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Ювілей Івана Франка в незалежній 
Україні, задля якої він так тяжко і так 
натхненно працював, пройшов доволі 
тихо, наче він, титан мислі, так і не пере-
тнув кордон Західної України, наче пра-
цював він лише для галичан, а не задля 
майбутнього усієї української нації. 

У цьому році минуло і 90 років від 
дня смерті Івана Франка, а багато з його 
творів так і не дійшли ще до широкого 
читача, не стали зброєю у його руках 
для виборювання своїх “горожанських”, 
тобто громадянських прав.

Творчість Івана Франка, а вона мог-
ла б вміститися у понад 100 томів, — це 
безцінний дар, який він залишив як ду-
ховний скарб не лише українцям. 

“Книги — морська глибина. Хто в 
ню пірнув аж до дна, той, хоч і труду 
мав досить, дивнії перла виносить”. Ці 
слова Івана Франка стосуються і книг, 
написаних ним.

Ювілей Івана Франка заставив ще 
раз перечитати давно прочитане та до-
тягнутися до тих його творів, читання 
яких з різних причин, що їх зараз не можу 
вважати надто серйозними, відкладалося 
з року в рік. Мені, щоправда, не вдалося 
пірнути аж до дна Франкової творчості, 
бо це неможливо. Але й та глибина, діста-
тися до якої вистачило у мене фізичних 
на духовних сил, дозволила схопити у 
жмені велику кількість перлів. В одних 
— подається давня всесвітня історія, в 

других — історія українського народу, 
в третіх — політогогічний аналіз подій, 
що відбувалися у другій половині ХІХ ст. 
та на початку ХХ ст., в четвертих — фі-
лософські роздуми, в п’ятих — характе-
ризуються відомі історичні постаті., в 
інших — численні поради, які дає нам 
Іван Франко.

Спершу я мала намір поділитися з 
читачами своїми душевними переживан-
нями з приводу того великого духовного 
капіталу, котрого ми так і не змогли на-
лежним чином опанувати і оцінити. Але 
вчасно схаменулася: на кожному ювілеї 
має говорити насамперед сам ювіляр.

То ж пропоную читачеві послухати 
Івана Франка. Уривки його думок пере-
несуть Вас у добу життя і творчості Івана 
Франка, заставлять перейнятися того-
часними проблемами, зробити зарубки 
у своїй пам’яті, заставлять замислитися 
над тим, яким чином можна застосува-
ти їх в умовах сучасного українського 
суспільства.

Підбір матеріалу був зроблений мною 
так, щоб читач побачив багатогранність 
таланту Івана Франка, многоплановість 
його творчих, громадянських інтересів, 
його енциклопедизм.

Прочитавши відібрані уривки з його 
творів, Ви, я переконана, зробите висно-
вок про те, що перед Вами не лише пись-
менник, поет. Не лише історик, політик, 
політолог, філософ, соціолог, економіст. 

З.В. Ромовська,
доктор юридичних наук, професор
(Академія адвокатури України)

Я син народу, що вгору йде

(До 150-річчня від дня народження 

Івана Франка)

З.В. Ромовська

© З.В. Ромовська, 2006
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Перед Вами, поряд з Тарасом Шевчен-
ком, стане геній, духовний фундамент 
українського народу, що впевнено йде 
вгору. Ви наблизитеся до Івана Франка 
і, я вірю в це, самі візьмете в руки збірку 
його творів.

“Народ,який не шанує своїх великих 
людей, не варт зватися освіченим наро-
дом”, –– писав Іван Франко. Так хочеть-
ся стверджувати, що це — не про нас.

МОЗАЇКА ФРАНКІЗМУ*

***
Я русин і походжу, правдоподібно, від зукраїнізованих німецьких колоністів, що 

мій батько був звичайний селянин, … не вмів ані читати, ані писати, та, незважаючи 
на те, був світлою людиною і віддав мене, слабовиту і до селянської праці нездатну 
дитину, до школи. Вихід з-під селянської стріхи на ширшу, публічну арену — це у 
нас досі надзвичайно рідка річ.

***
Але русин недаром — тверда натура; треба твердої довбні, щоб йому іскри за-

блисли в очах. 

***
Як син селянина-русина, вигодований чорним селянським хлібом, працею 

твердих селянських рук, почуваю обов’язок панщиною всього життя відробити ті 
шеляги, які видала селянська рука на те, щоб я міг видряпатися на висоту, де видно 
світло, де пахне воля, де ясніють вселюдські ідеали. Мій руський патріотизм — то 
не сентимент, не національна гордість, тяжке ярмо, покладене долею на мої плечі. Я 
можу здригатися, можу тихо проклинати долю, але скинути його не можу, бо став 
би підлим перед власним сумлінням.

***
Я бачив відмалку, що нашому селянинові ніщо не приходиться без важкої праці; 

пізніше я пізнав, що й нам усім яко нації ніщо не прийде задармо... Тільки те, що 
здобудемо своєю працею, то буде справді наше надбання..

***
Причина зла — політична безсилість народу... Народ єсть тая родима скала, на 

око холодна і пасивна. Але во внутрі її дрімають іскри великого огню. Треба доб-
рої сталі, треба смілої і совісної праці, щоби з того каменю викресати іскру. Такою 
сталлю повинна бути інтелігенція. 

***
Щоб знищити всякі сліди Русі на Угорщині, наказав уряд перемінювати назви не 

лише місцевостей, а й осіб, і то як імена, так і призвиська на лад мадярський.., по русь-
ки тепер не смій називатися, коли хочеш наразитися на тисячі різних прикростей.

***
Ми бажаємо мадярській нації якнайкращого розвою, та проте думаємо, що по 

трупах немадярських народностей вона не піде наперед, що дорога насильств, крив-

* Філософська система Івана Франка була названа Іваном Денисюком, професором Львівського національного 
університету імені Івана Франка “франкізмом”. Див. Денисюк І. Франкознавство: здобутки, втрати, перспективи 
// Іван Франко — письменник, мислитель, громадянин. ––Львів., 1998. –– С. 16. Як вважає В.І. Мазепа, з усіх ук-
раїнських мислителів — після Г. Сковороди — Франко найбільше заслуговує на звання засновника своєї “іменної” 
філософії. Вона потрібна передусім як практична філософія, філософія дії. Бо “духовне сирітство” культури в 
умовах незалежної України — це абсолютний нонсенс, якого маємо позбутися якнайшвидше. Див. Мазепа В.І. 
Культуроцентризм світогляду Івана Франка. –– К., 2004. –– С. 228.
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дження, економічного і духовного руйнування провадить тільки до згуби, а не до 
поступу, дегенерує і підкошує не тільки слабшого, але й сильнішого.

