» на хід 
конституційного будівництва 
в Румунії. У своїх роздумах Б. 
Янку робить невтішні висно-
вки про наявність у країні лише 
«формальних оболонок консти-
туціоналізму без його змісту» і 
сподівається на те, що природ-
ний його розвиток на румунсько-
му ґрунті сприяє формуванню 
ознак конституціоналізму [19, с. 
35]. З нашої точки зору, в даній 
ситуації припустимо й коректні-
ше оперувати запропонованою 
А.М. Медушевським конструк-
цією «номінальний, або уявний 
конституціоналізм».

Досліджуючи риси конститу-
ціоналізму в пострадянських рес-
публіках, правознавці застосову-
ють різноманітну термінологію 
щодо нього: (а) «інтегрований», 
який включає синтез західних 
взірців і російську політичну тра-
дицію; (б) «перехідний», який 
відбиває складний процес не 
завжди послідовного втілення в 
правове життя конституційних 
принципів; (в) «державницький», 
орієнтований на державну владу 
та ін. [Див.: 7, с. 58, 2, с. 42]. Ві-
тчизняні фахівці інтерпретують 
український конституціоналізм як 
«новодемократичний», тобто як 
конституційна система держав-
ного управління, що встановлює 
певний баланс та обмеження 
стосовно гілок державної влади 
й держави щодо людини [1]. 

Оцінюючи потенціал розви-
тку конституціоналізму в Європі 
ХХІ ст. (в тому числі і Східній), 
зарубіжні правники наголошу-
ють на необхідності зміни його 
сприйняття. Наприклад, про-
фесор політології й міжнарод-
них відносин А. Вінер зазначає: 
оскільки Європейський Союз 
виконує центральну роль в єв-
ропейській конституційній полі-
тиці, вже неможливо інтерпре-
тувати конституціоналізм тільки 
як локальну модель правління. 
На її думку, сучасна теорія кон-
ституціоналізму потребує зміни 
методології, а саме: а) широкого 
застосовування порівняльного 
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системного аналізу різних кон-
ституційних арен; б) подолан-
ня академічної практики поділу 
права на внутрішнє (конститу-
ційне) і зовнішнє (міжнародне) 
і досягнення  «розмивання» 
цих аналітичних меж; в) запро-
вадження методології, раніше  
характерної для міжнародного 
права й політології; г) перехо-
ду до універсального тлума-
чення конституційних норм, які 
встановлюють засади зовніш-
ньої політики й правосуддя; д) 
ревізії аналітичних підходів до 
взаємозв’язків «суспільство –   
держава – народ – етнос» [4].

Отже, на підставі викладено-
го можемо дійти нижченаведених 
висновків. Деяка різниця в інтер-
претації науковцями концепції 
конституціоналізму в основному 
зумовлена: а) потребою постійно 
оновлювати розуміння цього яви-
ща; б) використанням ученими, 
які належать до різних галузей 
суспільних наук, різної методо-
логії. Сучасний конституціона-
лізм є досконалим порядком, що 
спирається на стійку рівновагу 
(баланс) сил у суспільстві, завдя-
ки чому через конституціоналізм 
гарантуються мінімізація розви-
тку свавілля влади й прогнозо-

ваність правління. У сучасних 
наукових працях цей феномен 
тлумачиться через призму його 
ролі в суспільному житті, що до-
зволяє доволі повно з’ясувати 
його значення в країнах молодої 
демократії. Конституціоналізм, 
як правова модель, ґрунтуєть-
ся на принципах верховенства 
права, поділу влади й забезпе-
чення природних прав людини. 
У зв’язку з тим, що радянська 
правова практика не сприймала 
ці ідеї, щодо неї коректніше вжи-
вати конструкцію «радянська мо-
дель державного будівництва», 
аніж «номінальний, або уявний 
конституціоналізм». У постсо-
ціалістичних країнах Східної 
Європи спостерігаються 2 на-
прями розвитку конституціона-
лізму – регенерація і розбудова 
засад, які зумовлюють багатома-
нітне трактування цього явища 
як комунітарного, інтегрованого, 
державницького, номінального 
й новодемократичного. З метою 
більш точного роз’яснення остан-
ніх тенденцій розвитку концепції 
європейського конституціоналіз-
му необхідно трансформувати 
методологію його дослідження, з 
огляду на взаємовплив конститу-
ційного й міжнародного права. 
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СОВРЕМЕННЫЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ:  ВАРИАНТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ)

Закоморная Е.А.
Рассмотрены варианты интерпретации современного конституционализма. Раскрыты 

особенности толкования либерально-демократической модели конституционализма и совет-
ской модели государственного строительства. Обоснована необходимость изменения методо-
логии исследования конституционализма в постсоциалистических странах Восточной Европы.

Ключевые слова: конституционализм, интерпретация, либерально-демократическая 
модель, советская модель государственного строительства, методология, постсоциалисти-
ческие страны Восточной Европы.

MODERN CONSTITUTIONALISM: VARIANTS OF INTERPRETATION
(ON THE EXAMPLE OF THE POSTSOCIALIST COUNTRIES OF EASTERN EUROPE)

Zakomornaja E.A.

The variants of interpretation of modern constitutionalism have been considered. The 
peculiarities of interpretation of liberal-democratic model of constitutionalism and the Soviet model 
of the state construction have been revealed. The necessity of change of methodology of research 
of constitutionalism in the postsocialist countries of Eastern Europe has been proved.

Keywords: constitutionalism, interpretation, liberal-democratic model, the Soviet model of the 
state construction, methodology, the postsocialist countries of Eastern Europe.
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УДК 341.645.5 В.П. Кононенко, канд. юрид. наук,
адвокат, м. Харків

ЗАГАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ДЖЕРЕЛО ПРЕЦЕДЕНТУ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Після приєднання України до 
Європейської конвенції про за-
хист прав людини та основопо-
ложних свобод 1950 р. [3, с. 5-23] 
(далі – Конвенція) і визнання 
обов'язковою юрисдикції Євро-
пейського суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ), у вітчизняній пра-
вовій системі почало формува-
тися нове джерело права – прак-
тика даного суду (що, на думку 
багатьох учених, має прецедент-
ний характер), закріплення якої 
в статусі національного джерела 
права було оформлено Законом 
України «Про виконання рішень і 
застосування практики Європей-
ського суду з прав людини» [5]. 

В Україні бракує ґрунтов-
них наукових дослідженнь про 
практику безпосереднього за-
стосування прецедентного права 
ЄСПЛ, межі його припустимості 
й обов’язковості врахування ві-
тчизняними судами. Гальмування 
в доктринальному і практичному 
вирішенні цих проблем призво-
дить до того, що основні права 
людини, закріплені в Конвенції й 
Конституції України, здебільшого 
залишаються суто декларативни-
ми [10, с. 40], що виливається у 
велику кількість справ, програних 
нашою державою в Стразбурзі.

Перший крок до розв’язання 
вказаних питань – це аналіз 
правової природи рішень ЄСПЛ 
і вивчення джерел його преце-
дентного характеру.

Правову природу рішень 
ЄСПЛ розглядають у своїх пра-
цях такі сучасні українські право-
знавці, як К.В. Андріанов, А.С. Бе-
ніцький, М.В. Буроменський, 
В.Г. Буткевич, Ю.Є. Зайцев, 
В.А. Капустинський, В.В. Ко-
стрицький, М.В. Мазур, В.Т. Маля-
ренко, П.М. Рабінович, В.С. Сте-
фанюк, С.Р. Тагієв та інші, а також 
російські фахівці О.Ю. Водян-
ніков, Б.Л. Зимненко, М.М. Мар-
ченко й науковці країн Заходу – Л. 
Вільдхабер, М. де Сальвіа та ін. 

Щоб зрозуміти правову при-
роду прецеденту ЄСПЛ, треба 
звернутися до загального пра-
ва, бо саме воно започаткувало 
судовий прецедент у тому виді, 
в якому ми зараз оперуємо цим 
феноменом. Сім’я загального 
права разом з англійським пра-
вом включає і правові системи 
всіх англомовних держав за де-
якими винятками. Вплив загаль-
ного права був значним також у 
багатьох (якщо не в усіх) країнах, 
політично пов’язаних з Англією. 
За цих підстав Р. Давід вважає, 
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що дослідження цього права має 
розпочинатися з вивчення саме 
англійського права. Загальне 
право – це система, що несе на 
собі глибокий відбиток історії, а 
до ХVIIІ в. – це виключно історія 
права англійського [1, с. 207].  

Важливою особливістю розг-
лядуваного права, що підкрес-
лює її своєрідний, а в низці ас-
пектів навіть унікальний харак-
тер, є досить високий рівень 
незалежності судової гілки влади 
порівняно з усіма іншими, її ре-
альна, різнобічно гарантована 
самостійність як у питаннях орга-
нізації свого внутрішнього життя, 
так і у відправленні правосуддя, 
у вирішенні зовнішніх проблем, 
що належать до її компетенції. 
Кожна сучасна держава в кон-
ституційних актах або в чинно-
му законодавстві, звичайно, не 
тільки проголошує, а й у багатьох 
випадках юридично гарантує 
незалежність судової гілки вла-
ди. Однак з практики багатьох 
держав добре відомо, що одна 
справа – проголошувати й навіть 
юридично гарантувати таку неза-
лежність і зовсім інша – її реаль-
но здійснювати. У країнах загаль-
ного права, особливо в Англії, 
таких розбіжностей між словами і 
справами практично не існує. Як 
зауважує Р. Давід, «високі суди в 
Англії – це дійсна влада. Саме їм 
Англія зобов'язана створенням 
загального права і права спра-
ведливості» [1, с. 254]. 

Формування прецедентного 
права в Англії йшло шляхом ви-
знання фікції, згідно з якою під 
час ухвалення рішення, суд тіль-
ки застосовує ту чи іншу норму 
права, що є доказом її дійсності. 
Ця фікція склалася в теорії, що 
отримала назву «деклараторна» 
(«декларативна») або «теорія 
незалежного існування права». 
Згідно з нею судді не створюють 
нового права, а лише виявляють 
і декларують  природноправові 
норми, тому останню ще нази-
вають «теорія виявлення існую-
чого права».

Під судовим прецедентом ро-
зуміють рішення суду по конкрет-
ній юридичній справі, що створює 
нову норму права, обов’язкову 
для судів при розгляді аналогіч-
них справ. Відповідно до правової 
системи Англії судовий прецедент 
як джерело права має наступні 
ознаки: а) він виноситься за ре-
зультатами слухання конкретної 
справи; б) включає в себе правову 
норму, внаслідок чого нижчі суди 
посилаються на нього у своїх на-
ступних рішеннях; в) прецедент є 
обов’язковим для застосування 
всіма судовими інстанціями. Ко-
ротко їх можна охарактеризувати 
як індивідуальність, норматив-
ність і загальнообов’язковість. 

На прикладі історії можна 
виявити деяку аналогію між си-
туацією в стародавній Англії піс-
ля завоювання її норманами (бо 
саме із цих часів почало закла-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2010/112208

датися підґрунтя англійського 
прецедентного права) і сучас-
ною правовою ситуацією в Єв-
ропі, зокрема, у низці країн, що 
приєднались до Європейської 
конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод. Ми 
маємо на увазі зіткнення різних 
правових систем з різноманітни-
ми правовими нормами і шляха-
ми їх створення, що пов’язано 
з необхідністю такого їх право-
застосування, яке відповідало б 
уявленням про справедливість 
різних народів, щоб результат 
такого  правозастосування (зо-
крема, судове рішення) дійсно 
сприймався як авторитетний 
акт правосуддя. Можливо, саме 
цьому й виникло так зване пре-
цедентне право Європейського 
суду з прав людини. 

ЄСПЛ з перших років своєї 
діяльності послідовно дотриму-
ється принципів прецедентного 
права, посилаючись на свої по-
передні рішення, рішення Євро-
пейської комісії з прав людини 
або усталене прецедентне пра-
во й пояснюючи це «інтересами 
правової визначеності» [4, с. 230]. 
Cуд у власних рішеннях і по-
становах, опираючись на свої 
попередні акти, використовує 
словосполучення «the case 
law»(«прецедентне право»). 
Формулювання поняття «уста-
лена практика Суду» містить-
ся в ст. 8 Протоколу № 14 до 
Конвенції 1950 р. В англійсько-

мовному примірнику цієї статті 
говориться: «the subject of well-
established case law of the Court» 
[Цит. за: 12, с. 100]. 

Ще один приклад – рішення 
у справі «Українська Прес-група 
проти України», в п. 50 якого 
під «the case law» розуміється 
практика і українських судів, і 
ЄСПЛ: «50. The Court notes that 
the mere allegation that the case 
law of the Ukrainian courts or 
the part concerning these issues 
was, in the applicant's view, not in 
conformity with the Court's case 
law may be criticised, but does not 
affect the issue of «foreseeability» 
[14] (Суд відзначає, що лише 
звинувачення в тому, що прак-
тика судів України в частині, що 
стосується цих питань, на думку 
Заявника, не збігалася з практи-
кою Суду і може бути предметом 
критики. Проте це жодним чи-
ном не впливає на «передбачу-
ваність» [9, с. 22]).  

Як бачимо, ЄСПЛ використо-
вує конструкцію «the case law», 
яку розуміють як «прецедентне 
право» у 2-х значеннях – ши-
рокому й вузькому. У першому 
«the case law» треба трактувати 
щодо всієї судової практики – як 
ЄСПЛ, так і національних судів 
усіх рівнів; у другому – як пре-
цедент у його тлумаченні англій-
ською доктриною. 

М.В. Мазур і С.Р. Тагієв за-
значають, що ЄСПЛ надає 
вагомого значення й нерідко 
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посилається не лише на ratio 
decidendi попередніх рішень, 
а й на викладені в них загаль-
ні правові принципи, які в ан-
глійському правилі прецеденту 
вважалися б попутно сказаним 
(obiter dictum). На їх думку, це 
суттєво відрізняє так зване пре-
цедентне право ЄСПЛ від ан-
глійського й наближає його до 
практики Конституційних судів 
країн континентальної Європи 
[4, с. 255].

Прецеденти ЄСПЛ саме в 
інтерпретації англійського пра-
вила прецеденту держави по-
чали використовувати у сво-
їй практиці. Так, уряд України 
під час письмової процедури в 
ЄСПЛ свої процесуальні доку-
менти перенасичує посилання-
ми на рішення Суду, називаючи 
їх прецедентами. Наприклад, у 
п. 56 його зауваження по спра-
ві «Кононенко проти України» 
підкреслюється: «У рішенні від 
26 серпня 2003 року по спра-
ві «Міхайлеску проти Румунії», 
заява № 47748/99, Суд зазна-
чив... Згідно з прецедентною 
практикою Європейського суду 
затримка у виконанні судово-
го рішення за певних обставин 
може бути виправдана (див. рі-
шення у справі «Бурдов проти 
Росії» від 7 травня 2002 р., за-
ява № 59498/00, п. 35; рішення 
у справі «Іммобільяре Саффі» 
від 28 липня 1999 р., заява № 
22774/93, п. 69)» [13].

Про прецеденти Суду го-
ворить і Конституційний Суд 
України в п. 3 справи про за-
ощадження громадян: «Водно-
час Конституційний Суд України 
не звернув уваги на інші преце-
денти з практики Європейсько-
го суду з прав людини, на які у 
своєму виступі на пленарному 
засіданні вказав залучений до 
розгляду справи як спеціаліст 
доктор юридичних наук, профе-
сор П.М. Рабінович…» [8]. Пре-
цедентний характер рішень Єв-
ропейського  суду з прав людини 
визнав Верховний Суд України в 
рішенні від 28 жовтня 2005 р. по 
справі Мельниченка: «Рішення 
ЄСПЛ, якими надаються тлума-
чення та практика застосуван-
ня положень Конвенції, є фор-
мою прецедентного права, що 
розширює нормативний обсяг 
Конвенції, встановлюючи нові 
загальнообов’язкові правила» 
[11, с. 10]. 

У пунктах 3 і 25 Додатку до 
Рекомендації N R(2004)5 Комі-
тету міністрів Ради Європи дер-
жавам-членам щодо перевірки 
законопроектів, існуючих законів 
та адміністративної практики на 
відповідність стандартам, викла-
деним у Європейській конвенції 
з прав людини, зазначено, що 
головною передумовою ефек-
тивного захисту останньою є її 
застосування державами в їх 
правопорядку у світлі прецедент-
ної практики Суду [11, с. 10, 11].
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Вищий Господарський суд 
України в п. 2 інформаційного 
листа «Про юрисдикцію Євро-
пейського суду з прав людини 
в Україні» висловився більш 
обережно: «...Крім того, у рішен-
нях Суду неодноразово зазна-
чалося, що він керується своєю 
прецедентною практикою» [7]. 
Кодекс адміністративного судо-
чинства України має норму, згід-
но з якою суд застосовує принцип 
верховенства права з урахуван-
ням практики Європейського 
суду з прав людини (ч. 2 ст. 8) 
[2, с. 7]. Із прецедентною при-
родою рішень Суду погодився 
Кабмін України в постанові «Про 
організаційні заходи, пов’язані із 
забезпеченням представництва 
України під час розгляду справ 
у Європейському суді з прав 
людини», за якою, коли обста-
вини справи й попередня пре-
цедентна практика ЄСПЛ дають 
підстави прогнозувати конста-
тацію Судом порушення поло-
жень Конвенції, уповноважений 
у справах дотримання останньої 
вживає заходів для дружнього 
врегулювання спору... [6]. 

Таким чином, треба визнати, 
що рішення ЄСПЛ набули преце-
дентного характеру, а це значить, 
що нормативне значення має не 
тільки резолютивна частина рі-
шення й не тільки для сторін у 
конкретній справі. Указане осо-
бливо є актуальним з урахуван-
ням прийняття Закону України 
«Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського 
суду з прав людини», ст. 17 якого 
проголошує Європейську кон-
венцію про захист прав людини 
та основоположних свобод 1950 
р. і практику цього Суду джере-
лом права України [5]. А тому 
вітчизнятому правозастосуваче-
ві, який не звик до оперування 
прецедентними нормами, треба 
вчитися виділяти прецедентну 
норму – ratio decidendi (сутність 
рішення), застосовувати її у спір-
них правовідносинах, прогнозо-
вувати юридичну перспективу 
справи, що може бути передана 
на розгляд у Європейський суд з 
прав людини. Цьому допоможе 
звернення до загального права 
– колиски сучасного прецедент-
ного права. 
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ОБЩЕЕ ПРАВО КАК ИСТОЧНИК ПРЕЦЕДЕНТ
 ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Кононенко В.П.
Относительно прецедентных решений Европейского суда по правам человека и их пра-

вовой природы сейчас ведется много споров. Большое число специалистов отождествляет 
их с прецедентами, являющимися источником общего права, и рассматривает их именно с 
точки зрения соответствия правилу английского прецедента. 

Чтобы дать всесторонний анализ правовой природы прецедента Европейского суда по 
правам человека, следует обратиться к общему праву, ибо именно в нем берет свое начало 
современный прецедент в том виде, в котором мы сейчас понимаем этот феномен. 
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GENERAL LAW AS THE SOURCE OF PRECEDENT
 OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Kononenko V.P.

Now there a lot of disputes concerning case decisions of the European court of human rights 
and their legal nature. The considerable quantity of experts identifi es them with the precedents 
which are the source of the general law, and considers them from the point of view of conformity to 
a rule of English precedent. 

To give the detailed  analysis of the legal nature of a precedent of the European court of 
human rights, it is necessary to address to a general law because modern precedent in that kind in 
which we now ofstand this phenomenon originates just in it. Keywords: precedent, a right source, 
judiciary practice, a general law.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ
З ІНШИМИ МЕНТАЛЬНО-ПРАВОВИМИ ФЕНОМЕНАМИ

Необхідність проведення гли-
бокого теоретико-методологіч-
ного обґрунтування процесів 
формування правової держави, 
демократичного реформування 
правової системи України на 
основі загальнолюдських ціннос-
тей обумовлює зростання уваги 
до ментально-правових феноме-
нів, від впливу яких на правову 
реальність залежить доля всіх 
реформаторських зусиль нашо-
го суспільства. Особлива роль у 
цьому процесі належить такому 
маловивченому феномену, як 
правовий світогляд.

У Росії дослідження право-
вого світогляду розпочалися в 
90-х роках ХХ ст. В.О. Туманов 
охарактеризував юридичний 
світогляд як «низку напрямків і 
шкіл, які об’єднує спільна уста-
новка – визнання першорядної 
ролі права в життєдіяльності й 
еволюції суспільства» [15, с. 13]. 
П.П. Баранов у межах аналізу 
правової сфери духовного світу 
людини звернув увагу на важли-
вість для сучасної теорії права 
вивчення правового світогляду  
[4, с. 53]. В Україні активним до-
слідженням останнього займа-
ється автор даної статті [8]. 

З огляду на актуальність 
і нерозробленість пробле-
ми природи правового світо-
гляду метою статті виступає 
поглиблене вивчення спів-
відношення цього поняття з 
іншими ментально-правови-
ми феноменами, зокрема та-
кими, як правова свідомість, 
правовий менталітет, правове 
мислення в контексті встанов-
лення їх об’єктно-предметно-
суб’єктних характеристик. 