***
Московська “плеть” була так само дошкулька, як польська нагайка, та тільки гна-

ла українську націю не на шлях поступу та цивілізації, а в безодню темноти і застою. 
От тим-то не диво, що свідомість національна і політична серед мас українського 
народу падає, що обсяг його інтересів звужується до границі власної хати, власної 
громади, що розуміння державного устрою стається так само міфологічне, як релігія, 
як примітивне розуміння природи.

***
За 50 років життя під “європейською” Австрією руський народ, беручи загально, 

не зробив ані кроку наперед в цивілізації, вийшов поза глухе відчування своєї кривди, 
поза глуху ненависть до своїх гнобителів-панів... та економів. Русини застелювали 
своїми трупами всі побоєвища австрійські в наполеонських війнах...

***
Досить прочитати описи подорожів по Галичині тодішніх німецьких учених та 

публіцистів..., щоб переконатися, з якою погордою відносилися вони до людності, її 
способу життя і традицій. То ж не диво, що ці цивілізатори, касуючи наші монастирі, 
продавали жидам на завивання масла старі книги та рукописи, перетоплювали старі 
пам’ятки золотництва, марнували все те, чого вартості не вміли оцінити.

***
.. мужик одержав дев’яту воду на киселі правної охорони..

***
В розвою людства керму держать два могутні кондуктори.., голод і любов. Го-

лод –– се значить матеріальні і духовні потреби чоловіка, а любов –– се те чуття, що 
здружує чоловіка з іншими людьми. Людського розуму в числі тих кондукторів нема 
і, певно, ще довго не буде.

***
Чим ближче до наших часів, тим доля люду робучого (сільського і міського) 

ставалась правно легшою (хоть і не значно, і не всюди), зате ж економічно чимраз 
тяжчою, тим тяжчою, чим живіше і серед убогих людових мас розтлівається почуття 
своєї людськості і бажання волі.

***
У житті народів нема посвячення. Народ, котрий посвячає себе другому, є дур-

нем і не знає, що робить. Найперша задача кожного народу є –– стояти за своїми 
власними інтересами і дбати про своє власне утримання. 

***
“…царі, князі й попи уступають з першого плану, перестають бути двигачами 

історії, –– на їх місце стає сам люд, його економічні відносини, його праця й розви-
ток”.

***
Історія не знає скоків, не дає нікому дарунків. Кождий крок у ній, то результат 

важкої праці, жертв і змагань. 

***
Ні, любити цю історію дуже тяжко, бо майже на кожному кроці треба б хіба 

плакати над нею. 

З.В. Ромовська
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***
Всевладність комуністичної держави, проголошена в “Маніфесті Комуністичної 

партії1”, “означала би тріумф нової буржуазії над суспільністю, над усім її матеріаль-
ним і духовним життям”.

***
Життя в Енгельсовій народній державі було би правильне, рівне, як добре за-

ведений годинник, та всеможна сила держави налягла би страшенним тягарем на 
життя кождого поодинокого чоловіка. Власна воля і власна думка кождого чоловіка 
мусила би щезнути, занидіти, бо ану ж держава признає її шкідливою, непотрібною. 
Виховання, маючи на меті виховувати не свобідних людей, але лише пожиточних 
членів держави, зробилось би мертвою духовою муштрою, казенною. Люди вирос-
тали б і жили б в такій залежності, під таким доглядом держави, про який тепер в 
найабсолютніших поліційних державах нема й мови. Народна держава сталась би 
величезною народною тюрмою”.

***
Здається не треба надто глибоко влазити в історію, щоб зрозуміти, що над збу-

дуванням і утвердженням теперішньої Росії працювали всі племена, що входять в її 
склад, працювали й німці, й українці, і всякі інородці. Нехтувати ними тепер, коли 
діло стануло на тім, аби з тої Росії зробити для всіх вигідну і простору хату, се значить 
не розуміти азбуки державно-політичного життя”.

***
Релігією називається не тільки віра в якісь надземні, вищі істоти, обдаровані ви-

щою силою, ніж люди; не тільки віра в те, що і в людях є часть тої найвищої істоти 
(душа) і що люди повинні своїм життям і своїми вчинками наближуватися до тої 
істоти. До релігії належить також чуття, любов до тої вищої істоти і до інших людей, 
любов до добра і справедливості, а вкінці також добра воля, постанова жити й самому 
так, щоб наближувати себе і інших до тої вищої істоти...Віра без любові і без сильної 
волі, що показується в ділах, не чинить ще релігійного чоловіка. Так само самі вчинки 
без віри в вищу справедливість, без любові до тої справедливості і до інших людей 
чинять чоловіка фарисеєм, але ще не правдиво релігійним чоловіком.

***
Ми, радикали, … хочемо у всіх справах, отже і в справах релігії, поступати ро-

зумно, як личить розумним і просвіченим людям. Ми видали війну на смерть темноті 
і туманенню. Але ми твердо переконані, що розум і просвіта не суперечні релігії і 
правдивій релігійності, але противно, мусять бути їх головною основою. Темний, 
дурний і тупий чоловік не може бути правдиво релігійним.

***
.. Митрополит Андрій Шептицький... замість запліснілої псевдоцерковщини, якою 

промовляли його попередники, тобто дивоглядної мішанини церковнослов янської 
лексики з новочасною морфологією, він пише свої листи чистою галицько-руською 
народною мовою...Митрополит Андрій ще в одному пункті явився новатором. Він не 
промовляє так, як його попередники, звисока, авторитетно, напущеним... тоном... і не 
“возвіщає”, а говорить попросту, як рівний до рівних, як чоловік до людей, радить, 
упоминає, іноді й полає …

***
Священик не може бути політиком в церкві, не сміє політики мішати до проповіді, 

ані до жодних відносин його як душпастиря з вірними. Може, часом повинен брати 
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участь у життю горожанськім, але не сміє надуживати проповідальниці ані спові-
дальниці до цілі політичної.