Безумовно, найважливі-
шим завданням є встановлен-
ня тотожності й розбіжності між 
такими категоріями, як «пра-
вовий світогляд» і «правова 
свідомість». 

Термін «правосвідомість» 
походить від поняття «свідо-
мість». У класичній світовій 
філософській думці зазвичай 
вважалося, що сутність сві-
домості полягає у знанні. К. 
Маркс розвинув цю ідею, на-
голосивши на неподільнос-
ті свідомості і знання [12, 
с. 165]. Водночас філософи, 
які поділяли позиції феномено-
логії, головною ознакою свідо-
мості вважали вже не стільки 
знання, скільки певну спрямо-
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ваність [9, с. 235], що підтримує 
життєву позицію особистості. 
Така спрямованість на пев-
ний об’єкт, предмет має назву 
«інтенціональність». 

Аналізуючи, так би мовити, 
будову свідомості, вітчизняні 
вчені, продовжуючи розпочате 
класиками, звернули увагу на те, 
що її предметом є не окремі ізо-
льовані речі та явища, а зовніш-
ній світ. Предмет свідомості, збі-
гаючись з об’єктом, розчиняється 
в останньому, фокусується на 
окремих речах і явищах зовніш-
нього світу, оберненому як «на-
зовні», так і «всередину». Якщо 
предметом свідомості виступає 
зовнішній світ – цілісно-загаль-
ний універсум, то її суб’єктом та-
кож є цілісно-загальний суб’єкт 
– суспільство [16, с. 14]. 

Зважаючи на логіку вище-
викладеного, правосвідомість, 
як ставлення людини до навко-
лишньої правової дійсності, до 
особи з певним правовим ста-
тусом, предметом власного ана-
лізу (відбиття) обирає світ пра-
ва, обернений як «назовні», так 
і «всередину». Специфічність 
предмета правової свідомості 
як на рівні «назовні», представ-
леному поняттям «світ права 
як правова реальність», так і 
на рівні «всередину», представ-
леному поняттям «людина як 
суб’єкт правовідносин», робить 
правосвідомість доступною для 
проникнення в неї світогляду й 

навпаки. Через зазначене вза-
ємопроникнення остання стає 
світоглядною, а правовий світо-
гляд, набувши здатності суспіль-
но-політичної самосвідомості, 
остаточно усталюється як осо-
блива форма правопогляду, що 
сприяє духовно-практичному 
освоєнню (перетворенню) лю-
диною навколишньої соціально-
правової дійсності відповідно до 
цінностей права, які фіксуються 
на рівні ідеї належного. 

Вузловими категоріями фе-
номену правової свідомості є 
поняття «світ права як право-
ва реальність» і «людина як 
суб’єкт правовідносин», що ре-
презентують світ права в його 
ставленні до людини й людини 
як суб’єкта, що самовизнача-
ється й затверджується в сус-
пільно-політичному світі. 

Предмет правового світо-
гляду відрізняється від предме-
та правової свідомості тим, що 
центральними категоріями фе-
номену «правовий світогляд» є 
поняття «світ права як ідея на-
лежного» й «людина як носій 
певних прав, свобод, обов’язків», 
що дозволяють людині стати по-
вноправним учасником суспіль-
но-політичних відносин. 

Найважливішою особливіс-
тю конструкцій «світ права як 
правова реальність», «світ пра-
ва як ідея належного», «людина 
як носій певних прав, свобод, 
обов’язків» є те, що вони відби-
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вають правову дійсність опосе-
редковано, крізь призму суспіль-
них відносин. 

Таке твердження означає, 
що суспільні відносини, як фор-
ма взаємодії індивідів між собою 
у процесі виробництва, обміну, 
розподілу матеріальних благ, 
неминуче передбачають такий 
їх вид, як правовідносини, що 
логічно перебувають у базисі 
правової дійсності. У цьому разі 
основними способами відбит-
тя правової дійсності є право-
ва свідомість і правовий світо-
гляд. При цьому, якщо об’єктом 
правової свідомості є правова 
дійсність, а предметом – світ 
права як правова реальність, 
то суб’єктом правосвідомості є 
людина як особа соціальна, яка 
бере участь у правовідносинах. 
Об’єктом правового світогляду 
також є правова дійсність, однак 
його предметом на відміну від 
правової свідомості, виступа-
ють світ права як ідея належно-
го (основний предмет) і правова 
ідеологія (додатковий предмет). 
Інакше кажучи, якщо в право-
свідомості об’єкт і предмет від-
биття фактично збігаються, то в 
правовосвітогляді вони різнять-
ся. Суб’єкт правового світогляду 
як на індивідуальному рівні, так 
і на рівні суспільства збігається 
із суб’єктом правосвідомості. 
Предмет правовосвітогляду, зу-
мовлений особливостями від-
биття двох полюсів відносин, 

що перебувають у його фокусі, 
– до права як до ідеї належного 
й до світу навколо людини крізь 
призму права – зрештою пред-
ставлений картиною світу права 
як ідеєю належного (основний 
предмет), а також правовою іде-
ологією (додатковий предмет). 
Перша пояснює світ права, а 
друга окреслює шляхи й засоби 
зміни людиною навколишнього 
світу з огляду на активне засто-
сування права. 

Спираючись на викладене, 
можемо стверджувати, що спе-
цифічність предмета правового 
світогляду істотно зумовлена 
межами соціальної справедли-
вості, що сходять до ціннісно-
ідеальних засад буття, надає 
йому рис спрямованості у пра-
вове майбутнє, виокремлюючи 
правову ідею як інтегральний 
елемент правовосвітогляду. Ди-
намізм такої спрямованості, ви-
значений правовим світоглядом 
на рівні як духовно-світоглядної, 
так і соціально-практичної сто-
рони права, що реалізується на-
самперед через правову сферу 
духовного світу людини, впли-
ває на правосвідомість суб’єктів 
права. У результаті остання стає 
невід’ємною частиною право-
вого суспільства й описується 
деякими дослідниками як соці-
ально-правовий ідеал, що ви-
значає напрям перспективного 
розвитку цивілізованого суспіль-
ства [10, с. 254]. Вектор же, який 



Питання філософії права

2010/112 215

прогнозує перспективне право-
ве майбутнє, з нашого погляду, 
міститься не стільки у правовій 
свідомості, скільки в правовому 
мисленні, а також у правовому 
світогляді. 

Реалізація зазначеної право-
вої перспективи передбачає на-
явність спеціальної інформації, 
що кореспондується правовому 
світогляду з глибин правової сві-
домості. Гадаємо, що специфіч-
ність предметів правосвідомості і 
правосвітогляду дає можливість 
засвідчити істинність тверджен-
ня дослідників, які класифікують 
правову свідомість (за аналогією 
з позитивним і природним пра-
вом) на позитивну і природну 
[Див.: 7, с. 158-161; 10, с. 258]. Що 
стосується правового світогляду, 
то можна лише констатувати, що 
він класифікується лише як при-
родний, що відбиває право в об-
разі бажаної ідеальної моделі до-
сконалого права, яке ґрунтується 
на системі загальнолюдських цін-
ностей, основними з яких є свобо-
да, рівність, справедливість.

Аналіз сутнісних характе-
ристик правової свідомості і пра-
вового світогляду, здійснений 
з урахуванням досліджуваних 
об’єктно-предметно-суб’єктних 
особливостей, дає змогу ствер-
джувати, що ці феномени пере-
бувають у нерозривній єдності. 
Більше того, правосвітогляд, як 
стрижнева основа правосвідо-
мості, супроводжує останню на 

всіх етапах еволюційного роз-
витку державно-організованого 
суспільства. Визначаючи сві-
тоглядно-правовий горизонт, 
окреслений межами соціальної 
справедливості, правосвітогляд 
набуває характеру не лише сис-
теми знань, а й системи переко-
нань, що підтримують суб’єкта 
правовідносин у необхіднос-
ті використання ним наявних 
знань. З активним застосуван-
ням останніх правосвітогляд 
пов’язують пошуки шляхів і 
засобів зміни людиною навко-
лишньої соціально-правової дій-
сності, зважаючи при цьому на 
роль розумних законів, а також 
ефективну діяльність державної 
влади, що діє на засадах права 
як ідеї належного. 

Питання про співвідношення 
правового світогляду і правового 
менталітету у філософсько-пра-
вовій і теоретико-правовій літе-
ратурі ще не набуло належного 
висвітлення, хоча певні розроб-
ки у сфері аналізованої пробле-
матики існують [Див.: 14; 13].

У сучасних розвідках витає 
думка, згідно з якою категорія 
«правовий менталітет» упрова-
джена в науковий обіг з метою 
«більш адекватного вираження 
значеннєвого змісту права» [10, 
с. 260]. Характерна для класич-
ної філософії права ессенціаль-
на схема визначення поняття 
«право» доповнюється екзис-
тенціальною, в результаті чого 
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воно тлумачиться через фено-
менологічно виявлені й гіпос-
тазовані «правові» переживан-
ня стану психіки та свідомості 
[Див.: 10, с. 260; 11, с. 75-76]. 

Вважаємо, що таку автори-
тетну думку варто доповнити, 
тому що вищенаведений погляд 
не дозволяє чітко встановити 
предмет правового менталітету, 
що, у свою чергу, ускладнює за-
вдання з’ясування співвідношен-
ня раніше зазначених понять. 

Як вбачається, категорія 
«правовий менталітет», (не без 
участі феноменологічно виявле-
них і гіпостазованих «правових» 
переживань стану психіки та 
свідомості) найімовірніше, була 
впроваджена в науковий обіг 
спочатку для фіксації, а пізніше 
і для об’єднання відокремлених 
культурно-історичних стереоти-
пів правомірної поведінки інди-
відів, репрезентованих у меж-
ах загальноприйнятої етнічної 
традиції, що сходить до ідеї на-
лежного. У цьому разі об’єктом 
відбиття правового менталітету 
(як і правової свідомості, а та-
кож правового світогляду) буде 
правова дійсність. Предметом 
правового менталітету, на нашу 
думку, є світ права як культурно-
історична традиція, що відзерка-
лює своєрідність значеннєвого 
сприйняття права того чи іншого 
народу. Із цього випливає, що 
архітектоніка правового мента-
літету містить як правову пси-

хологію, так і правову ідеологію. 
Взаємодія цих складників дає 
можливість індивідові в цілому 
сприймати світ права, а також 
формувати модель поведінки, 
узгоджуючись не лише з власни-
ми психофізіологічними особли-
востями, а й із світоглядом, що 
рельєфно наголошує на етнічній 
своєрідності світосприйняття 
особи як носія певної культур-
но-історичної традиції. З огляду 
на це в дослідженнях відомого 
російського вченого Л.М. Гуми-
льова ментальність інтерпрету-
ється як ієрархія ідей, поглядів, 
уявлень про світ, оцінок, уподо-
бань, культурних канонів, спосо-
бів вираження думки, що є най-
суттєвішою частиною етнічної 
традиції [5, с. 503]. 

Деякі науковці пов’язують 
походження терміна «менталі-
тет» («ментальність») з латин-
ським «mens» і утвореним від 
нього прикметником «mentalis» 
(mens, mentis – розум та alis – 
інші). Такий погляд дозволяє 
вбачати зародження терміна в 
глибинах середньовічної схо-
ластики [1, с. 25]. Інші дослідни-
ки вважають, що етимологічна 
природа правового менталітету 
бере свій початок від французь-
кого «mentalite», що в перекладі 
означає «світобачення» [6, с. 19]. 
Ця версія дає підстави говорити 
про етимологічну близькість та-
ких понять, як «правовий світо-
гляд» і «правовий менталітет». 
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Етимологічні розбіжності в 
оцінці природи правового мен-
талітету не заважають, з одно-
го боку, стверджувати, що ка-
тегорію «правовий менталітет» 
слід визнати однією з фунда-
ментальних у загальній теорії 
правосвідомості [2, с. 53, 54], 
а з другого – визначати таку у 
формі сукупної характеристи-
ки індивідуальних інтенцій, цін-
нісних орієнтацій, значеннєвих 
аберацій, а також типів дискурсу 
у сфері права [11, с. 75, 76]. 

На нашу думку, правовий 
менталітет є не стільки фун-
даментальною категорією в 
загальній теорії правової сві-
домості, скільки самостійною 
ланкою в загальному логіч-
ному ланцюзі правової сфе-
ри духовного світу людини. У 
межах останньої сприйняття 
індивідом складнорефлексо-
ваних правових ейдосів здій-
снюється не лише на основі 
інтуїтивній (підсвідомій), а й 
на правораціональній (світо-
глядній). У цьому разі право-
вий менталітет обумовлюєть-
ся особливостями духовного, 
культурного, історичного та ін-
шого розвитку конкретного на-
роду, фіксує своєрідність зна-
ченнєвого сприйняття права як 
культурно-історичної традиції, 
що відбиває характер народу; 
його сутність полягає, зокрема, 
у ставленні до цінностей права 
[17, с. 35].

Отже, ментальність, вза-
ємодіючи з іншими елементами 
правової сфери духовного світу 
людини (насамперед із право-
світоглядом, правосвідомістю, 
правовою культурою, правовим 
мисленням), відбиваючись у 
зазначених елементах, роз-
кривається у специфіці право-
розуміння, правовідчуття, пра-
вобачення, викликаючи в такий 
спосіб своє, самобутнє право-
розуміння, власний зміст права. 
Останній виявляється здебіль-
шого у правових традиціях, ко-
лективних уявленнях, коріниться 
у народному епосі, прислів’ях, 
приказках і незмінно є присутнім 
у формах позитивного права [17, 
с. 34, 35], а також у суддівському 
розсуді [3, с. 118, 119].

Викладене дозволяє визна-
вати, що характерною рисою 
правового менталітету, на від-
міну, наприклад, від правового 
світогляду, є специфічна його 
спрямованість у самобутнє куль-
турно-історичне минуле, завдя-
ки чому здійснюється консер-
вація як індивідуальних, так і 
групових інтенцій, ціннісних орі-
єнтацій, значеннєвих аберацій, 
що фіксують місце й роль права 
в ієрархії культурно-історичних 
цінностей конкретного народу. 

Правовий менталітет за ана-
логією з правовою свідомістю, на 
відміну від правового світогляду, 
можна поділити на позитивний і 
природний. Через свою приро-
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ду він нерозривно пов’язаний з 
правовим світоглядом, який, як 
духовно-інтелектуальний стри-
жень правового менталітету (як 
і правової свідомості), функці-
онально обслуговує правовий 
менталітет на всіх етапах його 
функціонування, надаючи ха-
рактеру народу культурно-істо-
ричної колоритності, що відбито 
у традиції ідеї належного.

Важливим аспектом у дослі-
дженні природи правового світо-
гляду, безумовно, є його співвід-
несення з правовим мисленням. 
Останнє поряд з раніше роз-
глянутими феноменами, будучи 
елементом правової сфери ду-
ховного світу людини, бере ак-
тивну участь в узгодженні інди-
відуальних потреб особистості 
з універсальними, загальнозна-
чущими основами соціального 
співіснування, зафіксованими 
правовим світоглядом на рівні 
ідеї належного.

У сучасній наукові літера-
турі на підставі аналізу різних 
поглядів, репрезентованих фі-
лософією, логікою, психоло-
гією, мислення зображується 
як багатоступінчастий духо-
вно-теоретичний процес, у 
межах якого, по-перше, здій-
снюється цілеспрямоване, опо-
середковане, узагальнене від-
биття істотних властивостей і 
відносин речей; по-друге, ви-
никають нові ідеї, а по-тре-
тє, теоретично обґрунтовуються 

і практично реалізуються про-
блеми, що віддзеркалилися на 
ідейному рівні.

З огляду на те, що мислення 
правове, як специфічна форма 
соціального, у своїй основі спря-
мовано на пізнання навколиш-
ньої соціально-правової дійснос-
ті, можна вважати, що об’єктом 
його відбиття (пізнання) (як і в 
інших елементів правової сфери 
духовного світу людини) є право-
ва дійсність. Пізнання останньої 
реалізується через використання 
розуміння, доповненого подаль-
шою інтерпретацією усвідомле-
ного. При цьому сутність розумін-
ня становлять ціннісно-ідеальні 
засади буття, які виступають мо-
ральними критеріями соціальної 
організації суспільства, оперуючи 
якими як світоглядними орієнти-
рами, що окреслюють перспек-
тивні завдання й цілі освоєння 
соціально-правової дійсності, 
суб’єкт правового мислення, зва-
жаючи на наявний у нього досвід, 
розробляє правову ідею – базо-
вий компонент правового світо-
гляду. У координатах світогляду, 
визначеного ідеєю належного, (а) 
форматується позитивно-стійке 
ставлення до права як до ступе-
ня свободи, рівності, справедли-
вості, (б) обмежується на основі 
прав, свобод та обов’язків особи 
сваволя державної влади, й (в) 
усталюється розумний баланс 
у відносинах між особистістю й 
державою. 
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Ураховуючи викладені мірку-
вання, вважаємо, що предметом 
правового мислення є пізнання 
світу права, здійснюване відпо-
відно до ціннісно-ідеальних засад 
буття. При цьому саме правове 
мислення може бути ідентифіко-
вано як духовна, інтелектуальна 
діяльність, спрямована на піз-
нання навколишньої соціально-
правової дійсності. Результатом 
такої діяльності є опрацювання 
правової ідеї, в параметрах якої 
за активною участю правової сві-
домості, правового світогляду і 
правового менталітету здійсню-
ється соціально-правова органі-
зація життєдіяльності особистос-
ті й суспільства.

Отже, правове мислення, 
яке споконвічно ставило для 
себе завдання узгодження оди-
ничного й загального, в системі 
зазначених ментальних фено-
менів виявляється відповідаль-
ним за розроблення правової 
ідеї, що в межах правового 
(юридичного) світогляду вказує 
напрям перспективного розви-
тку цивілізованого суспільства. 
На наше переконання, правове 
мислення, характеризуючи со-

бою динамічні процеси освоєння 
навколишньої соціально-право-
вої дійсності через ідею належ-
ного, що бере свій початок у цін-
нісно-ідеальних засадах буття, 
формує статичну світоглядно-
правову систему координат, у 
масштабах якої форматується 
позитивно стійке ставлення осо-
бистості до права як до ідеї на-
лежного, виробляється відповід-
не бажане ставлення людини до 
навколишнього світу. 

Таким чином, правовий 
світогляд, як духовно-інтелек-
туальний стрижень для біль-
шості ментальних феноменів, 
через правове мислення, яке 
відповідає за узгодження інди-
відуальних потреб особистості 
з універсальними загально-
значущими підвалинами соці-
ального співіснування, врахо-
вуючи ціннісно-ідеальні засади 
буття, розробляє правову ідею 
– загальноправовий ідеал, у 
координатах якого за активної 
взаємодії правової свідомості і 
правового менталітету здійсню-
ється соціально-правова орга-
нізація життєдіяльності особис-
тості й суспільства.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ С ИНЫМИ 
МЕНТАЛЬНО-ПРАВОВЫМИ ФЕНОМЕНАМИ

Коробка В. Н. 

В представленной статье на основе достижений современной философско-право-
вой мысли проводится исследование соотношения правового мировоззрения с близкими 
ментальными феноменами – правовым сознанием, правовым менталитетом, правовым 
мышлением.

Ключевые слова: философия права, правовое мировоззрение, правовое сознание, пра-
вовой менталитет, правовое мышление.

CORRELATION OF LEGAL WORLD VIEW WITH THE OTHER MENTAL LEGAL PHENOMENA
Korobka V. M.

In this article on the basis of achievements of modern philosophical-legal thought the 
investigation of correlation of legal world view with the other mental phenomena – legal 
consciousness, legal mentality, and legal thinking is conducted.

Key words: philosophy of law, legal world view, legal consciousness, legal mentality, legal 
thinking.

Надійшла до редакції 15. 06. 2010 р.



Перші кроки в науці

2010/112 221

УДК 347. 124 І.М. Осолінкер, здобувач 
при  кафедрі цивільного права №2

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого,

м. Харків

ОЗНАКИ Й УМОВИ ПРАВОМІРНОСТІ 
САМОЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Одним з важливих питань 
у цивілістиці є визначення по-
няття самозахисту прав чи ін-
тересів людини. Самозахист не 
є новим засобом поновлення 
порушеного права чи усунення 
загрози цього. Із прийняттям 
Цивільного кодексу 2003 р. (далі 
– ЦК) це поняття набуло норма-
тивного оформлення й привер-
нуло увагу науковців-цивілістів. 
Ця новела вимагає необхідності 
проведення комплексного дослі-
дження самозахисту як неюрис-
дикційної форми захисту осно-
вного речового права учасників 
цивільно-правових відносин – 
права власності.

Цією проблематикою опіку-
валися такі правознавці-цивіліс-
ти, як Ч.Н. Азімов, О.І. Антонюк, 
М.І. Брагінський, В.П. Грибанов, 
Д.Д. Луспеник, Р.А. Сидельни-
ков, та ін.