***
Абсолютна рівність — се такий абсурд, який й …збивати нема потреби; адже ж уже 

сама природа творить нас абсолютно нерівними, бо ж нема двох людей абсолютно 
однакових. Але ж нерівність буває двояка: природна і суспільна. І коли природної 
нерівності ми не в силі вирівняти, ба навіть вона в значній мірі являється добром для 
людей, то з суспільними нерівностями діло стоїть інакше; тут розвій, з одного боку, 
витворює і побільшує, а з другого — вирівнює та влагоджує їх.

***
Нерівність людей між собою — се неминучий витвір боротьби; вона не є нещас-

тям для людей, але власне основою дальшого розвою і дальшого поступу. Навпаки, 
рівність, коли б чудом далося її зробити між людьми, була би для них найбільшим 
нещастям, бо довела би їх до цілковитої байдужості та закостенілості.

***
Можна сказати сміло, що прадавній дикун, блукаючи по лісах та ночуючи в пе-

черах, був сто разів щасливіший і почував себе ліпше від... нещасного бідолахи, що 
серед величезного міста опиниться без грошей, без зарібку, без пристановища, без 
ніякого способу до життя. 

***
На грецькій освіті... виросли й римляни, народ у освіті недалекий, але зате незрів-

няний у творенні та фундуванні того, чого бракувало дотепер освіченим народам, а 
власне державного життя, основаного не на самоволі володаря, жерців чи вояків, а 
на законі, ухваленому загалом горожан, на докладнім обмежуванні права кождого 
горожанина і на можності для нього боротьби за заховання і розширювання того 
права.

***
.. римський правний порядок, збудований на насильстві, не міг устоятись, як та гарна 

хата, побудована на льоду.

***
Ціла історія нашої цивілізації, матеріальної і духової, се не що інше, як посте-

пенне, систематичне і ненастанне відсування, віддалювання границь неможливого. 
Те, що було неможливе нашим предкам, від чого їх руки і думки відскакували як 
від скляної гори, се для нас показується зовсім можливим і навіть згодом легким до 
виконання.

***
Ми не могли дати міліонам у руки хліба не могли тисяч і соток тисяч охоронити 

від нужди, від еміграції, від визиску, від змарнування сил. У нас був тільки один знаряд 
–– живе рідне слово. І можемо сказати собі, що ми не змарнували його, не закопали 
в землю, але чесно і совісно вжили на велике діло.

***
Багато ще буде хитань, багато припливів і відпливів енергії, багато марних 

поривань і гіркої знеохоти. Але не забуваймо, що се все –– школа життя, що без 
такої школи ніхто в світі не набирає сили ані досвіду. Обставини, серед яких нам 
приходиться рости і вчитися, виємково тяжкі й некорисні, але на те й лихо, щоб з 
ним боротися. 

З.В. Ромовська
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***
... простий розум каже, що із злом треба боротися, бо інакше воно буде рости і 

подужає нас.

***
Реальною політикою ми називаємо таку політику, котра, спираючись на до-

кладних студіях минувшості і теперішності, може дати нам якнайясніші і найдальші 
вказівки взглядом нашого будучого поступування. Без далекоідучих і ясних провідних 
ідей нема нині ані писателя, ані тим менше доброго політика, –– а таких провідних 
ідей у першій-ліпшій хвилі на дорозі не знайдеш, –– вони мусять бути витворені 
життям, викормлені сердечною кров’ю народу, його найдорожчою і найсвятішою 
скарбницею.

***
“Політика, друже мій, як та кухня. Зазирнеш до середини, як що робиться, то 

й апетити тобі відбере. А про всі ті сварки та лайки — мій Боже! Нехай собі люди 
будуть малі, дуже малі, але діло роблять велике.”**

***
Вона (російська бюрократія — З.Р.) згноїла кілька генерацій найкращої росій-

ської інтелігенції в тюремних льохах та сибірських снігах, довела до нечуваного 
зубожіння, темноти та занепаду десятки мільйонів російського люду. Нічого внутрі 
Росії вона не лишила нетиканим, на все мусила покласти свою медвежу лапу, 
всюди мусила напакостити, в своїм сліпім нерозумі ламаючи те, що природне, живе, 
чесне, а підпираючи здирство, шахрайство та деморалізацію у всякій формі.

***
...висунутий долею на саму окраїну Європи, своїми грудьми заступав її як міг 

перед навалами азіатських варварів і в тій довговіковій боротьбі втратив усе, окрім 
почуття своєї гідності, окрім національної вдачі, як і свого кровного зв’язку з євро-
пейським цивізізованим світом.

***
Процес Ольги Грабар був першим міцним подувом, що прочистив трохи повітря; 

галицьке москвофільство було змушене виступити перед світом без маски і показало-
ся в цілій своїй обридливій наготі. Його проводирі заманіфестували себе на процесі 
людьми без характеру, без цивільної відваги, без етичних принципів, і хоча, юридично 
беручи, процес випав на їх користь, але політично і морально вони вийшли з нього 
розбиті. Погань того процесу змусила навіть Барвінського …п’ятнувати москвофіль-
ство як патологічний об’яв у нашім житті. 

***
В тодішнім москвофільстві доживали свого віку ідеї абсолютизму і бюрократич-

ного чинопочитання. 

***
Про жодне гноблення, про жоден визиск, про жодну апостазію чи то релігійну 

чи національну, чи яку іншу в наших ідеалах нема ані мови. Жодна релігія, жодне 
переконання, жодна раса і жодна народність і не були й не можуть бути предметом 
нашої ненависті. Таким предметом були й лишається на все тільки всякий утиск, 
усякий визиск і всяка облуда...

** В лапках тут і наадалі подаються висловлювання персонажів творів Івана Франка. 
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***
Наш голосний, фразеологічний та в більшій частині нещирий, бо ділами не 

попертий патріотизм мусить уступити місце поважному, мовчазному, але глибоко 
відчутому народолюбству, що виявляє себе не словами, а працею. Наша масова 
інерція, що приймає безкритично слова тих, які сим чи іншим припадком були пос-
тавлені „ на чоло народу”, стали послами, професорами, головами товариств і т.п., 
мусить уступити місце живій критичній праці думок і готовності все і всюди подати 
й свій голос у загальній справі, виконувати діяльно, на власний ризик, але з повною 
свідомістю своє горожанське право. Наша аж до границь безхарактерності посунена 
толеранція хиб та слабостей наших ближніх, навіть тоді, коли вони зі сфери при-
ватних відносин переходять у сферу товариської та громадської діяльності, мусить 
уступити місце живішому моральному почуттю і енергічнішій реакції проти усякої 
моральної гнилизни...