Стаття 19 ЦК України вста-
новлює, що самозахистом є за-
стосування особою засобів про-
тидії, не заборонених законом, 
які не суперечать моральним 
засадам суспільства. Способи 

самозахисту мають відповідати 
змісту порушеного права, харак-
теру дій, якими воно порушено, а 
також спричиненими наслідками. 
Ці способи можуть обиратися 
самою особою або ж установ-
люватися договорами чи актами 
цивільного законодавства. Як 
бачимо, лише загальні ознаки, 
передбачені цією статтею, дозво-
ляють розмежувати самозахист 
і юрисдикційні засоби захисту. 
Розглядаючи способи захисту, 
можемо зробити такий висновок: 
якщо певні дії, спрямовані на усу-
нення загрози порушення права 
чи його поновлення, вони мо-
жуть бути віднесені до способів 
юрисдикційного захисту за умови 
якщо вони супроводжуються при-
мусовою силою держави в особі 
її компетентних органів, тобто 
коли особа звертається до відпо-
відних органів держави за захис-
том своїх порушених прав. Якщо 
ж особа захищає свої законні 
права чи інтереси самостійно, 
без звернення до компетентних 
органів держави, ці дії є діями, 
спрямованими на самозахист. 
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У той же час для реалізації 
способів самозахисту характер-
ним є те, що вони можуть бути 
оскаржені до суду або іншого 
компетентного органу, що є сво-
єрідною гарантією дотримання 
прав та інтересів особи, яка по-
рушила чуже право, й дозволяє 
захистити громадян і юридич-
них осіб від можливих випадків 
самоправства з боку особи, яка 
реалізовує дійсне чи удаване 
право на такі дії [4, с. 5].

Через те, що законодавець 
не наводить чіткого визначення 
терміна «самозахист», наука ци-
вільного права породила багато 
думок щодо виведення його ха-
рактерних ознак.

Свій погляд на самозахист 
має М.М. Корабльова, яка вва-
жає, що йому властиві такі озна-
ки: (а) він здійснюється, коли 
порушення суб’єктивного права 
вже відбулось і продовжуєтся, 
або (в деяких випадках) у разі 
наявного посягання на права й 
інтереси управненої особи (на-
приклад, необхідна оборона); 
(б) обстановка (обставини місця й 
часу) на даний момент виключає 
можливість звернення за захис-
том до державних компетентних 
органів або хоча й не виключає 
звернення за судовим захистом 
але особа, права якої порушено 
обирає більш оперативні захо-
ди захисту; (в) він реалізується 
передусім силами самого потер-
пілого (суб’єкта, чиє право пору-

шено), що, безумовно, не виклю-
чає товариської взаємодопомоги 
і сприяння у здійсненні захисту 
(проти посягання) з боку інших 
громадян або участі юридичних 
осіб; (г) він не повинен за своїми 
способами виходити за межі дій, 
необхідних для припинення по-
рушення, і за своїми способами 
має відповідати останньому.

Ч.Н. Азімов вирізняв наступ-
ні ознаки самозахисту: (а) наяв-
ність факту порушення суб’єк-
тивного цивільного права (вна-
слідок злочинних посягань, ад-
міністративних і цивільних пра-
вопорушень); (б) заходи, якими 
уповноважена особа має право 
скористатися для безпосеред-
нього впливу на порушника, 
передбачені законом чи дого-
вором; (в) він здійснюється си-
лами самого потерпілого; (г) за-
стосовувані заходи не виходять 
за межі необхідних дій для при-
пинення порушення й повинні 
відповідати йому. Але правник 
будував свої висновки на мате-
ріалах проекту нового ЦК, який 
обмежував самозахист лише 
способами, передбаченими за-
коном або договором, що сьо-
годні вже не відповідає нормам 
чинного ЦК. З цієї ж причини не 
можна погодитися з тим, що са-
мозахист має місце в умовах, 
коли особа захищає свої пору-
шенні права, а в усіх інших ви-
падках вона є захисником інтер-
есів інших осіб [5, с. 216-219].
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Суттєвим недоліком наведе-
них вище ознак, на нашу думку, 
є наявність передбачення мож-
ливості вчинення самозахисту 
лише при порушенні права. Така 
точка зору, вважаємо, є хибною, 
бо ґрунтується на аналізі лише 
таких засобів самозахисту, як 
необхідна оборона і крайня 
необхідність, що значно звужує 
значення й можливості інших за-
собів самозахисту.

У результаті дослідження та-
ких засобів самозахисту права 
власності, як притримання речі 
й оперативні санкції в господар-
ському праві, можна зробити 
висновок, що самозахисту при-
таманні наступні ознаки: (1) на-
явність факту правопорушення 
(необхідна оборона чи крайня 
необхідність) або його загроза 
в майбутньому (інші засоби). 
При цьому самозахист дозволя-
ється від будь-якого порушен-
ня [2, с. 47]. (2) засоби, якими 
особа бажає скористатися, не 
повинні суперечити закону, до-
говору або моральним засадам 
суспільства; (3) він реалізується 
у формі активних дій; (4) здій-
снюється силами власника (ти-
тульного власника) самостійно, 
без звернення до компетентних 
органів держави. Зауважимо, 
що законодавець, не наводячи 
переліку осіб, які мають право 
на такий захист, указав, що вони 
мають право на самозахист сво-
го права і права іншої особи; 

(5) самозахист повинен відпо-
відати змісту права порушеного 
або яке може бути порушеним, 
а також наслідкам, спричиненим 
цим порушенням [2, с. 47]. Саме 
за допомогою наведених ознак 
можна відмежувати неюрисдик-
ційну форму захисту від юрис-
дикційної й визначити, чи можна 
певні дії віднести до самозахис-
ту чи ні.

Зважаючи на можливість за-
подіяння шкоди цивільним пра-
вам інших осіб при здійсненні 
самозахисту, останній допуска-
ється при дотриманні відповід-
них умов і відсутність однієї з 
них може свідчити про неправо-
мірність дій при цьому. Так, ана-
ліз статей 16, 19, 1169, 1171 ЦК, 
що безпосередньо регулюють 
право на самозахист, та деяких 
інших загальних норм цього Ко-
дексу дає підстави виокремити 
такі умови його правомірності:

1) особа може захищати 
лише своє дійсне право. Важли-
во, що не повинно бути спірних 
ситуацій, які вимагали б судо-
вого розгляду, коли особа буде 
захищати своє право, яке лише 
припускається (наприклад, ви-
требування майна від добросо-
вісного володільця);

2) заподіяна шкода при реа-
лізації права на самозахист по-
винна відповідати реальній або 
можливій шкоді, завданій пору-
шенням. Це не значить, що вона 
обов’язково має бути меншою 
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від відверненої шкоди, як зазна-
чають деякі науковці, бо ст. 1171 
ЦК цього не вимагає, на відміну 
від ст. 39 КК України. 

3) способи самозахисту не 
повинні виходити за межі дій, 
необхідних для їх реалізації. Ця 
умова є дуже важливою і склад-
ною для правозастосування 
судами при виникненні спору, 
оскільки способи самозахисту 
одних і тих же благ можуть бути 
неоднаковими, як різною може 
бути і шкода, завдана особі, яка 
їх порушує (приміром, захист 
честі для офіцера може значити 
для нього значно більше, аніж 
щось інше). Саме тому дуже 
важко за цих умов установити 
якісь межі [4, с. 6].

О.І. Антонюк вирізняє й ана-
лізує такі загальні критерії пра-
вомірності самозахисту, за яки-
ми його заходи самозахисту: (а) 
не можуть бути заборонені за-
коном і суперечити моральним 
засадам суспільства; (б) пови-
нні відповідати змісту поруше-
ного права (інтересу) або щодо 
порушення якого існує реальна 
загроза. Вибір і здійснення за-
собів самозахисту має грунтува-
тися на принципах розумності, 
справедливості, добросовіснос-
ті. Оскільки право на це діяння 
може виникати й за реальної 
загрози порушення, доцільно 
зазначити у ч. 2 ст. 19 ЦК, що 
заходи самозахисту повинні від-
повідати також наслідкам, щодо 

настання яких існує реальна за-
гроза, вважає фахівець [1, с. 12]. 
Найбільш вдалим, як переконує 
О.Б. Аушева, є перелік умов 
правомірності самозахисту, за-
пропоновані М.І. Брагінським: 
(а) особа, яка самостійно захи-
щає своє право, є безспірним 
його володільцем; (б) обраний 
особою спосіб самозахисту має 
бути співрозмірним порушенню; 
(в) цей спосіб не повинен вихо-
дити за межі дій, необхідних для 
його використання [2, с. 49].

Усі наведені умови мають 
певну схожість, а тому пропо-
нуємо узагальнити їх і привес-
ти до єдиної системи. Отже 
самозахист: (а) має бути спря-
мований на дійсне право, тоб-
то особа повинна захищати 
своє дійсне, реальне право, 
а не удаване чи припустиме; 
(б) має відповідати реальній 
шкоді чи загрозі. Шкода, запо-
діяна при самозахисті, повинна 
відповідати шкоді чи загрозі її 
заподіяння правопорушенням 
чи посяганням на право влас-
ності, а також змісту порушено-
го права; (в) має бути здійсне-
но в певних межах, необхідних 
для припинення посягання чи 
відновлення права встанов-
леного законом. При цьому, 
останній, так би мовити, надає 
певний карт-бланш для засобів 
самозахисту й дозволяє вихо-
дити за межі, але за умов, що 
це буде не дуже явно. 
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Наведені положення слід 
конкретизувати. Можливість ре-
алізації права на самозахист 
не може бути обмежена тільки 
часом до пред’явлення позову 
в суд або звернення за допомо-
гою до інших органів влади. За-
стосування засобів самозахисту 
цивільних прав у деяких випад-
ках можливо з метою захисту 
своїх прав для виконання судо-
вого рішення, про що вже йшло-
ся раніше. Але недопустимою є 
реалізація права на самозахист 
по закінченні порушення, бо такі 
дії будуть виходити за межі, до-
зволені законом, і вважатися 
самоправством.

Важливим для особи, яка 
має намір реалізувати право на 
самозахист, і для суду, який роз-
глядатиме спори щодо правомір-
ності останнього, є те, що закон 
не обмежує кількість способів 
самозахисту, які можуть бути 
застосовані до правопорушни-
ка. Із цього можемо зробити ви-
сновок, що такі способи можуть 
бути застосовані як окремо, так і 
в комплексі, однак лише при до-
триманні вищезазначених умов 
їх правомірної реалізації [4, с. 6].

Практиці відомі випадки, 
коли управомочена особа ви-
ходить за встановлені законом 
межі. Наприклад, власник з ме-
тою охорони свого володіння 
огороджує його колючим дро-
том, пропустивши крізь нього 
електричний струм. Очевидним 

є те, що здійснення таких захо-
дів «охорони» свого майна має 
за мету не тільки охорону, а й 
спричинення шкоди, причому 
не лише правопорушникові, а й 
будь-якій іншій особі чи тварині, 
яка торкнеться цієї огорожі. Не 
гарантований від такого наслід-
ку й сам власник. У пресі повідо-
млявся ще один приклад: з ме-
тою охорони автівки її власник 
так пристроїв у гаражі рушницю, 
що крадій при відкриванні две-
рей гаражу повинен був отрима-
ти постріл у ноги. Але першим 
потерпілим від такого «винахо-
ду» став сам власник [3, с. 118].

Зі змісту ч.2 ст. 19 ЦК ви-
пливає, що самозахист має од-
ночасно відповідати характеру 
й наслідкам порушення. Якщо 
дії щодо нього не відповідають 
порушенню, то хоча й не було 
заподіяно невідповідної шкоди, 
вони вважаються неправомірни-
ми. Обстоюється доцільність пе-
редбачити в абз.1 ч.2 ст. 19 ЦК, 
що заходи, спрямовані на само-
захист, будуть протиправними, 
якщо вони одночасно не відпо-
відають характеру порушення та 
його наслідкам.

У законодавстві по-різному 
визначається розмір шкоди, яка 
може бути завдана під час не-
обхідної оборони чи крайньої її 
необхідності. При обороні в на-
явності нерівноцінні інтереси (ін-
тереси потерпілого ставляться 
вище за інтереси порушника), 
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тому дозволяється завдавати 
шкоду більшу, ніж відвертається. 
У разі ж крайньої необхідності зі-
штовхуються інтереси рівноцінні.

У ЦК України бракує спе-
ціальної норми щодо меж пра-
вомірності дій у стані крайньої 
необхідності, а в нормах КК і 
КпАП вони визначаються по-
різному: за ст. 39 КК караним є 
завдання шкоди, більш значної, 
від тієї, що відвертається, а згід-
но зі ст. 18 КпАП правомірним є 
завдання шкоди, значно меншої 
від попередженої. О.І. Антонюк 
пропонує доповнити ст. 1171 ЦК 
такою нормою: у стані крайньої 
необхідності правомірним є за-
подіяння меншої шкоди, ніж та, 
що відвертається, адже надання 
особі права на завдання інтер-
есам безвинної особи шкоди, 
що дорівнюється тій, яка відвер-
тається, суперечить принципу 
справедливості. Отже не можна 
в такому випадку позбавляти 
особу, за рахунок благ якої на-
магаються врятувати рівноцінні 
блага, права на самозахист.

Вирішення питання про від-
повідальність завданої під час 
самозахисту шкоди наслідкам 
порушення ускладнюється тим, 
що можуть порушуватися неек-
вівалентні права, а також тим, 
що об’єкти захисту можуть мати 
неоднакову цінність для різних 
осіб. На підставі аналізу норм 
Конвенції про захист прав люди-
ни та основоположних свобод, 

Конституції, законів та інших пра-
вових актів України О.І. Антонюк 
робить висновок, що заподіяння 
смерті є правомірним лише у ви-
падку захисту від насилля особи, 
а не майна. Можливості й межі 
завдання шкоди іншим благам 
під час самозахисту законодав-
ством безпосередньо не визна-
чені. Фахівець підтримує думку, 
що питання про порівняльну важ-
ливість інших прав та інтересів 
має вирішуватися з урахуванням 
обставин конкретної ситуації.

У разі порушення меж здій-
снення права на самозахист в 
іншої особи теж виникає право 
на самозахист, і на відшкодуван-
ня завданої шкоди, під час ви-
значення розміру якої має бра-
тися до уваги й вина першого 
порушника [1, с. 12,13].

Підводячи підсумок викла-
деним міркуванням зазначимо, 
що самозахист є способом не-
юрисдикційної форми захисту 
цивільних прав і законних інтер-
есів учасників цивільно-право-
вих відносин, який може засто-
совуватися за наявності факту 
порушення будь-яких цивільних 
прав та інтересів особи або 
при створенні реальної загрози 
цьому. При цьому засоби само-
захисту не можуть суперечити 
закону, договору або моральним 
засадам суспільства й викорис-
товуються особою самостійно, 
без звернення до компетентних 
органів державної влади.
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Самозахист має бути спря-
мований на захист дійсного пра-
ва й повинен відповідати обста-
новці й інтенсивності нападу чи 
правопорушення, а також здій-
снюватися в межах дій, необхід-
них для відвернення загрози по-
рушення права або інтересу чи 
ліквідації наслідків цього.

Лише при додержанні вка-
заних вимог можна стверджу-
вати, що засоби самозахисту 

було застосовано правильно й 
без перевищення меж. В аспекті 
розглядуваної в статті пробле-
ми, треба зазначити, що певні 
ознаки дозволяють віднести ті 
чи інші способи до самозахисту, 
а за допомогою умов правомір-
ності вести мову про його пра-
вомірність чи неправомірність. 
Проте питання, порушені в даній 
публікації, залишаються відкри-
тими для наукової дискусії.
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ПРИЗНАКИ И УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ САМОЗАЩИТЫ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Осолинкер И. М.

Статья посвящена проблеме исследования признаков и условий правомерности ис-
пользования средств самозащиты права собственности. Впервые проведено глубокое 
исследование признаков, при наличии которых самозащита этого права будет правомер-
ной. Условия правомерности выведены вследствие анализа норм гражданского законода-
тельства Украины, их структуры и конкретной практики их применения. Проведено срав-
нение соответствующих норм гражданского, уголовного права и норм Кодекса Украины об 
административных правонарушениях.

Ключевые слова: право собственности, самозащита, правомерность, условия и при-
знаки самозащиты.

SIGNS AND NECESSARY CONDITIONS OF LEGITIMACY 
OF SELF-DEFENSE OF RIGHT OF OWN

Osolinker I.M.

The article is devoted to the problem of research of signs and necessary conditions of legitimacy 
of the use of means of self-defense of right of own. Deep research of signs at presence of which 
the self-defense of right of own will have a legitimate character is fi rst conducted. The necessary 
conditions of legitimacy are shown out as a cause of deep analysis of norms of civil legislation of 
Ukraine, their structure and concrete practice of their application. Comparison of the proper norms of 
criminal, civil law and norms of code of Ukraine of administrative offences is conducted in the article.

Key words: right of own, self-defense, legitimacy of self-defense, signs of self defense, 
condition of self-defense.
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при кафедрі цивільного права № 2

Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 
НЕРУХОМОГО МАЙНА

Нерухомість завжди була 
прибутковою для своїх власни-
ків. Здача її в оренду нерухомого 
майна – доволі простий і вигід-
ний вид господарської діяльнос-
ті, досить поширений серед його 
власників [4, с. 110]. Оренда 
нерухомості сьогодні є одним 
із засобів здійснення підприєм-
ницької діяльності. З огляду на 
особливість і складність оренд-
них відносин постає потреба 
ретельного аналізу їх правового 
регулювання [3, с. 39]. Актуаль-
ність проблеми підвищується з 
розвитком у суспільстві відносин 
оренди нерухомості і створення 
нових механізмів захисту прав 
сторін цих відносин, серед яких 
і державна реєстрація договорів 
оренди нерухомого майна. Збіль-
шення кількості правочинів у цій 
сфері підвищує ризик порушен-
ня прав їх сторін цих відносин, 
що стимулює дослідження цих 
відносин для вдосконалення їх 
регулювання. Питання відносин 
оренди нерухомості досліджу-
валися багатьма вітчизняними 
й зарубіжними вченими, серед 
яких: Д.І. Толкачов, Є.Н. Пашутін, 
О.В. Гутніков, А.А. Мірзоян та ін.

Відповідно до ст. 759 ЦК 
України за договором найму 
(оренди) наймодавець передає 
або зобов’язується передати на-
ймачеві майно в користування 
за плату на відповідний строк 
[3, с. 39]. ЦК України містить па-
раграф «Найм будівлі або іншої 
капітальної споруди», який з пер-
шого погляду нібито має на ува-
зі оренду нерухомого майна. Як 
вважається за змістом предмет 
договору найму будівлі є вуж-
чим, ніж такий об’єкт цивільних 
прав, як нерухомість. По-перше, 
не будь-яке нерухоме майно, а 
тільки такий його різновид, як 
будівля чи інша капітальна спо-
руда, можуть бути предметом до-
говору найму, який регулюється 
параграфом 4 гл. 58 ЦК України. 
По-друге, не є предметом такого 
договору будівлі або інші капі-
тальні споруди житлового при-
значення (житлові будинки), бо 
вони регулюються гл. 59 «Найм 
(оренда) житла». У ЦК України 
закріплені різні правила щодо 
оформлення державної реєстра-
ції договорів найму будівлі й най-
му житла (статті 793, 794 та 811), 
згідно з якими договір найму жит-
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ла, на відміну від договору найму 
понад один рік будівлі або іншої 
капітальної споруди, не підлягає 
державній реєстрації. ЦК 1963 р. 
взагалі не містив жодних вимог 
до нотаріального посвідчення чи 
державної реєстрації договору 
оренди [3, с. 40].

Таким чином, предметом до-
говору найму (оренди) є будів-
ля, інша капітальна споруда або 
їх окремі частини. У ЦК та інших 
актах цивільного законодавства 
бракує визначення понять «будів-
ля» і «капітальна споруда». Дер-
жавний класифікатор будівель 
містить наступне їх визначення.

Споруди – будівельні систе-
ми, пов’язані із землею, які ство-
рені з будівельних матеріалів, 
напівфабрикатів, устаткування 
й обладнання в результаті ви-
конання різних будівельно-мон-
тажних робіт.

Будівлі – це споруди, що 
складаються з несучих та ого-
роджувальних або сполучених 
(несучо-огороджувальних) кон-
струкцій, які утворюють наземні 
або підземні приміщення, при-
значені для проживання або пе-
ребування людей, розміщення 
устаткування, тварин, рослин, а 
також предметів.

Виходячи зі змісту ст. 376 
ЦК самочинне будівництво не 
можна вважати предметом до-
говору найму будівлі, тому що 
на цей об’єкт не набувається 
права власності. Не включають-

ся в термін «будівля» тимчасові 
споруди, що підлягають знесен-
ню після виконання свого функ-
ціонального призначення. Це 
зумовлено, по-перше, тим, що 
вони призначені для задоволен-
ня певних потреб (проживання 
працівників, розміщення матері-
алів, устаткування тощо) протя-
гом обмеженого часу. По-друге, 
такі споруди, як правило, не ма-
ють ознак капітального будівни-
цтва, зокрема, фундаменту.

Незавершене будівництво 
також не є предметом досліджу-
ваного договору. Об’єкт такого 
будівництва хоча й має ознаки 
нерухомості, але він ще не при-
йнятий в експлуатацію, не прой-
шов державну реєстрацію прав 
на цей об’єкт (ст. 182). А це уне-
можливлює укладення договору 
найму незавершеного будівни-
цтва, через брак нотаріального 
посвідчення й державної реє-
страції цього правочину.