***
… пошана до чоловіка, до його кровних інтересів, до його природних, невід-

чужуваних прав, таких як свобода слова й організації, як нетиканість домашнього 
огнища без суду, як свобода заробітку та переселення. Се елементарні основи для 
всякого хоч трохи успішного життя громадського і державного.

***
Відпочинок по праці конечний, і кождий чоловік бажає мати собі для відпочинку 

свій власний кутик, де би міг бути собі зовсім свобідним і не стісненим навіть своїми 
найближчими приятелями...

***
....чоловік — громадський звір, він живе на світі не сам. А в родині, в громаді; для 

родини, для громади він мусить віддавати частину своєї свободи і свого особистого 
права. Треба лише, щоб він віддавав якнайменшу частину. Отже, чим менше тих 
людей, для яких він мусить стіснювати себе, тим ліпше. Чим більше начальства над 
чоловіком, тим менше він свобідний, хоч би жив і в найрадикальнішій республіці; 
чим менше начальства, тим більше свободи.

***
Економічне питання таке важне, таке основне, що й при справі політичної само-

стійності всякого народу не то що оминути його не можна, але треба класти його 
як вихідну точку.

***
Соціальна динаміка нашого часу показує, що збагачення одиниць стоїть звичайно 

в простій пропорції до зубожіння народної маси, а число збагачених одиниць стоїть 
у простій пропорції до числа зубожілих. Чим більше багачів в центрі, тим більше 
бідноти довкола; чим більше нагромадження багатства в одних руках, тим більші 
простори займає зубожіння мас.

***
Перед українською інтелігенцією відкриється тепер… величезна дійова задача 

–– витворити з величезної етнічної маси українського народу українську націю, су-
цільний культурний організм, здібний до самостійного культурного й політичного 
життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй, відки б вона не йшла, та при 
тім податний на присвоювання собі в якнайширшій мірі і в якнайшвидшім темпі 
загальнолюдських культурних здобутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна хоч 
і як сильна держава не може остоятися.

З.В. Ромовська
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***
Ах, як багато праці потрібно! Тут потрібні і правники, і лікарі, і вчителі, і газетярі, 

і писателі, і дикламатори, і актори, і купці, і промисловці. Все тут потрібне, що на-
лежить до культурного життя  і витворюється ним. І не треба чекати, аж хтось дасть 
почин. Кождий нехай починає сам від себе, в своїм крузі, в межах своєї здібності та 
компетенції.

***
... всяке діло, особливо ж планова перебудова суспільності, потребує майстра і 

не доконується сліпим інстинктом.

***
Ми мусимо навчитися чути себе українцями - не галицькими, не буковинськими 

українцями, а українцями без офіціальних кордонів. 

***
... сфера думок і естетичних уподобань є республіка без жандармів і без диктатора. 

Я також не жандарм і не диктатор і накидати нікому думок і уподобань не хочу, але 
проте вважаю себе в праві і в обов’язку висловлювати свої власні думки і уподобання 
і боронити їх з таким запалом і з таким розумінням, на яке мене стане.

***
Обов’язок усякої національної літератури і кождого писателя та критика, свідо-

мого своєї мети, –– реагувати проти шкідливої моди, поборювати її властивими йому 
літературними способами...Кождий чільний сучасний писатель.. являється неначе 
дерево, що своїм корінням впивається якомога глибше і міцніше в свій рідний на-
ціональний ґрунт, намагається ввіссати в себе і переварити в собі якнайбільше його 
живих соків, а своїм пнем і короною поринає в інтернаціональній атмосфері ідейних 
інтересів, наукових, суспільних, естетичних і моральних змагань. Тільки той писатель 
може нині мати якесь значення, хто має і вміє цілій освіченій людськості сказати 
якесь своє слово в тих великих питаннях, що ворушать її душею, та заразом сказати 
те слово в такій формі, яка б найбільше відповідала його національній вдачі.

***
...літературних мазайлів мусимо енергічно гнати геть.

***
Не знаю в літературі всесвітній поета, котрий би так витривало, так гаряче і з 

цілою свідомістю промовляв в обороні жінок, в обороні їх права на повне, чисто люд-
ське життя, котрий би таким могучим словом бичував усе те, що в’яже, деморалізує 
і тисне женщину. Не знаю в літературі всесвітній поета, котрий би представив так 
високий а так щиро людський ідеал жінки-матері, як се вчинив Шевченко в своїх 
поемах “Відьма”, “Неофіти” і “Марія”.

***
…українські пісні народні і твори Шевченка –– се два найцінніші витвори генія 

українського народу, найкращі свідоцтва про спосібність того народу до освіти і 
розвою, найкращі задатки його будущого поступу духового і культурного.

***
Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для долі Росії 

зробив більше, ніж десять переможних армій.

***
... мимоволі думаєш, що ся хвора, слабосильна дівчина — трохи чи не одинокий 
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мужчина на всю новочасну соборну Україну... Україна, на наш погляд, нині не має 
поета, щоб міг силою і різносторонністю зрівнятися з Лесею Українкою.

***
Ті трагедії і драми, які малює Стефаник, мають небагато спільного з економічною 

нуждою; се трагедії душі, конфлікти та драми, що можуть mutatis mutandis повто-
рюватися в душі кождого чоловіка, і, власне, в тім лежить їх велика сугестійна сила, 
їх потрясаючий вплив на душу читача.

***
Привиклі до часописей і телеграм, ми сьогодні майже відвикли від читання по-

важних книжок, а тим паче від читання таких, які в старовину називали душеполез-
ними. Здеморалізовані модерною літературою і поезією, що переважно б’є на нерви 
і дратує полові почуття, ми відвикли від тої концентрації духа, якої вимагає читання 
поважних і глибоких, продуманих і перетравлених високими душами творів чи то 
наукових, чи белетристичних.

***
... в числі мучеників, каторжників, кайданників, засуджених без суду, адміністра-

ційним порядком, гонених без цілі, без глузду ми бачимо цілий один народ, один із 
найбільших у слов’янщині, народ, що колись добровільно прилучився до Росії, що 
своїм приступленням до неї розломав ту китайську стіну, якою вона перед тим була 
відгороджена від решти світа, втягнув її в концерт європейських держав та в живе 
суперництво європейської політики, народ, що працею своїх найчільніших синів 
допоміг дуже багато, найбільше з усіх посторонніх до її європеїзації..