Будівля або інша капіталь-
на споруда, що є предметом 
договору найму, може бути ви-
значена з урахуванням наступ-
них ознак. Будівля (капітальна 
споруда) – це нерухоме майно 
капітального типу, прийняте до 
експлуатації й призначене для 
нежилих цілей. Будівлі та спо-
руди, будучи єдиним об’єктом 
права, мають свою внутрішню 
структуру, тобто частини, що їх 
складають. Внутрішньою час-
тиною будівлі є приміщення, 
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яке як окрема частина будівлі, 
може бути також предметом 
договору найму.

Будівля як нерухомість, 
має певну супроводжувальну 
документацію, що містить її 
функціональне призначення, 
план, розташування на земель-
ній ділянці тощо. Ці документи 
передаються наймачеві разом 
з будівлею для ефективного 
використання об’єкта за при-
значенням [6, с. 200, 201].

Таким чином, будівлі вико-
ристовуються як об’єкти оренд-
них відносин лише після при-
йняття їх в експлуатацію – як 
результат завершеного будівни-
цтва, технічної й державної реє-
страції у встановленому порядку 
[2, с. 77]. Проте таку процедуру, 
на нашу думку, можна й обійти. 
Частина 1 ст. 793 ЦК України ви-
значає, що договір найму будівлі 
або іншої капітальної споруди 
(їх окремої частини) укладаєть-
ся в письмовій формі. Оскільки 
закон надає можливість уклада-
ти договір оренди частини капі-
тальної споруди, то з огляду на 
наведене поняття нерухомості 
завершення всього об’єкта бу-
дівництва не є обов’язковим. 
Якщо під будівництвом розу-
міється зведення цілого комп-
лексу (наприклад, торговель-
но-розважального), то певна 
його частина може експлуату-
ватися й до визнання об’єкта 
незавершеного будівництва як 

завершена нерухомість. Для 
цього спочатку слід на достат-
ній правовій підставі визнати 
нерухомістю частину комплексу, 
який ще не завершений будівни-
цтвом, а вже потім визнати пра-
во власності на неї. При додер-
жанні такої процедури власник 
зможе заключати договір орен-
ди частини будівлі або іншої 
капітальної споруди. 

У подібному випадку може 
виникнути термінологічна неви-
значеність, яка породить багато 
дискусій як у теорії, так і в право-
застосовній діяльності. Запитан-
ня звучатиме наступним чином: 
чи є ця частина саме частиною 
будівлі або іншої капітальної спо-
руди, адже остання визнається 
такою лише за умови її звершен-
ня будівництвом та прийняття до 
експлуатації. Отже, ситуація буде 
створюватися якщо договір орен-
ди укладається щодо частини 
будівлі або іншої капітальної спо-
руди, які можна назвати на мо-
мент укладення лише сукупністю 
будівельних матеріалів. Ось чому 
більш логічно було б конкретизу-
вати, що сторони можуть укла-
дати договір оренди нерухомості 
у складі сукупності будівельних 
матеріалів. Але ж це повний нон-
сенс! З вищевказаного можна зро-
бити висновок, що законодавець 
при визначенні порядку оренди 
окремої частини будівлі або іншої 
капітальної споруди мав на увазі 
частину вже завершеного об’єкта. 
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У в той же час не можна за-
лишати поза увагою можливість 
оренди частини ще не завер-
шеного будівництвом об’єкта, а 
тому пропонуємо доповнити па-
раграф 4 гл. 58 ЦК України стат-
тею 7921 під назвою: «Договір 
найму частини незавершеного 
будівництва» такого змісту:

«1. Сторони можуть укласти 
договір найму частини будівлі 
або іншої капітальної споруди, 
які на момент укладення дого-
вору є незавершеним будівни-
цтвом, за умов, що такий договір 
укладається щодо частини, яка 
визнана нерухомістю в порядку, 
визначеному законом. 

2. До такого договору засто-
совуються положення про найм 
будівлі або іншої капітальної 
споруди (їх окремої частини), 
якщо інше не встановлено дого-
вором або законом».

При цьому слід підкреслити, 
що в зазначеній статті немає тав-
тології, бо в ч. 1 частина будівлі 
розглядається як частина ще не 
завершеної будівництвом будів-
лі, а в другій – уже завершеної.

Форма договору оренди теж 
має суттєве значення. Так, за ч.1 
ст. 793 ЦК України договір най-
му (оренди) будівлі чи іншої ка-
пітальної споруди укладається 
в письмовій формі. Якщо його 
укладено на строк понад один 
рік, він підлягає нотаріальному 
посвідченню, а в разі укладення 
його на один рік і більше – ще й 

державній реєстрації. Недотри-
мання вимог закону про нотарі-
альне посвідчення договору при-
зводить до того, що цей правочин 
визначається нікчемним у силу ч. 
1 ст. 220 ЦК України, тобто його 
недійсність прямо встановлено 
законом і визнання його недій-
сним не вимагається [7, с. 32].

Перехідні положення Закону 
України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень» передба-
чають, що до створення єдиної 
системи органів реєстрації прав, 
а також до формування Дер-
жавного реєстру у складі дер-
жавного земельного кадастру 
реєстрація об’єктів нерухомос-
ті здійснюється комунальними 
бюро технічної інвентаризації. 
Напевне, ні для кого не стане 
новиною, що така реєстрація є 
не зовсім безкоштовною. Адже 
крім досить солідного переліку 
документів, які необхідно подати 
для реєстрації такого договору, 
за нотаріальне посвідчення по-
трібно буде сплатити ще й дер-
жавне мито в розмірі одного від-
сотка від суми орендної плати за 
весь строк дії договору (пп. «д» 
п. 3 Декрету Кабінету Міністрів 
України «Про державне мито») 
[Цит, за: 3, с. 40, 41].

Щоб спростити процедуру 
укладення договору оренди не-
рухомого майна й оминути, пев-
ним чином вимоги законодавця 
про державну реєстрацію та 
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сплату державного мита юрис-
ти-практики застосовують де-
кілька варіантів поведінки. 

Перший – укладати договір 
на строк до одного року, а далі, 
так би мовити, просто про ньо-
го забути. Так, у силу ст. 764 ЦК 
України, якщо наймач продовжує 
користуватися майном після за-
кінчення строку оренди, то за 
браком заперечень з боку най-
модавця протягом місяця цей 
договір вважається поновленим 
на строк, який раніше було вста-
новлено договором. Уклавши 
договір оренди на строк до од-
ного року, сторони, по-перше, 
позбавляються необхіднос-
ті нотаріального посвідчення 
й державної реєстрації цього 
правочину, по-друге, протягом 
тривалого часу (теоретично не-
скінченно) можуть перебувати в 
орендних правовідносинах, не 
висуваючи заперечень проти по-
довження строку дії договору.

Другий варіант – взагалі не 
зазначати в договорі строк орен-
ди. У такому випадку він вва-
жатиметься укладеним на не-
визначений строк і при всьому 
бажанні нотаріально посвідчити 
його не вдасться жодному нота-
ріусу, оскільки неможливо розра-
хувати суму державного мита [7, 
с. 32]. Зазначимо: якщо предмет 
оренди використовуватиметься 
в господарський діяльності, та-
кий договір вважатиметься не-
укладеним згідно з ч. 2 ст. 180 ГК 

України. Ця ситуація буде не на 
користь наймача, оскільки най-
модавець має право в будь-який 
час відмовитися від договору, 
письмово попередивши про це 
наймача за 3 місяці. Хоча такі ж 
права має й наймач. Однак до-
говором може бути встановле-
но й інший строк для поперед-
ження про відмову від договору 
найму. Отже, цей варіант можна 
застосувати в небагатьох випад-
ках і за наявності довіри до най-
модавця й упевненності в його 
добросовісності.

Третій варіант – укладення 
замість договору оренди іншого 
правочину. Це право закріплено 
в статтях 6 і 627 ЦК України. На-
приклад,  щоб уникнути вимог 
законодавця до договору орен-
ди, юристи часто укладають до-
говір спільного користування, 
який взагалі не підпадає під дію 
ні Законів України «Про оренду 
землі» та «Про оренду держав-
ного та комунального майна», 
ні положення ЦК України щодо 
вимог про державну реєстрацію 
й нотаріальне посвідчення [3, 
с. 41]. Але навіть якщо сторони 
й забажають нотаріально по-
свідчити договір найму (орен-
ди), питання всеодно виникати-
муть (приміром, з якого моменту 
договір оренди будівлі чи іншої 
капітальної споруди набирає 
чинності). Згідно з ч. 1 ст. 795 
ЦК України передача наймаче-
ві будівлі або іншої капітальної 
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споруди (їх окремої частини) 
оформлюється відповідним до-
кументом (актом), що підпису-
ється сторонами договору. Із 
цього моменту починається об-
числення строку договору най-
му, якщо інше не встановлено 
цим правочином [7, с. 32].

Водночас варто пам’ятати, 
що договір, який підлягає дер-
жавній реєстрації, вважається 
укладеним з моменту здійснен-
ня останньої. Тому другий варі-
ант визначення моменту укла-
дення договору оренди полягає 
у визнанні такого моменту в 
державній реєстрації. При цьо-
му реєстрація договору найму 
будівлі може здійснитися лише 
за наявності попередньої дер-
жавної реєстрації прав на цей 
об’єкт [6, с. 202].

Третім варіантом є визнання 
договору оренди укладеним з 
моменту досягнення домовле-
ності з усіх істотних умов і підпи-
сання сторонами його тексту від-
повідно до ст. 12 Закону України 
«Про оренду державного та ко-
мунального майна». Треба звер-
нути увагу на те, що цю статтю 
можна й обійти, зазначивши в 
тексті договору, що положен-
ня цього Закону не поширю-
ються на дані правовідносини, 
якщо йдеться про оренду май-
на, яке належить особі на пра-
ві приватної власності [3, с. 42]. 
У світлі необхідності державної 
реєстрації, яка є вимогою дого-

вору оренди будівлі або іншої 
капітальної споруди, цей варіант 
є найбільш суперечливим. Адже 
до державної реєстрації у сторін 
не виникає прав та обов’язків 
щодо предмета договору, оскіль-
ки їх перехід або виникнення 
опосередковується саме дого-
вором, який без державної реє-
страції є нікчемним.

Уявімо собі ситуацію, коли 
сторони не зазначили в договорі, 
що на їх правовідносини не по-
ширюється норми згаданого За-
кону. Отже, договір оренди з точ-
ки зору різних нормативних актів 
є укладеним одночасно з момен-
ту і підписання, власне, догово-
ру, і державної реєстрації, і під-
писання акта прийому-передачі. 
Парадоксально, але це факт. 

Отже, залишається не зро-
зумілим, які ж норми в даному 
випадку повинні мати більшу 
силу [7, с. 32].

Підводячи підсумок вищеви-
кладеному можемо констатува-
ти, що договір оренди нерухомо-
го майна має певні особливості, 
які не можуть бути вирішені на 
практиці без законодавчих змін 
у регулюванні договірних від-
носин. Актуальною є проблема 
з незавершеним будівництвом, 
яка полягає в неможливості зда-
чі в оренду незавершеного бу-
дівництвом нерухомого майна. 
Термінового вирішення потребує 
й проблема визначення моменту 
укладення договору оренди, бо з 
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цим моментом пов’язується ви-
никнення, зміна чи припинення 
прав та обов’язків сторін право-
чину, що впливає на оплату за 
користування, початок перебігу 
строку користування тощо. Ще 
й донині бракує реакції законо-
давця на проблему земельної ді-

лянки, що знаходиться під неру-
хомим майном. А це створює на 
практиці чимало неприємностей 
і породжує спірні моменти у від-
носинах між сторонами договору. 

Як бачимо, дискусія щодо 
вищевказаного залишається 
відкритою.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Цуриков М. А.

Статья посвящена проблеме исследования особенностей договора аренды недвижи-
мого имущества сквозь призму законодательного требования о государственной регистра-
ции сделок с недвижимостью. Охарактеризован упомянутый договор, приведены понятия 
«здание» и «строение», проведен анализ действующих норм гражданского права, регули-
рующих отношения с недвижимым имуществом незавершенным строительством. Предла-
гается внесение изменений в ГК Украины относительно заключения договоров с объектами 
незавершенного строительства.

Ключевые слова: договор аренды, недвижимость, государственная регистрация, неза-
вершенное строительство, здания.

SOME FEATURES OF LEASE OF MOVABLES
Tsurikov M.O.

The article is devoted to the problem of research of features of Lease of movables, through 
the prism of legislative requirement about state registration of bargains with the real estate. The 
Lease of movables is described in the article, notions of building and structure are specifi ed, 
and also the analysis of operating norms of civil law, which regulate the relationships with 
the movables by construction in progress, is conducted. The author of the article initiates the 
amendments in the Civil code of Ukraine in part of right on the signing of contracts with the 
objects of construction in progress.
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ОРГАНИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

За даними Держкомстату 
України рівень безробіття про-
тягом 2009 р. знижується. У січні 
офіційно зареєстрованих без-
робітних налічувалось 900 тис., 
у вересні – вже 542 тис. На 10 
вакансій станом на жовтень пре-
тендують 75 осіб. За даними 
Міжнародної організації праці 
(далі – МОП) рівень безробіття в 
Україні на кінець ІІІ кварталу ста-
новить 9,1%. Для порівняння: за 
даними Євростату в країнах ЄС 
безробітних 9,7%. 

Але це тільки зареєстро-
ваних незайнятих громадян 
понад 0,5 млн. осіб. В Україні 
майже завжди було актуаль-
ним питання так званого при-
хованого безробіття. Щоб не 
скорочувати працівників (а зна-
чить, і не виплачувати їм ви-
хідну допомогу) роботодавці 
відправляють їх у відпустки за 
свій рахунок, часто їх просять 
написати заяву про звільнен-
ня за власним бажанням, і не 
всі вони відразу знаходять ро-
боту, особливо зараз в період 
кризи. До того ж не вивільнені 
реєструються як безробітні [2]. 
У цій ситуації особливого зна-

чення набуває діяльність орга-
нів, що надають посередницькі 
послуги з працевлаштування 
особам, які шукають роботу.

При класифікації суб'єктів 
трудового права залежно від 
складу суспільних відносин, що 
охоплюються предметом цієї 
галузі права, суттєве значення 
має їх поділ на такі категорії, 
як «трудові відносини» і «від-
носини, пов’язані з трудовими». 
Останні, у свою чергу, поділя-
ються на відносини, що (а) пе-
редують, (б) супроводжують і 
(в) випливають з трудових. До 
тих, що передують трудовим, 
належать відносини щодо за-
йнятості і працевлаштування. 

Залежно від цього С.М. При-
липко й О.М. Ярошенко виді-
ляють 2 рівні суб’єктів трудово-
го права – основні й неосновні 
[8, с. 108, 109]. До речі, принци-
пово схожої точки зору дотри-
муються й автори російського 
підручника з трудового права 
[6, с. 254]. Основними суб’єктами 
трудового права є сторони тру-
дових правовідносин – праців-
ники й роботодавці. Неосновні 
суб’єкти, у свою чергу, поділя-
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ються на похідні й допоміжні. До 
числа суб’єктів, правовий статус 
яких є похідним від статусу пра-
цівника, відносять, приміром, 
особу, яка шукає роботу. Ця 
особа й існує як передуюча пра-
вовій особистості працівника. 
Сутність суб’єктів допоміжних 
полягає в тому, що їх здатність 
до правоволодіння спрямована 
на обслуговування функціону-
вання основних як повноцінних 
учасників відносин у царині пра-
ці. До цих суб’єктів належать 
органи-посередники, що сприя-
ють працевлаштуванню безро-
бітних. У відносинах з працев-
лаштування ці органи (в т.ч. й 
зі спеціальною компетенцією) є 
допоміжними суб'єктами оскіль-
ки вони є учасниками зазначе-
них зв'язків тільки за наявності 
правового зв'язку хоча б з одним 
основним суб'єктом – працівни-
ком або роботодавцем.

О.М. Доброхотова суб'єктний 
склад відносин з працевлашту-
вання класифікує інакше. Це 
суб'єкт: (а) який працевлаштову-
ється, (б) що працевлаштовує, 
(в) що надає робочі місця (ро-
ботодавець) [7, с. 254]. Зазначе-
на термінологія не є загальною, 
тому що може бути застосована 
тільки до варіанту працевлашту-
вання за участю посередницьких 
органів, наприклад, до відносин 
з працевлаштування в рахунок 
квоти. Однак і тут основними 
суб’єктами відносин є роботода-

вець та особа, яка шукає робо-
ту. Крім того, іноді органом, який 
працевлаштовує, є сам робото-
давець, а, приміром, державна 
служба зайнятості – органом, 
що сприяє в працевлаштуванні. 
А це, слід погодитись, уже зо-
всім інші справа. Безумовно, що 
при працевлаштуванні в раху-
нок квоти особи, яка шукає ро-
боту, служба зайнятості має спе-
ціальну компетенцію і здійснює 
деякою мірою примусовий для 
роботодавця підбір кандидата 
на вакантну посаду. Однак робо-
тодавець вправі відмовити їй за 
наявності певних підстав (особа 
може не відповідати медичним 
вимогам для зайняття тієї чи ін-
шої посади або рівень її освіти 
може не відповідати вимогам до 
останньої). Так, за ст. 17 Закону 
України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» 
[11] відмова в укладенні трудово-
го договору з мотивів інваліднос-
ті не допускається, за винятком 
випадків, коли за висновком ме-
дико-соціальної експертизи стан 
здоров'я такої людини перешко-
джає виконанню нею професій-
них обов'язків, загрожує здоров'ю 
й безпеці праці інших осіб або 
продовження трудової діяльності 
чи зміна її характеру чи обсягу за-
грожує погіршенню її здоров'я.

Громадяни мають право на 
працевлаштування й вибір місця 
роботи шляхом безпосередньо-
го звернення до підприємства, 
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установи, організації, фермер-
ського господарства чи до ін-
шого роботодавця або при без-
платному сприянні державної 
служби зайнятості. Остання ж 
не тільки аналізує й прогнозує 
попит і пропозицію на робо-
чу силу, інформує населення 
й державні органи управління 
про стан ринку праці, а й кон-
сультує громадян і роботодав-
ців, які звертаються до неї, про 
можливість одержання роботи й 
забезпечення робочою силою, 
про вимоги, що пред’являються 
до професії, та з інших питань, 
що є корисними для сприяння 
зайнятості населення, а також 
надає допомогу громадянам у 
пошуку підхожої роботи, а робо-
тодавцям – у доборі необхідних 
працівників.

Вважаємо, що органом, який 
сприяє працевлаштуванню, слід 
визнати підприємство, установу 
чи організацію, одним з напрям-
ків діяльності яких є надання 
громадянам, які звертаються до 
неї, сприяння в пошуку роботи 
відповідно до законодавства. 

Низкою статей КЗпП України 
також закріплюється обов'язок 
роботодавця в необхідних ви-
падках вжити заходів з пере-
ведення працівника на іншу 
роботу. Так, за ч. 2 ст. 40 цього 
Кодексу звільнення допускаєть-
ся, якщо неможливо перевес-
ти працівника за його згодою 
на іншу роботу, у випадках: 

(а) змін в організації виробництва 
і праці, в тому числі ліквідації, ре-
організації, банкрутства або пе-
репрофілювання підприємства, 
установи чи організації, скоро-
чення чисельності або штату 
працівників; (б) виявленої невід-
повідності працівника займаній 
посаді або виконуваній робо-
ті внаслідок недостатньої його 
кваліфікації або стану здоров'я, 
що перешкоджає продовженню 
даної роботи, а так само в разі 
скасування допуску до держав-
ної таємниці, якщо виконання 
покладених на нього обов'язків 
вимагає доступу до неї; (в) по-
новлення на роботі працівника, 
який раніше виконував цю робо-
ту [3]. Слід визнати, що робото-
давець виконує тут функції орга-
ну, що працевлаштовує, оскільки 
в його обов'язки входить піді-
брати й запропонувати грома-
дянинові (своєму працівникові) 
роботу, яку той може виконувати 
з урахуванням його кваліфікації і 
стану здоров'я.

У літературі з трудового пра-
ва органи, що сприяють у пра-
цевлаштуванні, класифікують за 
різними підставами. Приміром, 
виділяють ті, для яких працевла-
штування є головною або однією 
з головних функцій (служба за-
йнятості, недержавні агентства 
з працевлаштування), а також 
для яких працевлаштування ви-
ступає тільки додатковою функ-
цією (наприклад, роботодавці, 
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які працевлаштовують своїх 
працівників). Залежно від періо-
дичності здійснення діяльності з 
працевлаштування розрізняють 
органи, які виконують відповід-
ні функції постійно (державна 
служба зайнятості) і які тимча-
сово (роботодавці) [1, с. 38, 39]. 

Залежно від контингенту осіб, 
які працевлаштовуються, органи-
посередники класифікуються на 
загальні і спеціальні [12, с. 74]. 
Загальні займаються влаштуван-
ням на роботу всіх працездатних 
громадян (державна служба за-
йнятості), спеціальні – окремих 
категорій громадян. До останніх 
належить Фонд соціального за-
хисту інвалідів, органи соціаль-
ного обслуговування, роботодав-
ці, які працевлаштовують своїх 
працівників у передбачених зако-
ном випадках, та ін. Так, згідно з 
п. 2.3 Типового положення про 
заклади соціального захисту 
для бездомних громадян та осіб, 
звільнених з місць позбавлення 
волі, затвердженого наказом Мі-
ністерства праці та соціальної 
політики України від 14 лютого 
2006 р. [10], центр реінтеграції 
бездомних з огляду на їх індиві-
дуальні потреби надає клієнтам 
такі соціальні послуги з працев-
лаштування, як сприяння в пра-
цевлаштуванні й соціальний су-
провід працевлаштованого.

За Конвенцією МОП № 88 
«Про організацію служби зайня-
тості» 1948 р. [4, с. 439 – 444], 

яка Україною не ратифікована, 
кожна держава утримує або за-
безпечує утримання безплатної 
державної служби зайнятості. 
Основним її обов'язком є за-
безпечення (якщо треба, то у 
співробітництві з іншими заін-
тересованими громадськими 
й приватними установами) як-
найкращої можливої організації 
ринку зайнятості як невід'ємної 
частини національної програми 
досягнення й підтримки повної 
зайнятості громадян, а також 
розвитку й використання продук-
тивних сил. Служба зайнятості 
складається з національної сис-
теми бюро найму, що працює під 
керівництвом державної влади. 
Ця система містить мережу міс-
цевих бюро, достатніх за кількіс-
тю для обслуговування кожного 
географічного району країни і 
зручно розташованих для робо-
тодавців і працівників.

Служба зайнятості організо-
вується в такий спосіб, щоб за-
безпечити ефективний набір і 
влаштування працівників на ро-
боту. Із цією метою вона виконує 
наступні функції: 

1) допомагає працівникам 
знайти підхожу роботу, а робото-
давцям – прийняти потрібних їм 
працівників. Зокрема, на підста-
ві розроблених у загальнодер-
жавному масштабі правил вона: 
(а) реєструє шукачів роботи; 
веде облік їх професійної ква-
ліфікації, досвіду й побажань; 
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опитує їх з метою пошуку ро-
боти; в разі потреби провадить 
перевірку їх фізичного стану й 
професійної підготовки; сприяє 
їм у проходженні професійної 
орієнтації, перепідготовки чи на-
вчання; (б) збирає в роботодав-
ців дані щодо вакантних посад 
і вимог, які пред’являються до 
них; (в) направляє на вакантні 
посади кандидатів з необхідною 
кваліфікацією і придатних до 
праці відповідно до їх фізичного 
стану; (г) організовує обмін спис-
ками шукачів роботи й вакант-
них посад між окремими бюро 
найму, якщо цим безробітним 
не можуть бути надані підхожі 
місця або якщо вільні посади не 
можуть бути заповнені підхожи-
ми кандидатами через бюро, до 
якого вони спочатку звернулися;

2) вживає належних захо-
дів, для того щоб полегшувати: 
(а) зміну професій для узго-
дження пропозиції робочої сили 
з попитом на неї серед різних 
видів занять; (б) територіальну 
рухливість для сприяння пере-
міщенню безробітних у райони, 
де є можливості знайти підхо-
жу роботу; (в) тимчасове пере-
ведення працюючих з одного 
району до іншого для ліквідації 
тимчасової місцевої розбіжнос-
ті між пропозицією й попитом 
на робочу силу; (г) переміщен-
ня бажаючих влаштуватися на 
роботу з однієї країни до іншої 
(там, де це дозволено);

3) у співробітництві з інши-
ми органами влади й там, де це 
доцільно, – з роботодавцями та 
профспілками (а) збирає й ви-
вчає всю наявну інформацію про 
становище на ринку зайнятості 
та про його ймовірну еволюцію 
як по всій країні, так і по окремих 
районах, галузях промисловос-
ті, професіях; (б) систематично 
й без затримки надає ці відомос-
ті органам влади, заінтересова-
ним організаціям роботодавців, 
працівників і громадськості;

4) співпрацює в управлінні 
справами страхування від без-
робіття, а також бере участь у 
втіленні в життя інших заходів 
для полегшення становища 
безробітних;

5) сприяє іншим державним 
і приватним установам у розро-
бленні соціально-економічних 
планів, спрямованих на забез-
печення сприятливого станови-
ща в питаннях зайнятості.

Для посилення заінтересо-
ваності служби зайнятості в за-
провадженні заходів активної 
політики і приведення її діяль-
ності у відповідність до міжна-
родних норм Верховній Раді й 
Кабінету Міністрів України нале-
жить якнайшвидше розглянути й 
вирішити питання про ратифіка-
цію зазначеної Конвенції МОП № 
88, яку давно вже ратифікували 
понад 80 країн світу (країни ЄС, 
Японія, Бєларусь, Азербайджан 
та ін.). При цьому зауважимо, 
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що дана пропозиція була підтри-
мана представниками Ради по 
вивченню продуктивних сил НАН 
України на засіданні, яке відбу-
лося ще 6 лютого 2008 р. [9].

Національні служби зайня-
тості, які виникли в рамках дер-
жавних відомств, діють у країнах 
з розвиненою ринковою еконо-
мікою з початку 20-х років XX ст. 
У їх компетенції знаходяться пи-
тання законодавства про працю, 
призначення й виплати допо-
моги по безробіттю, вирішення 
трудових конфліктів та ін. Фі-
нансування служб здійснюється 
як із центрального чи місцевого 
бюджету, так і з фондів страху-
вання по безробіттю.

Для реалізації державної 
політики зайнятості населення, 
професійної орієнтації, підготов-
ки й перепідготовки, працевла-
штування й соціальної підтрим-
ки тимчасово не працюючих 
громадян в Україні створено 
державну службу зайнятості під 
керівництвом Міністерства праці 
та соціальної політики України, 
місцевих державних адміністра-
цій та органів місцевого само-
врядування. Вона складається 
з Державного центру зайнятості 
Мінпраці України, центру зайня-
тості АРК, обласних, Київського 
й Севастопольського міських, 
районних, міськрайонних, місь-
ких і районних у містах центрів 
зайнятості, центрів організації 
професійного навчання незай-

нятого населення, центрів про-
фесійної орієнтації населення, 
інспекцій по контролю за до-
держанням законодавства про 
зайнятість населення. До її 
складу також входять навчальні 
заклади професійної підготовки 
незайнятого населення, інфор-
маційно-обчислювальні центри, 
територіальні та спеціалізовані 
бюро зайнятості, центри реабі-
літації населення, підприємства, 
установи й організації, які підпо-
рядковані цій службі.

У багатьох країнах світу по-
ряд з державною службою за-
йнятості функціонує значна 
кількість недержавних організа-
цій, що сприяють громадянам у 
влаштуванні на роботу. Визна-
ння позитивною діяльність при-
ватних агентств з працевлашту-
вання в країнах Західної Європи 
сягає 80-90-х років ХХ ст., коли 
формально припинилась існую-
ча до цього моменту державна 
монополія у сфері працевла-
штування (наприклад, у Порту-
галії такі недержавні організації 
з’явились у 1989 р., у Нідерлан-
дах – в 1991р., у Швеції – в 1993 р., 
у Німеччині, Фінляндії й Австрії – 
в 1994 р. [13, с. 152]).

У даний час приватні агент-
ства з працевлаштування функ-
ціонують навіть у тих державах, 
де їх діяльність тривалий час 
заборонялась (Італія, Греція). 
Визнаючи ефективність функці-
онування таких організацій, кра-
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їни з розвиненою ринковою еко-
номікою пішли шляхом правової 
регламентації відповідних від-
носин. Діяльність їх недержав-
них кадрових агентств детально 
регулюється обширним законо-
давством, включаючи наднаціо-
нальне. У багатьох із них приват-
ні організації вправі працювати 
тільки на підставі ліцензії. У той 
же час у Данії, Великобританії, 
Швеції й деяких інших державах 
ліцензії не потрібно. При цьо-
му можуть існувати обмеження 
діяльності приватних агентств 
з працевлаштування стосовно 
окремих галузей (приміром, у 
Швеції) або встановлюватись за-
борони на працевлаштування за 
їх посередництвом на тимчасові 
роботи (донедавна така заборо-
на існувала в Італії й Греції).

В Україні такі організації ви-
никли на початку 90-х років ХХ 
ст. Агентства з працевлаштуван-
ня діють згідно зі своїми установ-
чими документами й, на відміну 
від органів служби зайнятості, 
що надають послуги з працевла-
штування безкоштовно, існують 
за рахунок оплати своїх послуг 
клієнтами (громадянами або 
роботодавцями).

При аналізі нормативних 
актів, що стосуються розгля-
дуваного питання, насамперед 
звернімося до Конвенції МОП 
№ 181 «Про приватні агент-
ства зайнятості» 1997 р., яка 
Україною теж не ратифікована 

[4, с. 1519 – 1523]. За цим між-
народним документом поняття 
«приватне агентство зайнятос-
ті» означає будь-яку фізичну 
або юридичну особу, незалежну 
від державної влади, що надає 
одну чи більше з послуг на ринку 
праці. Це послуги: (a) що сприя-
ють погодженню пропозицій ро-
бочих місць і заявок на них. При 
цьому це агентство не стає сто-
роною в трудових відносинах, 
що можуть при цьому виника-
ти; (б) що полягають у найманні 
працюючих з метою надання їх 
у розпорядження третьої сторо-
ни, яка може бути фізичною або 
юридичною особою і яка вста-
новлює їм робочі завдання й 
контролює їх виконання; (в) інші, 
пов'язані з пошуком роботи, зу-
мовлені компетентним органом 
після консультацій з найбільш 
представницькими організація-
ми роботодавців і трудящих.

Правовий статус недер-
жавних (приватних) агентств 
визначається відповідно до на-
ціонального законодавства та 
практики після консультацій з 
відповідними представницьки-
ми організаціями роботодавців і 
трудящих. Держава встановлює 
умови, що регулюють діяльність 
таких агентств, за допомогою 
видачі їм ліцензій або посвід-
чень, якщо тільки ці умови не 
визначені іншим способом на-
ціональними законодавством 
або практикою. Таким чином, 
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підсумуємо викладене. Надання 
громадянам послуг зі сприяння 
у влаштуванні на роботу є тим 
видом діяльності, протизаконне 
здійснення якої може завдати 
значної шкоди правам і закон-
ним інтересам громадян. Щоб 
уникнути цього необхідним є ді-
йовий державний контроль за 
роботою приватних організацій 
зайнятості. В Україні неврегу-
льованість на загальнодержав-
ному рівні питання діяльності 
приватних кадрових агентств 
часто викликає скарги громадян 
на шахрайські дії таких органі-

зацій. Так, згідно з інформацією 
управління боротьби зі злочи-
нами, пов'язаними з торгівлею 
людьми, Головного управління 
МВС України в м. Києві у 2007 р. 
правоохоронними органами по-
рушено 10 кримінальних справ 
за ознаками злочинів у сфері 
працевлаштування за кордоном 
[9]. Вважаємо, що одним з кроків 
на шляху формування цивілізо-
ваних відносин у царині послуг з 
працевлаштування могла б ста-
ти ратифікація Верховною Ра-
дою України згаданої Конвенції 
МОП № 181.
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ОРГАНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Гаврилов Э.В.

Проанализированы вопросы правового регулирования правоотношений в сфере трудо-
устройства. Приведены различные классификации субъектов, способствующих трудоустрой-
ству; рассмотрены функции этих органов.

Ключевые слова: трудоустройство, органы, способствующие трудоустройству, служба 
занятости, частные агентства занятости.
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EMPLOYMENT AGENCIES: PROBLEM POINTS
Gavrilov E.V.

Questions of law regulating in the fi eld of an employment have been analyzed in the article. 
Various classifi cations of employment agencies have been methodized; functions of these subjects 
have been described.

Key words: employment, employment agencies, employment services, private employment 
agencies.
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УДК 349.6:639 В.В. Овдієнко, суддя 
Зміївського районного  суду

Харківської області

ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ПОРУШЕННЯ МИСЛИВСТВА Й ПОЛЮВАННЯ

Ресурси тваринного світу 
України, особливо мисливської 
фауни, протягом останнього 
півстоліття мають стійку тен-
денцію до виснаження. У роки 
державної незалежності вона не 
зменшилася і, більше того, су-
проводжується недостньо ефек-
тивним промислом і браком 
розробленої програми віднов-
лення ресурсів тваринного світу. 
Із 1995 р. відбувається різке па-
діння кількості мисливських зві-
рів. Наприкінці 90-х років ХХ ст. 
біомаса основних мисливських 
видів знизилась більше ніж у 1,5 
рази, а частка добутого впала 
від 11 до 7% загальної чисель-
ності їх популяції [6. с. 48-51].   

На охорону, раціональне ви-
користання й відтворення тварин-
ного світу спрямовано комплекс 

державних заходів, серед яких 
надзвичайну роль відіграє право-
ва регламентація функціонуван-
ня мисливського господарства.

Конституцією України (ст. 66) 
проголошено обов’язок кожного 
не заподіювати шкоди природі й 
відшкодовувати завдані збитки. 
Положення ст. 66 Основного За-
кону відзеркалюються в Законі 
України від 25 червня 1991 р. 
«Про охорону навколишньо-
го природного середовища», 
який зобов’язує громадян раці-
онально експлуатувати природ-
ні ресурси, здійснювати заходи 
щодо запобігання псуванню, 
забрудненню, виснаженню при-
родних ресурсів, негативному 
впливу на стан довкілля [5. с. 
327, 328]. Закон передбачає, 
що порушення законодавства 
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України про охорону довкілля 
тягне за собою встановлену 
ним та іншими нормативними 
актами України дисциплінар-
ну, адміністративну, цивільну й 
кримінальну відповідальність 
[1; 1991. – №41. – Ст. 546]. 
Такі ж види останньої закріпле-
но й у Законі України від 22 лю-
того 2000 р. «Про мисливське 
господарство та полювання» 
(ст. 42) за порушення законодав-
ства в галузі мисливського госпо-
дарства й полювання [8; 2000. – 
№ 12. – Ст. 442].

При визначенні поняття «по-
рушення законодавства у сфері 
мисливського господарства й 
полювання» як підстави для при-
тягнення до юридичної відпові-
дальності, на нашу думку, слід 
виходити з того, що мисливство 
є одним з найважливіших видів 
спеціального використання тва-
ринного світу, а значить,  однією 
з найважливіших (в екології) га-
лузей народного господарства.

Метою даної статті є дослі-
дження особливостей юридичної 
відповідальності за порушення 
мисливства й полювання з ура-
хуванням саме екологічних прі-
оритетів у розвитку суспільства.

Ученими-правознавцями 
вже приділялася значна увага 
вивченню інституту правової 
відповідальності за порушення 
законодавства щодо охорони, 
експлуатації й відтворення тва-
ринного світу. Цій темі присвяче-

ні результати наукових доробок 
у царині адміністративного, кри-
мінального, цивільного, еколо-
гічного та інших галузей права 
таких науковців, як Д.В. Бугайов, 
М.П. Волик, С.А. Голуб, А.О. Дє-
журний, М.В. Краєв, Я. Лазарен-
ко, В.К. Матвійчук, О.О. Онищук, 
І.Ф. Панкратов, В.І. Романов, 
М.О. Сиродоєв, В.О. Чуйков, 
В.С. Шахов та ін. 

Разом із тим зазначимо, що 
існуючі наукові праці торкають-
ся переважно проблем окремих 
видів юридичної відповідаль-
ності за порушення, що пося-
гають на суспільні відносини 
щодо охорони, використаня й 
відтворення тваринного світу в 
цілому, часткою якого є й мис-
ливські тварини. Дослідження 
ж, присвяченого проблемам 
правової відповідальності за 
вказані порушення, з урахуван-
ням особливостей мисливства 
як найважливішої (в екологічно-
му розумінні) галузі народного 
господарства, яке ґрунтувалося 
б на засадах нового законодав-
ства України, до теперішнього 
часу бракує.

Наукова новизна цієї публі-
кації полягає в тому, що в ній на 
підставі новітнього законодав-
ства України робиться спроба 
висвітлити специфіку юридичної 
відповідальності за порушення 
мисливства й полювання з ура-
хуванням екологічних пріорите-
тів у розвитку суспільства. 
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У правовій науковій літера-
турі зазначається, що підґрун-
тям для застосування юридичної 
відповідальності є порушення, 
вчинені в галузі природокорис-
тування, відтворення природних 
ресурсів та охорони довкілля, 
тобто екологічні правопорушен-
ня [4. с. 173].

Під екологічним правопо-
рушенням розуміють: (а) про-
типравне діяння (дію або безді-
яльність), що порушує встанов-
лений екологічний правопоря-
док, за вчинення якого законом 
передбачено правову відпові-
дальність [3. с. 291]; (б) винну, 
протиправну дію (бездіяльність), 
що порушує встановлений дер-
жавою правопорядок, права й 
обов’язки громадян та органі-
зацій у сфері раціонального ви-
користання природних ресурсів, 
їх відновлення й охорони навко-
лишнього природного середови-
ща, за вчинення якої законом 
передбачена юридична відпо-
відальність [4. с. 173]; (в) винні 
(умисні й необережні), проти-
правні діяння, що тягнуть за со-
бою покарання згідно з нормами 
кримінального, цивільного, тру-
дового законодавства чи зако-
нодавства про адміністративні 
правопорушення і посягають на 
встановлений порядок у сфері 
природокористування, охорони 
довкілля й забезпечення еко-
логічної безпеки, наслідки яких 
можуть виявлятися у завданні 

шкоди об’єктам навколишнього 
природного середовища і (або) 
здоров’ю людини чи у ство-
ренні загрози настання такої 
шкоди [9. с. 268].

Усі названі правопорушен-
ня об’єднуються однією суттєво 
важливою ознакою – негативним 
впливом на стан довкілля, тобто 
мають екологічну спрямованість 
[4. с. 177].

У вітчизняному екологічному 
законодавстві поки що не існує 
офіційного тлумачення категорії 
«екологічне правопорушення» 
[4. с. 173].

У згаданому Законі України 
«Про охорону навколишнього 
природного середовища» (ст. 70) 
передбачено, що визначення 
складу екологічних правопору-
шень і злочинів, порядок притяг-
нення винних до адміністративної 
чи кримінальної відповідальності 
за їх учинення встановлюють-
ся Кодексом України про адмі-
ністративні правопорушення та 
Кримінальним кодексом України. 
За змістом зазначеної норми  за-
конодавець під екологічним пра-
вопорушенням розуміє діяння, за 
які встановлено адміністративну 
відповідальність, що значно зву-
жує зміст цього поняття порів-
няно з його трактуваннями, що 
містяться в наукових правових 
джерелах.

На відміну від вітчизняно-
го законодавства, конструкція 
«екологічні правопорушення», 
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під якими маються на увазі ви-
нні, протиправні діяння, що по-
рушують природоохоронне за-
конодавство й завдають шкоду 
навколишньому природному се-
редовищу і здоров’ю людини, 
раніше був закріплений у ст. 81 
Закону РФ «Про охорону на-
вколишнього природного сере-
довища», який діяв до при-
йняття Федерального Закону 
«Про охорону навколишнього 
середовища» [2. с. 12]. 

Екологічні правопорушення, 
що не належать до категорії сус-
пільно небезпечних, іменують 
«екологічні проступки». Якщо ж 
вони становлять суспільну не-
безпеку, посягають на екологічну 
безпеку людства, завдають сут-
тєвої шкоди довкіллю і здоров’ю 
людини, їх відносять до злочи-
нів екологічних [10. с. 462].

Виходячи із цього підставою 
юридичної відповідальності за 
порушення мисливства й по-
лювання, на нашу думку, є еко-
логічні правопорушення як ви-
нні протиправні діяння (дія чи 
бездіяльність), що порушують 
установлений державою пра-
вопорядок, права й обов’язки 
громадян та організацій у сфе-
рі раціонального використання, 
відтворення й охорони мислив-
ських ресурсів, за вчинення яких 
законом передбачено юридич-
ну відповідальність. Остання є 
важливим складником право-
вого забезпечення екологічної 

безпеки, раціонального приро-
докористування, відновлення 
екологічних об’єктів та охорони 
навколишнього природного се-
редовища [4. с. 171]. 

Досліджуючи питання пра-
вової відповідальності за еко-
логічні правопорушення, М.В. 
Шульга запропонував класифі-
кацію її функцій [4. с. 173], яку 
доцільно застосувати до пору-
шень мисливства й полювання. 
Це такі функції: а) стимулююча, 
що гарантує дотримання норм 
у галузі правового регулювання 
мисливства; б) компенсаційна, 
спрямована на відшкодуван-
ня збитків і втрат у цій сфері; 
в) превентивна, що забезпе-
чує попередження нових пра-
вопорушень; г) каральна, яка 
полягає в покаранні особи, ви-
нної у вчиненні екологічного 
правопорушення.

Метою відповідальності за 
порушення мисливства й по-
лювання є покарання винних, 
припинення й попередження 
порушень законодавства в цій 
царині, поновлення порушених 
прав власників і користувачів 
мисливських ресурсів, відтво-
рення якості мисливських тва-
рин і середовища їх перебу-
вання до стану, придатного для 
експлуатації за цільовим при-
значенням.