***
... справа українського слова, українського розвою чужа для великоруської сус-

пільності; що та суспільність також засліплена своїм державним становищем, у справах 
державних думає (з виїмком немногих, високих умом і сердцем одиниць) так само, як її 
бюрократія...

***
... наша мова найбагатша на означення вражень зору, менше багата, але все-

таки досить багата на означення вражень слуху і дотику, а найбідніша на означення 
вражень смаку і запаху. Ся мова дає нам тисячі способів і на означення далечини, 
світла в його нюансах, цілої шкали кольорів, цілої шкали тонів, шумів і шелестів, 
цілої безлічі тіл, але вона досить убога на означення різних смаків, а ще бідніша на 
означення запахів.

***
Українська мова, мова окружаючої маси людності... сама тислася до панських 

покоїв та салонів. Звідти, однако, витісняли її московські няньки та французькі гу-
вернантки, хіба виїмково послуговувалися нею пани в веселих хвилях, при чарці..

***
Указ 1876 р. соромна пляма на Росії..., який відгородив неперелазним муром від 

джерела культури, яким є рідна мова.
***

... читайте найчільніших представників російської думки миколаївського часу 
–– Пушкіна та Лермонтова, читайте те, що вони говорять про Кавказ –– ані сліду 
думки, що й кавказькі гірняки мають якесь право до самостійного життя в своїх 
горах і що війна проти них –– се властиво наїзд і душевне затоплювання в кровавих 
потоках свобідних етнічних одиниць, а не ніяка цивілізація. 

З.В. Ромовська
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***
Шукаймо ж правди без огляду на те, чи вона моментально приємна нам, чи ні.

***
Треба раз вже положити сему кінець, щоби не шили нам сукмани ті, котрі не брали 

з нас міри. Конституція не зла річ, та лихо в тім, що не припасували її до нас.

***
“... кожний закон –– се брама, і від волі і зручності досвідного адміністратора 

залежить, чи і для кого сю браму відчинити, а кому й коли її замкнути”.

***
“... закон –– се теорія, що в книжці, на папері виглядає дуже гарно, а практика, 

жива дійсність має свої спеціальні закони, далеко не такі гладкі та закруглені, а зате 
повні розгалужень, закаріок та різнорідності”..

***
Не один пізнав, за якою то „ волею народу” многі галицькі пани засідають … при 

буфетах в парламенті. При буфетах, бо ті посли майже не беруть участі в нарадах …

***
Надзвичайно тупий в науках, він переходив у гімназії з класи до класи то про-

сьбами, то протекціями, а одиноке, чого він добре навчився під час університетських 
студій, це була гра в більярд. Зате, коли прийшло до державних екзаменів, він був 
змушений перший раз у житті напружити свій мозок. З тяжкою бідою він зробив 
судейський екзамен, але заплатив за нього дорого… 

***
“... по вашій першій розправі я сказав до прокуратора:”Ну, з таким защитником 

приємно проводити розправу, ніколи не дасть заснути”.

***
“Наші люди дуже до нього горнуться, кажуть, що він дуже великий адукат і має 

доступ до самого цісаря”...

***
“... а справедливому судові хіба стид піддатися?”

***
... швидше, чи пізніше, він нагадає собі життя своїх предків і забажає йти їх слідом. 

Щаслив, кому судилось жити в ті дні весняні, дні відродження народного!

***
І коли люди... з тамтого берега з докором або з приманою гукають нам “Брат! 

Брат!” — не забуваймо звідси відповісти їм нашою приповідкою: “Брат братом, а 
бринза за гроші”.

***
Лиха доля змусила нас виростати і вчитися в краю, … де панує так зване 

Brotstudium, навчання для хліба, для кар’єри, навчання, тісне та далеке від тої широкої 
гуманності, що лежить в основі західноєвропейського, а подекуди навіть російського 
вищого шкільництва. 

***
Здобувайте знання, теоретичне й практичне, гартуйте свою волю, виробляйте себе 

на серйозних, свідомих і статечних мужів, повних любові до свого народу і здібних 
виявляти ту любов не потоками шумних фраз, а невтомною, тихою працею. Таких 
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мужів потребує кожда нація і кожда історична доба, а вдвоє сильніше буде їх пот-
ребувати велика історична доба, коли всій нашій Україні перший раз у її історичнім 
житті всміхнеться хоч трохи повна горожанська і політична свобода.

***
... молодіж, іменно поки молода, повинна дбати про те, щоб обгорнути оком 

і духом якнайбільше світу, якнайширший кругозір, придбати якнайбільше теоре-
тичного знання, принципів і ідеалів, бо пізніше, під ваготою практичного життя, 
ніколи буде, а часто прийдеться черпати з того скарбу поглядів і ідеалів, придбаних 
в молодім віці.

***
Молодіж, поки молода, повинна набиратися всякого знання теоретичного, по-

винна, як ті пчоли, літати по всіх нивах людської освіти і культури, збираючи все, 
що піднімає і окрилює людський ум і ублагороднює серце, тямлячи тільки одно, що 
практичне життя жде її серед рідного народу і що все, чим багата і сильна людськість, 
буде в данім часі придатне і пожиточне і для нашого народу. Нині не ті часи, щоб ми 
з своїм народом могли відгородитись від Європи китайським муром.

***
Необхідно собі здобути довіру того, кого хочу вести, кого хочу вчити. Показати, 

чого людина досягне, що скористає, коли мене послухає, коли піде за моїм приводом. 
Вчи, але не муч.. Це має бути девіз кожного, хто має інших вчити... Вчи та поясни. 
Коли замало, покажи і докажи. Старших, –– однаково, чи ваших хлібодавців, чи 
людей, зовсім чужих і до вас непричетних, –– шануйте і з ласкою та любов’ю ставтеся 
до малих та тих, кого звичайно інші зневажають.

***
І вбогі жили б ми, понурі, як хмари,
Якби не поезії дивнії чари...
Незримії сльози, що плаче душа,
Вона поцілуєм своїм осуша.

***
Силу дай рукам, щоб пута ламати, 
Ясність думкам — в серце кривді влучать,
Дай працювать, працювать, працювати.
В праці сконать!

***
Ні, хто не любить всіх братів,
Як сонце боже, всіх нарівно,
Той щиро полюбить не вмів
Тебе, коханая Вкраїно.

***
Єсть Бог, я чую се, я знаю.
Його у власнім серці маю.

***
Не мовчи, коли, гордо пишаючись,
Велегласно брехня гомонить.

***
Невже тобі на таблицях залізних 
Записано в сусідів бути гноєм, 
Тяглом у поїздах їх бистроїзних?

***
Шукай краси, добра шукай!
Вони є все, вони є всюди.
Не йди в чужий за ними край,
Найперш знайди їх в своїй груди.

***
Чом рідний стяг не тягне їх до свого.
Чом працювать на власній ниві — стид, 
Але не стид у наймах у чужого.

***
Одного лиш тобі благаю з неба,
Щоб з горя й голоду не бігли геть від тебе
Твої найкращії сини.

***
Радше впадь, а сил не трать,
Гордо стій і не корися,
Хоч пропадь, але не зрадь!

З.В. Ромовська
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***
Пристань для орлів змінили
На сумну тюрму для душ.

***
Поки живий,
Я хочу справді жити.

***
І чом відступників у нас так много?

***
Я хлопський син,
Пролог — не епілог.

***
Ти, брате, любиш Русь,
Як хліб і кусень сала.
Я ж гавкаю раз в раз,
Аби вона не спала...
Я ж не люблю її
З надмірної любові.

***
Багатство злом не є,
Коли на добре вжите.

***
Що проживеш весь вік убого!
Значить, не вкрав ніщо ні в кого,
А чесно працював на хліб.

***
Скупий не пан своїх засіків повних,
А сторож, і приставник, і невольник.

***
Краще малеє надбанє
З ласкою Бога набути,
Як незліченне багатство
Серед проклять загорнути.

***
Старому трута — жінка молода.

***
А ти мене, дубе, отінив, як хмара.

***
Хто з всіми добрий хоче буть,
Той швидко втратить добрий путь.

***
Добрий все бачить добре.

Підлий лиш підле у других.

***
Кривда людська все паде
На кривдника самого.

***
Коли два чинять те саме,
Виходить не те саме.

***
З тобою жить не довелось,
Без тебе жить несила.

***
Та, що в руці від раю ключ держала,
Вона його закинула в багно.

***
Найстрашніша клятьба ––
Полюбити раба.

***
Ми маєм права на папері,
А обов’язки — на плечах.

***
Не ридать, а добувати,
Хоч синам, як не собі,
Кращу долю в боротьбі.

***
Се Котляревський, батько наш Іван, -
Той сам, що перший українське слово 
  народне, чисте, ясне, як сльоза, 
У люди вивів, світу показав.

***
А слово наше –– запахуща квітка...

***
... й залунає наше слово,
Прекрасне й свіже на весь світ, наново!

***
Якби ти знав,
Як много важить слово,
Одне сердечне, теплеє слівце!..
Якби ти знав, які глибокі чинить рани
Одно сердите, згірднеє слівце. 
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***
Слово –– полова,
Але огонь в одежі слова –– 
Безсмертна, чудотворна фея,
Правдива іскра Прометея.

***
Клеветницю пізви до суду,
Сама зневаги їй не мсти.

***
Чужому вчитись –– своє шанувати.

***
Лиш високий дух не кине
Розпочатого ніколи.

***
Не пора, не пора, не пора
Москалеві, ляхові служить!
Довершилась України кривда стара,
Нам пора для України жить.

***
Довго нас недоля жерла,
Досі нас наруга жре,
Та ми крикнім: “Ще не вмерла”,
Ще не вмерла і не вмре!

***
Та прийде час –– і ти огнистим видом
Засяєш у народів вольних колі.

РЕЗЮМЕ
В публикации содержатся высказывания выдающегося украинского мыслителя, 

писателя, поэта Ивана Франко по многим вопросам общественно-политической жизни, 
взятые из его научных, публицистических, художественных произведений. В частности 
о путях становления национального самосознания, о роли интеллигенции, о языке, 
политике, религии, законе, о правах народа и отдельного человека.

SUMMARY
The publication contains thoughts of the outstanding Ukrainian thinker, writer and poet 

Ivan Franko on many aspects of social and political life, drawn from his scientific, publicistic 
and fictional works. Ways of national identification establishment, role of intelligentsia, 
language, politics, religion, law, people’s rights and individual’s rights are discussed among 
other issues.   

Подано 10.10.06

З.В. Ромовська



Â³ñíèê Àêàäåì³¿ àäâîêàòóðè Óêðà¿íè Âèïóñê 6.

18

Є багато можливих тем для роз-
мови про Івана Франка в 150-річчя від 
його народження. Можна говорити про 
Франка-поета, літературного критика, 
історика літератури; про Франка — члена 
європейських академій наук, політичного 
мислителя і, врешті, про його сліди в ук-
раїнському мисленні. Але в нашому часі, 
коли на землі Франка приглушено націо-
нальне; де чужовладдя ділить його країну 
на “регіони” з мовою й інтересами чужої 
держави; де особисте піднеслось над сус-
пільним. У такій реальності необхідно го-
ворити про Франкового “цілого чоловіка”, 
про мудрість державних провідників та 
про Франків народ.

Застановимось над трьома його пер-
сонажами — Каїном, Іваном Вишенським 
та Мойсеєм. Кожний з них є відбиткою 
росту, ідеалів і страждань самого Фран-
ка, бо “Скрізь і завсігди, — говорив Фран-
ко, — у мене була одна провідна думка 
— служити інтересам мойого рідного 
народу та загальнолюдським поступовим, 
гуманним ідеям”.

І такими він творив своїх героїв — віч-
них шукачів доріг до свого народу, людства 
й до себе самого. Всі вони етично наснажені 

та мислять категоріями гуманнопоєднано-
го особистого з загальним. Така була доба й 
така була потреба. Вона не змінилась.

•
“Смерть Каїна”, як сам Франко вис-

ловився, — це леґенда-розповідь про його 
власне “розчарування” й “люту муку”. Ця 
поема з’явилась у часі поетового розчару-
вання в тодішній галицькій спільноті, яка 
не могла, чи не була спосібною, зрозумі-
ти доріг його думання та, врешті, його 
мука, зневіра й остаточне відкинення 
соціялізму, яким був захопився молодим 
студентом. Відкривши “облудність” цьо-
го вчення, він гостро осудив українську 
соціял-демократичну партію та її джере-
ло — соціялізм Маркса й Енґельса, який 
назвав “релігією, основаною на догмах 
ненависти й клясової боротьби”. В статті 
“До історії соціялістичного руху” (ЛНВ, 
1904) Франко передбачив, що “...всевлад-
ність комуністичної держави, зазначена в 
усіх 10 точках “Комуністичного маніфес-
ту”, в практичнім переведенні означала б 
тріюмф нової бюрократії над суспільніс-
тю, над усім її матеріяльним і духовим 
життям... Оброблена ними [Марксом і 
Енґельсом. –– Я.Р.] програма державного 

Ярослав Розумний,
доктор філології, професор
(Манітобський університет, Вінніпег, Канада)

“Народе мій...твоїм будучим 
душу я тривожу” 

(До 150-річчя від народження 

Івана Франка: 1856-2006)
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соціялізму аж надто часто пахне де-
ржавним деспотизмом та уніформізмом, 
що, переведений справді в життя, міг би 
статися великою гальмою розвою, або 
джерелом нових революцій”. 