Стаття Закону України «Про 
мисливське господарство та по-
лювання» наводить перелік по-
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рушень законодавства в розгля-
дуваній нами галузі, за вчинення 
яких винні несуть правову відпо-
відальність. Першими в цьому 
переліку стоять порушення пра-
ва державної власності на мис-
ливських тварин. За ст. 3 назва-
ного Закону мисливські тварини, 
що перебувають у стані природ-
ної волі в межах території Укра-
їни, є об’єктом права власності 
Українського народу. У приватній 
власності юридичних і фізичних 
осіб можуть перебувати окремі 
мисливські тварини, вилучені з 
природного середовища в уста-
новленому порядку, розведені в 
неволі або набуті іншим шляхом, 
не забороненим вітчизняним за-
конодавством. З метою безпеки 
населення, а також в інтересах 
охорони тваринного світу право 
приватної власності на окремих 
мисливських тварин може бути 
обмежено законодавством.

Юридична відповідаль-
ність передбачена за: (а) по-
рушення правил полювання та 
здійснення інших видів вико-
ристання мисливських тварин; 
(б) перевищення лімітів і норм 
полювання на останніх; (в) ви-
готовлення, збут і застосуван-
ня заборонених знарядь до-
бування  таких тварин; (г) збут 
незаконно добутої продукції 
полювання. Статтею 20 вищев-
казаного Закону передбачені 
заборони щодо полювання, ме-
тою яких є раціональне вико-

ристання мисливських тварин, 
охорона їх, а також середовища 
їх перебування. 

Як незаконне полювання, 
що тягне за собою правову від-
повідальність згідно із законом, 
кваліфікується полювання: (1)  
без належного дозволу, що має 
місце за браком документів на 
право ці дії, а ткож у разі полю-
вання на тварин, не зазначених 
у дозволах на добування диких 
тварин або понад встановлену в 
цих дозволах норму; (2) в забо-
ронених для цього місцях; (3) у 
заборонений період, відведений 
для цього; (4) із застосуванням 
або використанням забороне-
них знарядь чи забороненими 
способами; (5) а також тран-
спортування або перенесення 
добутих тварин чи їх частин без 
відмітки цього факту у спеціаль-
ному дозволі; (6) із собаками в 
мисливських угіддях без нагля-
ду; (7) з порушенням установле-
ного для певної території (регіо-
ну, мисливського господарства, 
обходу тощо) порядку; (8) на за-
боронених диких тварин.  

Також юридичну відпові-
дальність несуть особи винні: 
(1) в порушенні вимог щодо 
користування мисливськими 
угіддями й погіршенні їх стану; 
(2) використанні мисливських 
угідь не за призначенням; (3) по-
рушенні вимог стосовно охорони 
середовища перебування мис-
ливських тварин; (4) порушенні 
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правил утримання мисливських 
тварин у неволі або в напіввіль-
них умовах; (5) самовільному 
переселенні, акліматизації чи 
схрещуванні мисливських тва-
рин або з порушенням установ-
леного порядку; (6) неподанні 
законодавчому порядку або при-
ховуванні чи спотворенні інфор-
мації про стан, чисельність та 
обсяги добування мисливських 
тварин; (7) невжитті заходів 
щодо запобігання загибелі диких 
тварин, погіршення середовища 
їх перебування; (д) порушенні 
порядку придбання чи реаліза-
ції, незаконного пересилання, 
ввезення в Україну чи вивезення 
за її межі таких тварин та іншої 
продукції полювання, включаю-
чи мисливські трофеї.

Наведений перелік, звичай-
но, не є вичерпним. Законами 
України може бути встановлено 
відповідальність і за інші пору-
шення законодавства в галузі 
мисливського господарства й 
полювання. Зокрема, в Законі 
України від 13 грудня 2001 р. 
«Про тваринний світ» [1; 2002. 
– № 14. – Ст. 97] (ст. 63) наведе-
но перелік порушень законодав-
ства стосовно охорони, викорис-
тання й відтворення тваринного 
світу, зокрема,  дикі  мисливські 
тварини.

Загальною рисою, що ха-
рактеризує й об’єднує названі 
правопорушення, є їх екологічна 
спрямованість, сутність якої по-

лягає в негативному впливі на 
стан мисливського фонду й мис-
ливських угідь.

Із наведеного законодавцем 
переліку порушень мисливства 
й полювання, що тягуть за со-
бою юридичну відповідальність, 
вдічутну питому вагу складають 
ті з них, що пов’язані з пося-
ганням на тваринний світ або з 
браконьєрством, під яким розу-
міється добування або знищен-
ня диких тварин з порушенням 
правил мисливства чи інших ви-
мог законодавства про охорону 
тваринного світу [2. с. 17].

Слово «браконьєр» має 
французьке походження: так на-
зивали мисливців, що викорис-
товували собак у чужих угіддях. 
У наукових правових джерелах 
зустрічаються різноманітні трак-
тування цього терміна. Так, Ю. 
С. Богомяков вважав, що брако-
ньєрство – це полювання на ди-
ких звірів і птахів з порушенням 
правил мисливства. Б. Н. Звон-
ков висловлювався за єдине, 
родове поняття браконьєрства, 
що поєднує всі види як незакон-
ного полювання, так і незаконно-
го рибальства [2. с. 25, 26]. О. О. 
Онищук під ним має на увазі не-
законне полювання в забороне-
ний період у недозволених міс-
цях і забороненими знаряддями 
чи способами [7. с. 222-227].

У вже згаданих Законах 
України «Про мисливське гос-
подарство та полювання» та 
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«Про тваринний світ» хоча й пе-
редбачається юридична відпо-
відальність за діяння, що вва-
жаються браконьєрством, але 
сам термін «браконьєрство», 
незважаючи на широке оперу-
вання ним у правовій літерату-
рі, офіційно законодавчого за-
кріплення так і не знайшов.

На наше переконання, за-
конодавче визначення таких 
понять, як «екологічне право-
порушення», «порушення мис-
ливства й полювання», «бра-
коньєрство», було б корисним і 
сприяло б удосконаленню пра-
вового регламентування мис-
ливства. Цей висновок відпові-
дає й Указу Президента України 
№837/2005 від 23 травня 2005 р. 
«Про невідкладні заходи у сфері 
збереження, відтворення та ра-
ціонального використання мис-
ливських тварин», яким серед 
інших заходів передбачено по-
силення боротьби з браконьєр-
ством, реагування відповідно до 
законодавства на факти пору-
шення правил полювання, осо-
бливо посадовими особами.

Відповідальність за пра-
вопорушення в досліджуваній 
царині полягає в застосуванні 
до винних уповноваженими ор-
ганами й посадовими особами 
заходів примусового впливу, за-
лежно від характеру яких вона 
поділяється на кримінальну, ад-
міністративну, дисциплінарну й 
цивільно-правову.

Підставою кримінальної від-
повідальності є вчинення осо-
бою суспільно небезпечного 
діяння, яке містить склад зло-
чину, передбаченого КК України 
[1; 2001. – № 25-26. – Ст. 131]. 

Адміністративна настає за 
правопорушення, передбаче-
ні Кодексом України про адмі-
ністративні правопорушення 
[1; 1984. – Додаток до № 51. – 
Ст. 1122] та іншими законами, 
якщо ці порушення за своїм ха-
рактером не тягнуть за собою 
відповідальності кримінальної.

У зв’язку з тим, що процес 
оновлення екологічного законо-
давства просувається швидше, 
ніж в охоронних галузях зако-
нодавства, не всім правопору-
шенням, наведеним у статтях 
згаданих законів України, ко-
респондує відповідна правова 
норма КК чи КУАП [4. с. 287]. 
У випадках, якщо за порушен-
ня мисливства й полювання не 
настає кримінальної чи адміні-
стративної відповідальності, до 
винних осіб може застосовува-
тися відповідальність дисціплі-
нарна на підставі норм трудо-
вого законодавства.

Цивільно-правова відпо-
відальність настає незалеж-
но від притягнення винних до 
відповідальності криміналь-
ної, адміністративної чи дис-
циплінарної або звільнення від 
цього і може застосовуватись 
разом з ними. 
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Згідно із Законом України 
«Про мисливське господарство 
та полювання» (статті 42 і 43) 
притягнення порушників до від-
повідальності не звільняє їх від 
обов’язку відшкодувати збитки, 
завдані порушенням законодав-
ства в розглядуваній галузі. Від-
шкодування збитків, завданих 
таким порушенням екологічно-
го законодавства, здійснюється 
добровільно або за рішенням 
суду відповідно до такс, затвер-
джених в установленому порядку. 

Наказом Міністерства охоро-
ни навколишнього природного 
середовища України і Держав-
ного комітету лісового господар-
ства України від 18 липня 2007 р.,
№332/262, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 
2 серпня 2007 р., № 878/14145, 
затверджено Такси для обчис-
лення розміру відшкодування 
збитків, завданих унаслідок по-
рушення законодавства в галузі 
мисливського господарства та 
полювання (крім видів, диких 
тварин, занесених до Червоної 
книги України) [8; 2007. – № 58. 
– Ст. 2319].  

Цим правовим документом, 
на відміну від раніше діючих, 
Такси за незаконне добування 
або знищення мисливських зві-
рів чи птахів визначені у твер-
дій грошовій сумі, (наприклад, 
за лося – 20000 грн., кабана – 
10000 грн., гуся чи фазана – 500 
грн.). Такси за знищення (розо-

рення) гнізда, нори, бобрової за-
гати, інших жител диких тварин 
обчислюються за таксою на від-
повідний вид тварин, збільше-
ною вдвічі (за знищення ембріо-
нів мисливських звірів – 50% від 
такси на відповідний вид звіря 
(за кожен ембріон); за вилучен-
ня яєць із гнізда – 20% від так-
си на відповідний вид птаха (за 
кожне яйце); за знищення або 
пошкодження біотехнічних спо-
руд (штучних гніздівель, солон-
ців, годівниць, аншлагів тощо) 
– за фактичною вартістю, збіль-
шеною втричі).

Незаконно добуті мислив-
ські тварини чи виготовлена з 
них продукція, а також знаряд-
дя правопорушень підлягають 
конфіскації в установленому 
законодавством порядку. При 
вилученні незаконно добутих 
або набутих в інший спосіб жи-
вих мисливських тварин по-
винні бути вжиті заходи до їх 
збереження і (якщо це можли-
во) повернення їх у природне 
середовище. За неможливості 
вилучення незаконно добутої 
продукції полювання (якщо вона 
використана порушником в осо-
бистих цілях або з його вини 
стала непридатною для вико-
ристання) порушник відшкодо-
вує її вартість, яка обчислюєть-
ся з урахуванням ринкових цін 
на м’ясо, шкіряну, хутрову та 
іншу сировину вищого сорту, що 
діють на цей час.
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Таким чином, сучасний рівень 
законодавства, що регулює засто-
сування юридичної відповідаль-
ності за порушення мисливства й 
полювання, в цілому забезпечує 
потреби суспільства в цій царині і 
створює умови, необхідні для ре-
алізації окреслених вище функцій 
юридичної відповідальності. 

Разом із тим існуюча тен-
денція до виснаження мислив-
ської фауни свідчить про недо-
статню ефективність, правового 
регулювання мисливства, зокре-
ма, про потребу вдосконалення 
юридичної відповідальності за 
правопорушення у цій сфері.
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ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОХОТЫ
Овдиенко В.В. 

 Специфика юридической ответственности за нарушения в области охотничьего хозяй-
ства и охоты проанализирована на основании нового законодательства Украины с учетом 
экологических приоритетов в развитии общества. Предложено рассматривать такие правона-
рушения как виновные деяния (действия либо бездействие), направленные против установ-
ленного государством правопорядка, а исследуются права и обязанности граждан и организа-
ций в сфере рационального использования, воспроизводсва и охраны охотничьих ресурсов. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, экологическое правонарушение, охот-
ничье хозяйство, охота.

FEATURES OF JURISTIC  RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS OF HUNTING
Ovdienko V.V.

The specifi c character of legal responsibility for violations in hunting sector and shooting is 
analyzed considering the environmental priorities in the progress of society, based on new legislation 
of Ukraine. The reason for juristic responsibility for violation of hunting is suggested regarding 
environmental offenses as guilty illegal acts (action or inaction) which breaks the established state 
law and order, rights and responsibilities of citizens in the fi eld of reasonable usage, reproduction 
and protection of hunting resources for committing of whitch the law provides liability.

Key words: liability, environmental offenses, hunting sector, hunting.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВІДМЕЖУВАННЯ
ВИМАГАННЯ ВІД ПРОТИДІЇ

ЗАКОННІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Із прийняттям чинної Кон-

ституції України держава взяла 
на себе обов’язок забезпечити 
захист прав усіх суб’єктів права 
власності й господарювання, про-
голосивши при цьому їх рівність 
перед законом (ст. 13). Серед 
злочинних посягань на власність 
особливого значення набуває 
вимагання, кримінальна відпо-
відальність за яке передбачена 
ст. 189 чинного Кримінального 
кодексу України (далі – КК). Згід-
но із цією статтею вимагання – 
це вимога передачі чужого майна 
чи права на майно або вчинення 
будь-яких дій майнового харак-
теру з погрозою насильства над 
потерпілим чи його близькими 
родичами, обмеження прав, сво-
бод або законних інтересів цих 
осіб, пошкодження чи знищення 
їхнього майна або майна, що пе-
ребуває в їхньому віданні чи під 
охороною, або розголошення ві-
домостей, які потерпілий чи його 
близькі родичі бажають зберегти 
в таємниці.

Суспільна небезпечність 
цього корисливо-насильницького 
злочину полягає в його пошире-
ності: у 2006 р. було зареєстро-

вано 917, у 2007 р. – 693, у 2008 
р. – 624 злочини, що хоча й дає 
можливість констатувати тенден-
цію до їх зниження, проте загаль-
на кількість залишається ще зна-
чною. Він нерідко поєднується з 
учиненням інших, інколи більш 
тяжких злочинів. Ось чому недо-
оцінка важливості боротьби з ви-
маганням призводить до втрати 
довіри потерпілих і суспільства 
до правоохоронних органів, пе-
реконаності в їх неспроможності 
належним чином забезпечити 
непорушність такого природного 
майнового права людини і грома-
дянина, як право власності.

Аналіз чинного КК свідчить, 
що в його Особливій частині по-
руч зі ст. 189, яка передбачає 
відповідальність за вимагання, 
існує низка інших статей, у яких 
використовується термін «ви-
магання». Одні з них безпосе-
редньо в диспозиції називають 
вимагання як альтернативну дію 
об’єктивної сторони основного 
складу злочину (статті 262, 308, 
357 КК та ін.), інші при окреслен-
ні кваліфікованого або особливо 
кваліфікованого складу вказу-
ють на вимагання як на спосіб 
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учинення злочинного діяння 
(частини 4 статей 2354, 2355, ч. 
2 ст. 368 КК), деякі як негативну 
ознаку при окресленні основно-
го складу злочину містять спе-
ціальну вказівку «за відсутності 
ознак вимагання» (статті 206, 
355 КК). Як бачимо, таких статей 
чимало і вони розташовані в різ-
них розділах КК України.

Характерним є те, що в пе-
реважній більшості статей за-
конодавець прямо використовує 
поняття «вимагання». Проте 
існує низка статей, в яких цей 
термін хоча й не використано, 
але вимагання як спосіб учи-
нення злочинного діяння не ви-
ключається. Прикладом можуть 
служити ст. 147 «Захоплення 
заручника», ст. 289 «Незаконне 
заволодіння транспортним засо-
бом» КК України.

З урахуванням зазначеного, 
досить актуальною є проблема 
встановлення співвідношення й 
розмежування названих складів 
злочинів зі складом «вимаган-
ня», передбаченим у ст. 189 КК.

Для її вирішення необхідно 
звернутися до теорії кваліфі-
кації злочинів. За радянських 
часів значний внесок у теорію 
кваліфікації злочинів зробили 
В.М. Кудрявцев, Б.О. Куринов, 
М.І. Ковальов, С.А. Тарарухін, 
Л.Л. Кругліков, В.М. Савінов, 
А.В. Наумов та ін. У сучасній 
Україні ці проблеми вже до-
сліджували В.О. Навроцький, 

М.Й. Коржанський, М.І. Панов, 
В.Я. Тацій, В.В. Сташис, 
Л.П. Брич.

Слід зазначити, що для пра-
вильної кваліфікації суспільно 
небезпечного діяння недостат-
ньо з’ясувати ознаки, властиві 
тому чи іншому складу злочи-
ну. Необхідно також виключити 
ті з них, що характерні для су-
міжних складів злочинів. Так, 
В.М. Кудрявцев стверджував, 
що розмежування злочинів є зво-
ротною стороною кваліфікації [1, 
с. 146]. Останній же виражаєть-
ся в послідовному встановлен-
ні точної відповідності об’єкта, 
об’єктивної сторони, суб’єкта й 
суб’єктивної сторони фактич-
но вчиненого злочину об’єкту, 
об’єктивній стороні, суб’єктові 
й суб’єктивній стороні складу 
злочину, закріпленого законом. 
Для розмежування 2-х подібних 
злочинів потрібно перш за все 
визначити їх основні й факуль-
тативні об’єктивні й суб’єктивні 
ознаки, передбачені законом і, 
провівши порівняльний аналіз, 
виявити відмінні, що дозволяють 
кваліфікувати вчинене суспіль-
но небезпечне діяння за тією чи 
іншою статтею (або частиною 
статті) КК. 

У зв’язку з обмеженням об-
сягу даної статті зупинимося на 
проблемі розмежування зло-
чинів, передбачених статтями 
189 і 206 КК України. Згідно зі ст. 
206 протидія законній господар-
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ській діяльності – це протиправ-
на вимога припинити займатися 
господарською діяльністю чи 
обмежити її, укласти угоду або 
не виконувати укладену угоду, 
виконання (невиконання) якої 
може заподіяти матеріальну 
шкоду або обмежити законні 
права чи інтереси того, хто за-
ймається господарською діяль-
ністю, поєднана з погрозою на-
сильства над потерпілим або 
близькими йому особами, по-
шкодження чи знищення їх май-
на за відсутності ознак вимаган-
ня. Навіть при поверхневому 
співставленні тексту зазначе-
них статей виявляються спільні 
ознаки, характерні для передба-
чених ними складів злочинів: зо-
крема, такою є вимога, поєдна-
на з погрозою. Поряд із цим ст. 
206 КК містить застереження у 
вигляді негативної ознаки – «за 
відсутності ознак вимагання». 
Ідеться, по-суті, про різні склади 
злочинів, але близькі один одно-
му внаслідок близькості окремих 
їх елементів. У доктрині кримі-
нального права такі склади зло-
чинів іменуються «суміжні».

Установлюючи відмінність 
протидії законній підприємниць-
кій діяльності від вимагання, 
склади яких передбачалися в 
КК 1960 р. і з деякими змінами 
перейшли у відповідні статті КК 
України 2001 р., В.О. Навроць-
кий наводить 3 ознаки, що до-
зволяють розмежовувати ці 

злочини [2, с. 384, 385]: (а) пред-
мет посягання, (б) потерпілий, 
(в) зміст погрози. Предметом 
вимагання є майно, право на 
майно, дії майнового характе-
ру. Майно – це предмети мате-
ріального світу, що мають пев-
ну вартість і належать певному 
власникові на законній підставі. 
Право на майно – документ, що 
дозволяє отримати в свою влас-
ність майно (заповіт на кварти-
ру, договір дарування машини, 
боргова розписка тощо). Дії май-
нового характеру – це, напри-
клад, вимога підвищити в поса-
ді, видати безкоштовну путівку 
на курорт тощо.

У нормі про протидію за-
конній господарській діяльності 
предмет прямо не названо, але 
угода, виконання (невиконання) 
якої може заподіяти матеріальну 
шкоду або обмежити законні пра-
ва чи інтереси того, хто займа-
ється господарською діяльністю, 
може стосуватися як учинення 
дій щодо майна, права на май-
но, дій майнового характеру, так 
і немайнових благ. Однак, якщо 
суб’єкта господарювання спону-
кають до передачі майна, права 
на майно, вчинення дій майно-
вого характеру, то за наявності 
інших обов’язкових ознак складу 
злочину вчинене має кваліфіку-
ватися саме як вимагання.

Потерпілими від вимаган-
ня виступають власник майна, 
особа, у віданні чи під охороною 
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якої перебуває майно, їх близькі 
родичі. Потерпілим від протидії 
законній господарській діяль-
ності є особа, яка займається 
господарською діяльністю, або 
близькі їй люди (якими можуть 
бути не обов’язково родичами 
потерпілого, але в долі яких він 
заінтересований, приміром, на-
речена, колега по роботі, батьки 
одного з подружжя та ін.).

Зміст погрози при вимаган-
ні є ширшим, аніж при протидії 
законній господарській діяль-
ності: при вчиненні вимагання 
може застосовуватися й по-
гроза обмеження прав, свобод 
або законних інтересів, а також 
розголошення відомостей, які 
потерпілий чи його близькі роди-
чі бажають зберегти в таємниці.

Відмінність аналізованих 
складів злочинів за наведеними 
ознаками, безперечно, має сут-
тєве значення для правильної 
кваліфікації. Проте існує ще низ-
ка ознак, які слід враховувати 
при розмежуванні цих насиль-
ницьких діянь. До наведеного 
переліку ознак, які дозволяють 
відмежувати розглядувані зло-
чини, треба додати ще одну – 
зміст вимоги (те, до чого спону-
кають особу). У разі вимагання 
ставиться або вимога переда-
чі чужого майна, або права на 
майно, або вчинення будь-яких 
дій майнового характеру. При 
протидії ж законній господар-
ській діяльності висувається ви-

мога або припинити займатися 
господарською діяльністю, або 
обмежити її, або укласти угоду 
чи не виконувати її.