Сама фабула поеми “Смерть Каїна” 
створена на базі нескладної, безпроблемної 
біблійної леґенди про Каїна, який приніс 
Богові жертву в формі земних плодів, а 
його молодший брат, Авель, первородних 
від свого стада. Єгова прийняв Авелеву, а 
не Каїнову жертву. Засмучений Каїн іде з 
Авелем у поле й убиває його. Стільки про 
це біблійне братовбивство. Але чому Бог 
був незадоволений жертвою Каїна в біблії 
не говориться.

Про Каїна писав також Байрон, кін-
чаючи свою поему моментом убивства 
Авеля, а Франко, який перекладав Бай-
ронів твір, починає свою Каїновими ду-
шевними муками й шуканням зрозуміння 
мотивів свого вчинку. 

Після довгих мандрів, відкриття втра-
ченого біблійного раю та роздумів над 
ним, Каїн усвідомлює, що він зненавидів 
Авеля за те, що той керувався єдиним чут-
тям, серцем, “думав попросту”, пасивно 
принимав свою долю такою, якою вона 
йому давалась та хотів нагнути на свою 
“дитячу простоту” його — Каїна. Це зро-
било його братовбивцем. 

З другого боку, Каїн доводить собі, що 
причиною його злочину була віра в єдине 
знання, в силу розуму. Отже, в обидвох був 
відсутній ще один елемент, а в людській 
поведінці, в людських вчинках потрібне 
гармонійне поєднання знання з серцем або 
серця зі знанням. 

Очарований своїм відкриттям Каїн 
поспішає до своїх нащадків, до людей, 
щоб їм сповістити добру новину, що зупи-
нить повторення людського злочину, але 
сліпий Лемех, не вислухавши сповіщення 
Каїна, вбиває його в половині слова. Цикл 
замикається — шукання щастя, відкриття 
секретів життя є приреченням кожної 
людини. 

•
Дані про життя Івана Вишенського 

скупі. Знаємо тільки, що він народився в 

Судовій Вишні, в Галичині (бл. 1550 р.). 
В молодості проживав у Луцьку, а в кінці 
1580-их років (або на поч. 1590-их) пере-
силився на Афон, де прийняв чернецтво. 
Мабуть, 1604 р. прибув в Україну, недов-
го перебував у Львові, там розійшовся 
поглядами з керівниками братства й 1606 
повернувся на Афон, де й помер.

Вишенський, як відомо, полемізував з 
католицтвом і виступав проти Берестей-
ської церковної унії з Римом та, виходячи 
з засад візантійського аскетизму, гостро 
критикував тодішні церковні й світські 
порядки, відкидаючи світську освіту й 
старовинні народні звичаї, як поганські. 
Франко досліджував творчість Вишенсь-
кого та використав цього полеміста для 
втілення образу провідника, що не зумів 
провадити свого народу й відійшов від 
нього, щоб спасти себе. Характер, отже, 
складний.

У своїй поемі Франко вглиблюється 
в можливу внутрішню боротьбу Ви-
шенського щодо свого вибору. Момент 
найбільшої драматичної напруги й зламу 
наступає в ньому, коли в печері йому вви-
жається “вишневий цвіт”, наче спокуса 
світу й туга за батьківщиною. А після 
цього приходить щось, що своєю логі-
кою має захитати основи його віри. Це 
павук, що з’являється при вході до печери 
й снує сітку для своєї жертви-поживи, 
щоб чиїмсь життям рятувати своє існу-
вання. Павук остаточно давить муху під 
розпачливу молитву аскета, безсильного 
зупинити павука, бо ця смерть мухи й 
життя павука якось парадоксально вкла-
даються в Божу волю, в Божу логіку. 

Відтак кінцева проба перед аскетом: 
в печеру входить темна, холодна й вітря-
на ніч, яка заморожує в старцеві душу, 
молитву, віру й існування самого Бога, 
а повертається до аскета щойно вранці, 
з появою сонця й тепла — і душа, і мо-
литва, і віра, і сам Бог. 

Все це викликає в Вишенському 
страшні для нього думки, які викликають 
переоцінку його, колись твердих, іде-
алів, що мотивували його зійти в печеру 
— місце найвищої самопожертви Богові. 

Ярослав Розумний
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Він відкриває для себе, що спасіння душі 
можна осягнути в живому світі — служін-
ням ближньому. І Вишенський, готовий 
повертатися до свого народу, розпачливо 
кличе послів з України, але вони його 
голосу вже не чують. 

•
Поминаючи факт чи Мойсей леген-

дарна, чи історична постать, він зали-
шається найграндіознішою фігурою 
давньої історії людства і є невичерпним 
джерелом тем і творчих натхнень, –– го-
ворив Франко.

У біблійному оповіданні Мойсей 
умирає в неласці гебрейського Бога за те, 
що не вшанував його перед гебреями. У 
Франка, натомість, це смерть непризна-
ного й відкиненого народом провідника, 
що сорок років даремно водив його по 
пустині, але не міг його схилити ввійти 
в цю землю. 

В цій поемі Франко, між іншими, 
ілюструє тезу, що підневільному народові 
потрібно бодай троє поколінь вільного 
життя, щоб з неусвідомленого рабства 
перейти в стадію усвідомленого рабства, 
а щойно тоді до стану почуття вільного 
народу. Франкові “гебреї” ще не готові 
були на труд і здобування збіднілої землі. 
Вони піддаються злим силам — демагогії 
Датана й Авірона, які промовляють до 
їх елементарних потреб, заманюючи їх 
тим, у що самі не вірять або неспосібні 
дати народові. 