Необхідно також враховува-
ти темпоральність вимоги при 
вимаганні чи протидії законній 
господарській діяльності. У ви-
падку вимаганну суб’єкт злочину 
висуває вимогу передати майно, 
право на майно або вчинення 
дій майнового характеру в май-
бутньому (через годину, завтра, 
через тиждень тощо). При цьо-
му сама погроза також звернена 
в майбутнє: вона буде реалізо-
вана лише в разі невиконання 
вимоги. Потерпілий має час при-
йняти певне рішення – викону-
вати чи не виконувати останню. 
При протидії ж законній госпо-
дарській діяльності суб’єкт може 
вимагати від потерпілого негай-
но виконати вимогу (наприклад, 
укласти угоду).

Крім того, існують також інші, 
хоча й допоміжні, але відмінні 
об’єктивні ознаки злочинів, які є 
предметом дослідження. Ідеться 
про об’єкт зазначених злочинів. 
Якщо за родовим об’єктом вима-
гання належить до злочинів про-
ти власності, то протидія законній 
господарській діяльності є злочи-
ном у сфері господарської діяль-
ності. Безпосереднім об’єктом 
вимагання є відносини власнос-
ті, юридичною формою яких є 
право власника на володіння, 
користування й розпорядження 
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своїм майном на власний розсуд. 
Що стосується безпосереднього 
об’єкта злочину, передбаченого 
ст. 206 КК, то ним є свобода за-
конної господарської діяльності. 
Не співпадають і додаткові без-
посередні об’єкти. При вимаган-
ні ними можуть бути відносини 
у сфері охорони безпеки життя, 
здоров’я, честі, гідності, особис-
тої недоторканності потерпі-
лих. А при протидії законній 
господарській діяльності – по-
руч з життям і здоров’ям ще й 
відносини власності.

Важливе значення також 
мають і суб’єктивні ознаки да-
них складів злочинів: з точки 
зору аналізу суб’єктивної сто-
рони при розмежуванні слід 
враховувати мету вчинення 
останніх. У разі вимагання мета 
завжди є корисливою, тоді як 
протидія законній господарській 
діяльності поєднана з метою 
примусити іншу особу припини-
ти займатися такою діяльністю 
або обмежити її, укласти угоду 
або не виконувати її, про що 
йдеться в ст. 206 КК.

Стосовно такої ознаки, як 
суб’єкт злочину, то в обох скла-
дах злочинів ним є будь-яка фі-
зична осудна особа. Але треба 
зауважити, що за вимагання 
відповідальність настає з чотир-
надцяти років, тоді як у випадку 
протидії законній господарській 
діяльності – з шістнадцяти.

Підсумовуючи викладене, за-
значимо, що вивчення питання про 
відмежування вимагання від про-
тидії законній господарській діяль-
ності дає підстави для висновку, 
що його слід досліджувати як за 
об’єктивними, так і суб’єктивними 
ознаками. Об’єктивні відмінні 
риси злочинів: об’єкт, предмет, 
коло потерпілих, зміст вимоги, 
зміст погрози, час виконання ви-
моги; суб’єктивні: – мета злочину і 
вік суб’єкта останнього.

Проблема відмежування ви-
магання від суміжних злочинів, 
зокрема, від протидії законній 
господарській діяльності, є пер-
спективною для наукового до-
слідження з огляду на недостат-
ню розробленість цього питання 
у юридичній літературі.

Список літератури: 1. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 
М.: Юрид. лит., 1972. – 352 с. 2. Навроцький В.О. Кримінальне право України: Особл. ч. : Курс 
лекцій. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 771 с.

К ВОПРОСУ ОТГРАНИЧЕНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ОТ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗАКОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федоренко Д.Н.

Проанализированы объективные и субъективные признаки составов преступлений 
«вымогательства» и «противодействия законной хозяйственной деятельности». Рассмотрены 
признаки по которым следует отграничивать эти преступления. Раскрыто содержание этих 
признаков.
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QUESTION OF DELIMITATION OF EXTOTION FROM 
COUNTERACTION TO LEGAL ECONOMIC ACTIVITY

Fedorenko D.M.

The objective and the subjective signs of formal components of two crimes: extortion and 
counteraction to legal economic activity are researched. The signs that help to delimit these crimes 
are studied. The essence of these signs is exposed.

Key words: extortion, counteraction to legal economic activity, delimitation, corpus delicti, 
qualifi cation.
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імені  Ярослава Мудрого,  м. Харків  

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ  РЕГЛАМЕНТАЦІЇ  
ОСОБЛИВОСТЕЙ   УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА 
В ПРОЦЕСІ  ПРОВЕДЕННЯ  СЛІДЧИХ ДІЙ

Під час розслідування зло-
чинів, що є пізнавальною діяль-
ністю, слідчих, вони звертаються 
до осіб, які мають спеціальні зна-
ння. У кримінально-процесуаль-
ній діяльності останні використо-
вуються у 2-х основних формах: 
при залученні спеціалістів до 
провадження окремих слідчих 
(судових) дій і в межах прове-
дення експертизи [10, с. 530]. 
Підвищення ролі застосуван-
ня спеціальних знань у кримі-
нальному процесі пов’язано з 
декількома причинами: (а) до-
сягнення науково-технічного 
прогресу активно впроваджуєть-

ся у всі сфери діяльності людини; 
(б) постійно з’являються нові 
технічні засоби й розробки щодо 
інформаційного забезпечення, 
які використовуються злочин-
цями для вчинення злочинів. 
Водночас у працівників органів 
розслідування є необхідність ви-
користовувати науково-технічні 
засоби для розкриття й розслі-
дування злочинів. Для ефектив-
ного проведення зазначених 
слідчих дій слід мати уявлення 
щодо можливостей відповідних 
наук і правильної форми залу-
чення до цього осіб, які мають 
спеціальні знання [1, с. 13,14].
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На сьогодні дискусійними 
залишаються  питання стосов-
но правового статусу спеціаліс-
та в різних видах судочинства  
України та його попередження  
про кримінальну відповідаль-
ність. Проблеми  участі спеціа-
ліста у слідчих діях висвітлюва-
лись у роботах таких учених,  як 
Т.М. Бородкіна [1, с. 120], О.О. Во-
лобуєва [3, с. 50-54], Л.В. Ла-
зарєва [5, с. 224], Б.В. Романюк 
[11, с. 196 ] та ін. 

У науковій юридичній літе-
ратурі  панують різні погляди 
на тлумачення терміна «спеціа-
ліст» і на доцільність  його закрі-
плення в КПК України. У ст.1281 
КПК  передбачено це поняття, 
але його зміст не розкривається. 
На даний час в криміналістичних 
джерелах  витають різні думки 
про важливість трактування в 
законодавстві даного терміна і 
взагалі про його існування. На 
наше переконання, в ст. 1281 
КПК України  варто закріпити де-
фініцію категорії «спеціаліст» з 
метою більш повного залучення 
цієї особи до слідчих дій.

У нормативно-правових ак-
тах України процесуальне поло-
ження спеціаліста визначається 
по-різному. Так, у ст. 14 Закону 
України «Про виконавче прова-
дження» говориться, що як  спе-
ціаліст може бути запрошена 
будь-яка дієздатна особа, яка 
має необхідні знання, кваліфіка-
цію, досвід роботи в певній галу-

зі [4, с. 1]. Стаття 54 ЦПК Укра-
їни теж містить формулювання 
цього поняття як особи, яка во-
лодіє спеціальними знаннями 
й навичками застосування тех-
нічних засобів і може надавати 
консультації під час проведення 
процесуальних дій з питань, що 
потребують таких знань і нави-
чок [4, с. 2]. Як вбачається, слід 
законодавчо закріпити однакове 
процесуальне положення спеці-
аліста в різних видах судочин-
ства для однозначного застосу-
вання законодавства. 

Правовий статус спеціаліс-
тів передбачено також  у таких 
нормативно-правових актах, як 
Митний кодекс України [4, c. 2], 
«Положення про експертну 
службу МВС» № 988 від 20 чер-
вня 2000р. [4, c. 1], Закони Укра-
їни «Про міліцію» [4, c. 1], «Про 
організаційно-правові основи 
боротьби з організованою зло-
чинністю» [4,c. 1] та ін. Так,  ст. 
65  МК України присвячена «за-
лученню спеціалістів та екс-
пертів організацій та установ 
для здійснення митного контр-
олю» [4, с. 2]; у п.10 ст.10 Закону 
України «Про міліцію» закрі-
плено, що міліція відповідно до 
своїх завдань зобов’язана за-
безпечувати у встановленому 
порядку участь спеціалістів кри-
міналістичної служби у слідчих 
діях [4, с. 1]; Закон України «Про 
організаційно-правові основи 
боротьби з організованою зло-
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чинністю» (п. в  ст.12) передба-
чив, що «спеціальним підрозді-
лам по боротьбі з організованою 
злочинністю органів внутрішніх 
справ і Служби безпеки України 
надаються повноваження залу-
чати до проведення перевірок, 
ревізій та експертиз кваліфіко-
ваних спеціалістів установ, ор-
ганізацій контрольних і фінансо-
вих органів» [ 4, с. 1].

Вважається, що особа на-
буває статусу спеціаліста після 
винесення постанови  чи при-
йняття рішення уповноваженою 
особою з проведення проце-
суальної дії або доручення від 
уповноваженої особи  виконува-
ти функції спеціаліста [5, с. 133, 
134]. У криміналістичній науці 
для ефективного використання 
спеціальних знань  пропонують 
виділити певні групи осіб, які 
здійснюють функції спеціалістів 
під час проведення слідчих дій, 
і доповнити  кримінально-про-
цесуальне законодавство по-
ложеннями щодо визначення 
професійно-кваліфікаційних ха-
рактеристик осіб, які залучають-
ся до слідчих дій як спеціалісти: 
це освіта, компетенція, кваліфі-
кація, досвід роботи в певних 
сферах  діяльності [7, с. 91]. 

Брак у законі чіткої регламен-
тації прав та обов’язків спеціаліс-
тів, потреба поширити на них за 
аналогією норми інших статей, 
що регулюють статус інших учас-
ників кримінального процесу, 

призводить до переплутування 
процесуальних фігур експерта 
і спеціаліста [2, с. 274]. В.В. Ли-
сенко пропонує поділити цих осіб 
на декілька категорій: 

а) фахівці, процесуальний 
статус яких у кримінальному су-
дочинстві не визначено; це реві-
зори, бухгалтери, інспектори та 
інші спеціалісти, які здійснювали 
перевірки, дослідження, і мате-
ріали яких стали підставою для 
порушення кримінальної спра-
ви; надавали іншу непроцесу-
альну допомогу; 

б) спеціалісти, які виступа-
ють у кримінальному процесі  
свідками, які на підставі своїх 
спеціальних знань виявляють 
юридично значущі обставини; 
це ревізори, інспектори,  допи-
тані як свідки; 

в) особи, які залучаються до 
участі в проведенні слідчих дій 
для надання допомоги слідчому 
в порядку, передбаченому КПК 
України; 

г) фахівці, які залучаються 
до участі у кримінальній справі 
для дачі висновку з досліджува-
них спеціальних питань, тобто 
експертизи [ 6, с. 110]. З погля-
ду Б.В. Романюка, всі перелічені 
особи є спеціалістами, і намаган-
ня їх розмежувати призводить до 
плутанини при  їх залученні до 
розслідування [11, с. 53].

На нашу думку, слід класи-
фікувати осіб, які можуть здій-
снювати функції спеціалістів:
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1) які мають спеціальні зна-
ння, залучаються до слідчих дій 
як спеціалісти,  однак не прова-
дять експертних досліджень; це 
особи, які не мають вищої освіти, 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
не нижче спеціаліста, не про-
йшли відповідну підготовку й  не 
отримали кваліфікацію судового 
експерта з певної спеціальності, 
що передбачено ч. 2 ст. 10 Зако-
ну України «Про судову експер-
тизу», (наприклад,  художники, 
скульптори, гончарі та ін.);

2) які залучаються як спеці-
алісти і в подальшому можуть 
проводити по даній криміналь-
ній справі експертизу; 

3) які проводять попередні 
дослідження;

4) перекладачі (ст. 168, 169 
КПК України), ревізори (Закон 
України «Про державну контр-
ольно-ревізійну службу в Украї-
ні») [4, с. 1].

Окрему категорію станов-
лять слідчий-криміналіст, про-
курор-криміналіст, які володіють 
певними рисами, притаманними 
спеціалісту.  Застосування  ж 
при проведенні слідчих дій до-
помоги прокурора-криміналіста 
теж достатньо не визначено ні 
в криміналістичній літературі,  ні 
в нормативно-правових актах. 
Завдання діяльності прокурора-
криміналіста полягає в підвищен-
ні кваліфікації слідчих у галузі 
тактики й техніки розслідуваних 
злочинів. Його участь у слід-

чій дії  має  за мету методичну, 
а не науково-технічну допомогу 
слідчому. Навчання останнього 
у процесі проведення слідчої дії 
передбачає певне керівництво 
з боку прокурора-криміналіста, 
що виходить за межі  компетенції 
спеціаліста як особи,  якою керує 
слідчий [8, с. 30 ].

Із правовою регламентацією 
поняття «спеціаліст» пов’язана 
дискусія стосовно попередження 
про відповідальність цієї особи 
за ухилення від виконання сво-
їх обов’язків і за неналежне   їх 
виконання. На практиці слідчий 
може звернутися за допомогою 
в експертну організацію чи без-
посередньо до спеціаліста й не 
отримати ніякої відповіді [9, с. 40]. 
Також, у ст.4 Закону  України 
«Про судову експертизу» закрі-
плено кримінальну відповідаль-
ність судового експерта за дачу 
свідомо неправдивого висновку 
й відмову без поважних причин 
від  виконання покладених на 
нього обов’язків, а ст. 14 цього ж 
Закону передбачає, що ця осо-
ба на підставах і в порядку, пе-
редбаченими законодавством, 
може бути притягнута до дис-
циплінарної, матеріальної, ад-
міністративної або кримінальної 
відповідальності [4, с. 1].

У КПК України відсутнє поло-
ження щодо попередження про 
кримінальну відповідальність спе-
ціаліста за ухилення від виконан-
ня своїх обов’язків і за неналежне 
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їх  виконання; КК України за такі дії 
не передбачає кримінальної від-
повідальності цієї особи. На від-
міну від вітчизняного законодав-
ства, ст. 307 КК РФ встановлює 
відповідальність спеціаліста за 
завідомо неправдиві показання. 
Крім того, науковці пропонують 
запровадити відповідальність 
цієї особи за завідомо неправди-
вий  документ – акт спеціаліста 
й за відмову останнього від дачі 
показань [1, c. 56]. У статтях 384 
і 385 КК України в колі суб’єктів, 
які несуть відповідальність за за-
відомо неправдиві показання й 
відмову від їх дачі спеціаліст не 
згадується. О.О. Волобуєва вва-
жає, що несумлінна діяльність 
цього суб’єкта негативно позна-
чається на об’єктивності і всебіч-
ності розслідування, тому зако-
нодавець має піти  або шляхом 
санкцій, (за аналогією з експер-
том), або надання гарантій якості 

діяльності спеціаліста [ 3, с. 51]. 
З точки зору Б.В. Романюка, 
кримінальна відповідальність в 
Україні встановлена для пере-
кладача, про неї  інші  спеціаліс-
ти не попереджаються, хоча й 
беруть участь у доволі складних і 
відповідальних слідчих або судо-
вих діях [11, c. 87]. 

Таким чином, неодностай-
на регламентація в законодав-
стві процесуального положення 
спеціалістів в різних видах су-
дочинства України призводить 
до неодноманітної процедури 
їх залучення до розслідування. 
Установлення саме криміналь-
ної відповідальності цієї особи  
за ухилення від виконання своїх 
обов’язків і за неналежне   їх  ви-
конання, на наше переконання,  
негативно позначиться на її ді-
яльності. Отже, подальший роз-
гляд цих проблем ми залишає-
мо для наступних публікацій.
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ПРОБЛЕМИ ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ 
ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Конституція України прого-
лошує людину, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність 
і безпеку найвищою соціальною 
цінністю. Її права і свободи, їх 
гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави, а 
вона відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Утверджен-
ня й забезпечення прав і свобод 
індивіда є головним обов'язком 
правової держави. Виходячи із 
цього основоположного прин-

ципу Основний Закон України 
закріпив і визначив механізм за-
безпечення охорони названих 
цінностей особи.

Згідно з гарантіями охорони 
прав і свобод людини, що ви-
пливають зі статей 21 і 22 Кон-
ституції, держава зобов'язана 
забезпечити кожному можли-
вість відстоювати свої права у 
відносинах з будь-якими органа-
ми, службовими й посадовими 
особами, у тому числі й тими, 
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які здійснюють розслідування в 
кримінальних справах. А в ст. 55 
прямо передбачено, що кожно-
му гарантується право на оскар-
ження в суді рішень, дій або 
бездіяльності органів державної 
влади, місцевого самоврядуван-
ня, посадових і службових осіб.

Питання оскарження рішень 
органів дізнання, досудового 
слідства й суду досліджували-
ся в роботах багатьох учених, 
зокрема, В.П. Бож'єва, В.Л. Буд-
нікова, В.І. Летучих, П.А. Лупин-
ської, В.Т. Маляренка, І.Л. Петру-
хіна, П.П. Пилипчука, А.Я. Хитрої, 
Л.В. Черечукіної, В.І. Чорнобука, 
О.Г. Шило [Див. : 1; 2; 4; 5; 10] 
та ін. Але, незважаючи на зна-
чну кількість наукових публіка-
цій, невирішеними залишаються 
багато проблем, пов’язаних з 
належним правовим регулюван-
ням інституту оскарження.

Метою даної статті є аналіз 
існуючих форм охорони прав та 
свобод людини і громадянина 
при закритті кримінальної спра-
ви, розгляд проблем, що виника-
ють на стадії оскарження поста-
нови про закриття кримінальної 
справи, та шляхи їх вирішення.

Оскарження, як криміналь-
но-процесуальний інститут, має 
певні завдання: (1) воно спря-
мовано на забезпечення прав 
та законних інтересів осіб, які 
беруть участь у кримінальному 
процесі [4, с. 60]; (2) забезпечує 
законність і встановлює істину 

по справі [1, с. 74]; (3) є засо-
бом для виявлення недоліків 
у діяльності посадових осіб та 
органів, відповідальних за кри-
мінальне судочинство [5, с. 72]; 
(4) дає змогу усунути упущення 
в розслідуванні злочинів [2, с. 5]; 
(5) сприяє покращанню роботи 
державного апарату в справі бо-
ротьби зі злочинністю [9, с. 139].

За чинним Кримінально-про-
цесуальним кодексом України 
(далі – КПК) слідчий закриває 
кримінальну справу мотивова-
ною постановою, копія якої над-
силається прокуророві, особі, 
яка притягалася до кримінальної 
відповідальності, особі, за зая-
вою якої була порушена справа, 
а також потерпілому й цивільно-
му позивачеві (ст. 214). Крім да-
них, передбачених у ст. 130 КПК, 
у постанові про закриття кримі-
нальної справи слідчий зазначає 
дані про особу обвинуваченого, 
суть справи та інші відомості.

На відміну від Кримінально-
процесуального кодексу РФ, у 
п. 10 ч. 2 ст. 213 якого вказа-
но, що слідчий у постанові про 
закриття кримінальної спра-
ви повинен зазначити порядок 
оскарження даного рішення, у 
чинному КПК України законода-
вець не закріпив такого поло-
ження. На наше переконання, 
це значно ускладнює реалізацію 
конституційного права особи на 
оскарження рішень і дій органів 
державної влади, службовців 
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і посадовців. Порядок і строки 
оскарження такої постанови по-
винні бути роз'яснені особі, а 
також викладені у відповідному 
процесуальному документі, що 
не лише сприятиме більш точ-
ному розумінню даного права, а 
й надасть можливість реалізува-
ти його належним чином, як того 
вимагає закон.

Постанова слідчого про за-
криття справи може бути оскар-
жена прокуророві в 7-денний 
строк з дня одержання письмо-
вого повідомлення або копії цієї 
постанови. Прокурор ознайом-
люється зі справою й не пізні-
ше 30 днів з дня надходження 
скарги приймає одне з рішень: 
(а) скасовує постанову про за-
криття справи і відновлює до-
судове слідство; (б) залишає 
скаргу без задоволення. Така 
постанова може бути оскаржена 
вказаними у ст. 215 КПК особа-
ми прокуророві як безпосеред-
ньо, так і через слідчого. Остан-
ній зобов'язаний протягом доби 
направити прокуророві скаргу, 
що надійшла до нього, разом зі 
своїми поясненнями.

На відміну від процедури за-
криття кримінальної справи за 
чинним КПК, який надає це по-
вноваження слідчому, у проек-
ті КПК (реєстраційний №1233), 
внесеному у Верховну Раду 
України народними депутата-
ми України І.В. Вернидубовим, 
Ю.А. Кармазіним, С. В. Ківало-

вим і В.Р. Мойсиком, його по-
збавлено такого повноваження. 
По закінченні досудового роз-
слідування він лише формує 
кримінальну справу й додатки 
до неї і виносить постанову про 
її направлення прокуророві для 
вирішення питання про закрит-
тя по ній провадження (ст. 297 
проекту КПК). Одержавши спра-
ву від органу дізнання або слід-
чого, прокурор з'ясовує коло 
питань, які необхідно встанови-
ти для прийняття відповідного 
рішення, після чого виносить 
постанову про закриття прова-
дження по справі.

Аналіз даної процедури дає 
змогу зробити висновок не лише 
про те, що слідчого позбавлено 
процесуальної самостійності з 
вирішення цього питання, а й що 
порядок оскарження постанови 
також дещо відрізняється від іс-
нуючого сьогодні. Так, рішення, 
дії, бездіяльність і вказівки про-
курора під час досудового про-
вадження можуть бути оскарже-
ні прокуророві вищого рівня, а 
у випадках, передбачених цим 
Кодексом, – слідчому судді або 
до суду першої інстанції (ст. 311 
проекту КПК). Після одержан-
ня скарги відповідний прокурор 
протягом 10-ти діб знайомиться 
з матеріалами справи, за необ-
хідності опитує особу, яка по-
дала скаргу, прокурора нижчого 
рівня, особу, у провадженні якої 
перебуває справа, інших осіб 
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і приймає одне з таких рішень: 
(1) задовольняє скаргу й 
зобов'язує прокурора нижчого 
рівня прийняти певне рішення 
чи вчинити певні дії; (2) сам при-
ймає відповідне рішення чи вчи-
няє певні дії; (3) залишає скаргу 
без задоволення. Як випливає 
з даної норми, на досудовому 
розслідуванні закінчити прова-
дження по кримінальній справі 
її закриттям вправі тільки проку-
рор, а слідчого, як уже зазнача-
лося, позбавлено повноваження 
з вирішення даного питання.

Другий проект КПК, розро-
блений Національною комісі-
єю зі зміцнення демократії та 
утвердження верховенства пра-
ва (від 18 листопада 2009 р.) [8, 
с. 280] передбачає дещо інший 
порядок оскарження постано-
ви про закриття кримінальної 
справи. Так, ст. 276 цього про-
екту КПК закріплює, що на до-
судовому провадженні може 
оскаржуватися рішення слідчо-
го про закриття кримінального 
провадження заявником, по-
терпілим, а таке ж рішення дер-
жавного обвинувача – заявни-
ком, потерпілим, підозрюваним. 
Інакше кажучи, ці особи мають 
право на оскарження постано-
ви, а перелік їх є вичерпним.

Варто наголосити на тому, 
що за названим проектом по-
дання скарги на розглядуване рі-
шення можливе лише до суду, а 
не до вищестоящого прокурора 

(державного обвинувача), як це 
передбачено вказаним раніше 
проектом КПК (реєстраційний 
№ 1233), протягом 10-ти днів від 
моменту його прийняття, що не 
зупиняє виконання даної поста-
нови. Скарга приймається й роз-
глядається, після чого протягом 
72 год. з моменту її надходжен-
ня має бути винесено відповід-
не рішення. Причому закон ви-
магає при розгляді скарги судом 
обов'язкову участь особи, яка її 
подала, або її представника.

Іншою формою охорони прав 
та свобод людини і громадянина 
при закритті кримінальної спра-
ви є звернення зі скаргою на 
таке рішення до суду. Однією з 
основних гарантій забезпечення 
захисту прав і свобод індивіда 
в демократичній правовій дер-
жаві є суд. Саме на нього, як на 
орган судової влади, поклада-
ється відповідальність за пра-
вильне застосування законів, 
сприяння утвердженню режиму 
законності, охорону й понов-
лення прав і законних інтересів 
громадян [10, с. 137].

Особливе значення це має у 
кримінальному судочинстві, ос-
кільки саме тут найчастіше ви-
никають конфліктні ситуації, 
пов'язані передусім із втручанням 
з боку органів, які ведуть бороть-
бу зі злочинністю, в особисте жит-
тя людини, з обмеженням її кон-
ституційних прав, застосуванням 
заходів процесуального примусу.
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У ст. 2365 КПК зазначено, 
що постанова органу дізнання, 
слідчого, прокурора про закрит-
тя кримінальної справи може 
бути оскаржена особою, інтер-
есів якої вона стосується, або 
її представником до районного 
(міського) суду протягом 7-ми 
днів з дня отримання її копії чи 
повідомлення прокурора про за-
лишення скарги на цю постано-
ву без задоволення.

У науці кримінального про-
цесу й на практиці все частіше 
виникає питання щодо кола осіб, 
чиї інтереси тим чи іншим чином 
зачіпає рішення про закриття 
кримінальної справи і які мають 
право на його оскарження. Одні 
науковці виходять з того, що до 
цієї категорії осіб слід відносити 
учасників процесу. Проте таке 
право повинні мати й ті, кому 
злочином спричинено шкоду, 
але внаслідок неповноти слід-
ства вони не визнані потерпіли-
ми. Оскаржити постанову мають 
право також особи, які в ході 
слідства хоча й не були в перед-
баченому законом порядку ви-
знані учасниками процесу, але 
щодо них зроблено висновки, що 
мають суттєві юридичні наслідки.

Подальше розширення 
суб'єктів оскарження не є об-
ґрунтованим, оскільки це на-
вантажить суди безпідставними 
скаргами осіб, які не мають пря-
мого відношення до криміналь-
ної справи [3, с. 42].

З наведеною точкою зору 
важко погодитись, оскільки якщо 
особа в передбаченому законом 
порядку не є учасником кримі-
нального процесу, то вона не 
може бути наділена тими пра-
вами, які мають його учасники, в 
тому числі правом на оскаржен-
ня рішення, що завершує прова-
дження по кримінальній справі. 
Однак із цього правила існує ви-
няток, коли в разі закриття спра-
ви через смерть обвинувачено-
го близькі родичі і громадські 
організації з метою реабілітації 
померлого вправі клопотати про 
доведення досудового слідства 
до кінця (ч. 3 ст. 215 КПК). Ми не 
поділяємо думку, що до цієї ка-
тегорії віднесено особу стосов-
но якої кримінальна справа за-
крита за недоведеністю її участі 
у вчиненні злочину. Адже при 
винесенні такого рішення особа 
вже має відповідний статус.

Кримінально-процесуальний 
кодекс РФ у ст. 123 передбачає 
право на оскарження дій (безді-
яльності) і рішень органу дізна-
ння, дізнавача, слідчого, керівника 
слідчого органу, прокурора й суду 
учасниками кримінального судо-
чинства, а також іншими особами 
в тій частині, у якій процесуальні 
дії, що провадяться, і процесуаль-
ні рішення, що приймаються, сто-
суються їх інтересів.

Зі змісту цієї норми можна 
зробити висновок, що коло осіб, 
які можуть оскаржити рішення 
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вищевказаних органів і посадов-
ців, визначено не чітко і зі скар-
гою може звернутися будь-яка 
особа, чиї права й інтереси за-
чіпає рішення про закриття кри-
мінальної справи.

Проект КПК (реєстраційний 
№ 1233) дає більш чітке визна-
чення кола осіб, які мають право 
на оскарження. Скарга на по-
станову про закриття криміналь-
ної справи може бути подана: 
(1) особою, щодо якої провади-
лося розслідування, її захисни-
ком чи законним представником; 
(2) потерпілим, цивільним пози-
вачем, їхніми представниками; 
(3) близькими родичами помер-
лого обвинуваченого (ч. 5 ст. 302).

Інша точка зору ґрунтується 
на існуючій національній судо-
вій практиці, правозастосовній 
практиці зарубіжних держав, 
рішеннях Європейського суду з 
прав людини і виходить з того, 
що правова конструкція «осо-
ба, інтересів якої стосується 
порушена кримінальна справа» 
(ч. 3 ст. 2367 КПК), є поняттям 
оцінним і позначає не будь-яку 
особу, якої тим чи іншим чином 
стосується порушена кримі-
нальна справа, а лише особу 
фізичну, яку з урахуванням об-
ставин справи та спрямованос-
ті дій правоохоронних органів 
можна вважати підозрюваною 
(у криміналістичному розумінні 
цього слова) і якій у майбутньо-
му може загрожувати притягнен-

ня до кримінальної відповідаль-
ності. Для визнання скарги на 
постанову про порушення кри-
мінальної справи за фактом та-
кою, що містить «достатнє об-
ґрунтування порушення прав та 
законних інтересів відповідної 
особи» (ч. 3 ст. 2367 КПК), об-
ґрунтуванню підлягає передов-
сім право на подання скарги, 
тобто та обставина, що особа 
фактично перебуває в такому ж 
статусі, в якому б вона була за 
умови порушення справи не за 
фактом, а щодо неї [7, с. 20].

Проаналізувавши наведені 
точки зору стосовно кола осіб, 
які мають право на оскаржен-
ня, можна дійти висновку, що 
на сьогоднішній день серед на-
уковців це питання залишається 
дискусійним і не врегульованим 
на законодавчому рівні, що зна-
чно ускладнює практику подан-
ня й розв'язання скарг на рішен-
ня органів та осіб, які ведуть 
розслідування по кримінальних 
справах. Адже чинний КПК Укра-
їни закріплює, що не тільки по-
станова про закриття криміналь-
ної справи може бути оскаржена 
особою, інтересів якої вона сто-
сується, а й постанова про по-
рушення кримінальної справи. І 
таких оцінних понять у КПК до-
статньо, що, з нашого погляду, є 
значним недоліком і перепоною 
для захисту своїх прав особою, 
яка залучається до орбіти кримі-
нального судочинства.
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Скарга на постанову органу 
дізнання, слідчого чи прокуро-
ра про закриття справи розгля-
дається суддею одноособово 
не пізніше 5-ти днів, а в разі її 
складності – 10-ти з дня її над-
ходження до суду (ст. 2366 КПК).

Слід звернути увагу на те, що 
попереднє оскарження постанови 
про закриття кримінальної справи 
прокурору незалежно від резуль-
татів її розгляду не перешкоджає 
цій же особі подати скаргу до суду. 
Необхідно зазначити, що закон 
не містить правила, в силу якого 
оскарженню в суді повинно пере-
дувати оскарження у прокурора. 
У зв'язку із цим на практиці зустрі-
чаються випадки, коли постанова 
про закриття кримінальної справи 
одночасно оскаржується і до про-
курора, і до суду.

До предмета судової пере-
вірки скарги на постанову мо-
жуть входити підстави як право-
ві, так і фактичні, необхідні для 
прийняття законного й обґрунто-
ваного судового рішення. Пред-
мет і межі судової перевірки роз-
різняються залежно від підстав, 
за якими закрита кримінальна 
справа (реабілітуючі, нереабілі-
туючі). Межі такої перевірки ви-
значаються в судовому засіданні 
з урахуванням обставин і дово-
дів, що наводяться заявником чи 
його захисником [6, с. 229].

Суддя витребує справу, 
ознайомлюється з нею, а в разі 
потреби заслуховує пояснення 

особи, яка подала скаргу на ви-
несену постанову. Про час її роз-
гляду суддя повідомляє проку-
рора й особу, яка подала скаргу 
і має право взяти участь у дано-
му процесі й висловлювати свої 
доводи. При цьому обов'язково 
ведеться протокол судового 
засідання, по закінченні якого 
суддя або залишає скаргу без 
задоволення, або скасовує по-
станову про закриття справи й 
направляє її прокуророві для 
відновлення слідства чи дізна-
ння, із вказівкою на те, які об-
ставини належить з'ясувати при 
проведенні досудового розслі-
дування (ст. 2366 КПК).

Суд і прокурор виконують 
свої функції незалежно один від 
одного. У своїй діяльності суд 
не підміняє й не дублює проку-
рорський нагляд. Наявність 2-х 
форм забезпечення законності 
при закритті кримінальної спра-
ви є важливою гарантією реа-
лізації охорони прав та свобод 
людини і громадянина.

Проект КПК (реєстраційний 
№ 1233) передбачає одну уні-
фіковану процедуру розгляду 
скарг на рішення про відмову в 
порушенні провадження по кри-
мінальній справі, зупинення чи 
закриття провадження по ній. 
Так, слідчий суддя при розгляді 
такої скарги на постанову ви-
требує матеріали попередньої 
перевірки або саму кримінальну 
справу, ознайомлюється з ними, 
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призначає останню до розгляду 
й надсилає її копію прокуророві. 
На зазначені рішення встанов-
люються різні строки розгляду 
скарг. Скарга на постанову про 
відмову в порушенні проваджен-
ня по кримінальній справі пови-
нна бути розглянута не пізніше 
5-ти днів з дня надходження до 
суду відповідних матеріалів, а 
на рішення про його закриття 
– не пізніше 15-ти днів (ст. 314 
проекту КПК).

За результатами розгляду 
скарги слідчий суддя виносить 
постанову про її задоволення 
або про залишення її без задо-
волення. У першому випадку 
приймається: (а) рішення про 
відмову в порушенні прова-
дження по кримінальній справі 
визнається необґрунтованим, 
матеріали повертаються проку-
ророві для проведення додат-
кової перевірки або (б) поста-
нова про зупинення чи закриття 
провадження по кримінальній 
справі скасовується, справа 
повертається для відновлення 
розслідування із вказівкою, які 
обставини належить з'ясувати 
при проведенні розслідування 
(п. 4 ст. 314 проекту КПК).

Підготовлений робочою гру-
пою Національної комісії зі зміц-
нення демократії та утверджен-
ня верховенства права проект 

КПК взагалі дозволяє на досудо-
вому слідстві оскаржувати в суд 
тільки постанови слідчого й дер-
жавного обвинувача про закрит-
тя кримінального провадження 
чи про застосування заходів 
безпеки (ст. 276 проекту КПК). 
Усі інші скарги не розглядаються 
в ході досудового провадження 
й можуть бути предметом судо-
вого розгляду під час підготовчо-
го провадження в суді.

Підводячи підсумок викладе-
ному, зазначимо, що на сьогодні 
процедура оскарження рішень, 
які виносяться на досудовому 
слідстві і за своїм характером 
розпочинають або, навпаки, за-
вершують провадження по кри-
мінальній справі (постанови про 
порушення кримінальної спра-
ви, про відмову в цьому, про за-
криття справи) є недосконалою. 
Порядок оскарження зазначе-
них постанов, що міститься у 
гл. 22 чинного КПК, є дуже схо-
жим. Тому, на нашу думку, до-
цільно створити єдину уніфіко-
вану процедуру розгляду скарг 
на такі рішення, що дозволить 
уникнути помилок, які виникають 
на практиці, і сприятиме пра-
вильному і єдиному розумінню 
вимог закону, які пред'являються 
для врегулювання правовідно-
син у цій сфері.
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Р Е Ц Е Н З І Я 
НА МОНОГРАФІЮ ШВЕЦЯ В.Д.

«ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ ЯК 
СУБ’ЄКТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН»

Монографія В.Д. Швеця «Ор-
гани державної влади України як 
суб’єкти земельних правовідно-
син» (загальний обсяг 248 с.), є 
актуальною в умовах проведен-
ня земельної реформи, адже 
реалізація останньої вимагає 
системного підходу до регулю-
вання земельних відносин за 
участю органів державної влади. 
Саме реформування системи 
цих органів обумовлює необхід-
ність наукового обґрунтування 
їх правосуб’єктності як учасників 
земельних правовідносин. 

Сьогодні наукові проблеми 
участі в земельних правовідно-
синах органів державної влади 
як суб’єктів земельного права 
залишаються маловивченими, 
що, у свою чергу, свідчить про 
актуальність проведеного до-
слідження. 

Загальне враження від ре-
цензованої праці В.Д. Швеця є 
позитивним. Вона відрізняється 
фундаментальністю й новиз-
ною, вводить у науковий обіг 
низку нових для юридичної на-
уки матеріалів і висновків.

Практичне значення одер-
жаних результатів опубліковано-
го дослідження полягає в тому, 

що вони створюють теоретичне 
підґрунтя для вдосконалення 
земельного законодавства, за-
безпечують належні підвалини 
для концептуальних підходів 
до розв’язання основних про-
блем правового статусу органів 
державної влади як суб’єктів зе-
мельних правовідносин.

Для змісту монографії ха-
рактерними є фундаменталь-
ність і легкість викладення мате-
ріалу, наукова обґрунтованість 
порушених проблем і одночасна 
їх доступність для розуміння.

Монографія, підготовлена за 
матеріалами кандидатської дис-
ертації, складається зі вступу, 
3-х розділів, висновків до кожно-
го з них і загальних підсумків. 

У першому розділі роботи 
запропоновано загальну харак-
теристику земельних правовід-
носин за участю органів держав-
ної влади, їх поняття, ознаки й 
систему як учасників земельних 
правовідносин. Розглянуто осо-
бливості землі як об’єкта остан-
ніх з участю вказаних органів. 

У другому розділі дослідже-
но статус органів державної 
влади як суб’єктів земельних 
правовідносин, питання прав на 
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землю, надання й вилучення зе-
мель, договірних відносин (укла-
дення договорів купівлі-продажу 
земельних ділянок державної 
власності та інших правочинів 
щодо відчуження земельних ді-
лянок). Варто підтримати висно-
вок науковця, що право держав-
ної власності на землю не має 
абсолютного характеру, тому ор-
гани державної влади  не вправі 
вільно володіти, користуватись 
і розпоряджатися природними 
ресурсами на шкоду інтересам 
громадян і суспільства. 

Третій розділ монографіч-
ного дослідження присвячено 
особливостям повноважень ор-
ганів державної влади як управ-
лінських суб’єктів земельних 
правовідносин у сфері вико-
ристання й охорони земель. Зо-
крема, автором аналізуються їх 
повноваження при встановленні 
та зміні меж адміністративно-
територіальних утворень, пла-
нуванні використання земель, 
питання землеустрою й держав-
ного контролю, моніторингу й 
ведення державного земельного 
кадастру, економічного стиму-
лювання раціонального земле-
користування й відшкодування 
втрат сільськогосподарського 
й лісогосподарського виробни-
цтва. Фахівець робить слушний 
висновок, що держава, в осо-
бі якої втілюється і власник зе-
мельних ресурсів, і політичний 
суверен, сама безпосередньо 

не використовує земельні ділян-
ки; її головне завдання – забез-
печити раціональне й ефектив-
не використання земель іншими 
суб’єктами.

У системі заходів, спрямо-
ваних на охорону земель, важ-
ливе місце, на думку науковця, 
посідають організаційно-пра-
вові. Важлива роль при цьому 
відводиться органам державної 
влади, які вирішують ці питання 
шляхом активної законотворчої 
й правозастосовної діяльності. 

Констатуючи позитивні сто-
рони даної публікації, разом із 
тим варто висловити й певні за-
уваження критичного характеру, 
вказати на деякі прогалини й по-
ложення, які є суперечливими, 
дискусійними або ж вимагають 
додаткової аргументації.

По-перше, в процесі критики 
стереотипних, на думку вченого, 
наукових поглядів на державу 
як виключного власника землі 
(с. 75 монографії) автору бракує 
власної чіткої позиції стосовно 
співвідношення Українського на-
роду й держави як власника зе-
мельних ресурсів.

По-друге, приділяючи над-
мірну увагу поділу земель на 
категорії (с. 48, 50-66, 103), він 
не аналізує останні наукові тео-
рії про доцільність заміни поді-
лу земель на категорії залежно 
від їх цільового призначення на 
так звані «зонінг-території». Не 
знайшла в роботі  свого місця й 
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необхідність зміни функціональ-
ного призначення, наприклад, 
частини земельної ділянки без 
зміни її категорії. 

Третій розділ (зокрема, під-
розділи 3.1, 3.2), на жаль, не 
містить аналітичної змістовної 
спрямованості. Так, у підрозділі 
3.1 ідеться про загальновідомі 
широкому загалу положення, 
викладені в чинному Земель-
ному кодексі України та інших 
нормативно-правових актах. 
Залишається майже не визна-
ченою роль органів державної 
влади у встановленні та зміні 
меж адміністративно-територі-
альних утворень, у плануванні 
використання земель, у їх зем-
леустрою й моніторингу, дер-
жавному контролі в цій сфері. 
Відчувається гострий брак ви-
користання останніх наукових 
публікацій стосовно окремих 
функцій управління. 

Слід зазначити, що авторо-
ві доцільно бути більш уважним 
при посиланні на законодавчі 
акти, чітко зазначати їх назви 
(на с. 77 ідеться про Закон Укра-
їни «Про розмежування земель 
державної та комунальної влас-
ності» від 5 лютого 2004 р., в той 
же час як на с. 78 наголошується 
на необхідності вжиття органа-
ми державної влади й органами 
місцевого самоврядування за-
ходів щодо негайного виконання 
норм Закону України «Про роз-
межування державної власності 
на землю»). 

У той же час наведені заува-
ження не впливають на загальну 
позитивну оцінку роботи. Викла-
дене дає підстави для визнання 
монографії «Органи державної 
влади України як суб’єкти земель-
них правовідносин» як такої, що 
відповідає встановленим вимо-
гам до публікацій такого виду.

М.В. ШУЛЬГА, д-р юрид. наук, професор,
завідувач кафедри екологічного права

Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого
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