Волею Мойсея Датан і Авірон разом 
зі своїм родом і прибічниками гинуть у 
земній пропасті, а в Франка їх карає нове 
покоління, освічене вченням і прикладом 
Мойсея й на поклик Єгошуї йде здобува-
ти обіцяну землю. 

•
Теми одиниці, народу, провідника та 

їх стосунків часто з’являються в Фран-
ковій творчості, а в поемі “Мойсей” він 
їх наче б синтезує. Але це синтеза не в 
сенсі філософічних тез або догм. Фран-
ко так не мислить. Його увагу довго 
привертали погляди на повищі питання 
в тогочасних европейських літературах. 
Чи, наприклад, історію творять “великі 
особи” чи “історичні обставини”? Його 
цікавили погляди Томаса Карлайла, 
який доводив, що історія суспільства 
є реалізацією ідей “великих людей”, 
виразників божественного провидіння; 
та Карлайлова думка, що крім “героїв” 
існує “інертна юрба”. Та, врешті, погля-
ди Ф. Ніцше, якого думку про вибраних 
“надлюдей” і “натовп”, Франко вважав 
“абсурдною”. Він критикував праці Юрія 
Брандеса, данського критика, за те, що 
той відривав визначних письменників і 
політичних діячів від середовища й сус-
пільно-економічних та політичних умов, 
серед яких вони формувалися.

Франків провідник — не відірвана 
одиниця — він частка народу, якому 
він служить. Це не “надлюдина”, що 
піднялась над поняття добра і зла, а 
індивідуальність, якій не чужі людські 
спроможності й людські уломності. 
Це особистість, яка важкою працею й 
власним досвідом розкриває таємниці 
людських стосунків.

Франків “цілий чоловік” — це індиві-
дуальність високих етичних та розумових 
обдарувань. Він постійний учень і сівач 
того, що здобував пізнанням і освічував 
серцем. 

Вінніпеґ, липень 2006
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“человек”, “государственный муж”, “лидер”, “народ” и представляющих философию 
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SUMMARY
The article by professor Yaroslav Rozumniy, Ph.D (Manitoba University, Winnipeg, 

Canada) investigates three characters in Ivan Franko’s literary heritage — Cain, Ivan Vishen-
sky and Moses, who help artistically describe the notions of “person”, “statesman”, “leader”, 
“people”, and represent philosophy of society’s development.  
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Розвиток суспільства і держави пере-
дбачає поступове ускладнення суспіль-
них відносин, зміну їх фактичного змісту 
і, природно, з появою нових соціальних 
благ — виникнення нових суспільних 
відносин. Досвід історії людства дозволяє 
вести мову про поступове збільшення за-
гального обсягу появи нових суспільних 
відносин за відповідний період. Певна 
частка цих суспільних відносин, най-
більш важливих з точки зору держави 
і суспільства, згодом перетворюється 
на правовідносини. Помітно зростає 
роль права в суспільному житті. Воно 
розвивається разом з суспільством і 
державою, формуються нові галузі, під-
галузі та інститути права. Ці об’єктивні 
обставини вимагають від законодавця 
не лише швидкого реагування на зміни 
в суспільних відносинах, а й створення 
певної керівної системи в правовій реаль-
ності країни, що дозволяла б забезпечити 
ефективну відповідь законодавства на ці 
зміни, його гнучкість, аж до саморегулю-
вання та самопідтримки. 

Сучасний стан правової системи 
України не зовсім відповідає таким пот-
ребам. Відсутність системного підходу 
до правового регулювання та швидкість 
змін в суспільстві і державі призводить 
до появи колізій та загального зниження 
ефективності законодавства. Необхідно 
відзначити й спадщину УРСР в плані 

законодавства, яка іноді вносить дисо-
нанс в сучасну юридичну практику в 
Україні.

Ми пропонуємо як взірець такої сис-
теми використовувати саме систему при-
нципів права, адже вони являють собою 
основні засади, відправні ідеї його (права) 
буття, котрі виражають найважливіші за-
кономірності даної суспільно-економічної 
формації, є однопорядковими з сутністю 
права і складають його головний зміст, 
володіють універсальністю, вищою імпе-
ративністю, мають загальну значимість; 
відповідають об’єктивній необхідності 
зміцнення й розвитку існуючого суспіль-
ного ладу. Принципи права спрямовують 
і синхронізують увесь механізм право-
вого регулювання суспільних відносин, 
розкривають роль права в суспільному 
розвитку. Фактично принципи права є ос-
новою побудови суспільства і держави. З 
їх зміною змінюється не тільки сучасність 
але й подальший напрямок розвитку. 
Таке виключне положення принципів 
права пояснює, чому вони завжди були 
і лишаються сьогодні предметом гострої 
ідеологічної боротьби. Боротьба за зміни 
в змісті принципів права, за появу нових 
принципів ніколи не замикається лише 
на юриспруденції й за своєю суттю є бо-
ротьбою за нове суспільство.

З даної точки зору на перший план 
виступають аспекти, що пов`язані з ґе-

О.А. Коваль, 
кандидат юридичних наук
(Академія адвокатури України)

Формування принципів 
права

Ключові слова: принцип права, генезис принципів права, першоджерело принципів права, 
етапи формування принципів права.
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незою принципів права: їх виникненням, 
формуванням, законодавчим закріплен-
ням, втіленням в юридичну практику. В 
залежності від погляду на ці елементи 
змінюється схема дії принципів права 
на механізм правового регулювання в 
цілому.

Подібна проблематика виникає од-
ночасно із виникненням розмежування 
права та закону, з протиставленням сус-
пільства і держави і та тісно пов`язана з 
дослідженнями поняття і сутності права. 
Принципи права, як явище, не отримали 
достатнього дослідження в юридичній 
літературі. Більшість авторів, як вітчиз-
няних так і зарубіжних, звертає увагу на 
цю проблематику при дослідженні окре-
мих принципів права [8; 9; 10].

В сучасній юридичній науковій літе-
ратурі питання першоджерел принципів 
права вирішується доволі неоднозначно: 
принципи права або виведені зі змісту 
права [5, 16], або мають самостійну пер-
шооснову [3, 22-27].

Одним з основних аспектів проблема-
тики принципів права є їх формування, 
визначення їх першоджерел та етапів 
розвитку. Дослідження ґенези принципів 
права дозволить сформувати чітке сис-
темне уявлення їх буття, взаємозв’язки 
між сутністю та змістом цих явищ. Ме-
тою статті є обґрунтування витоків при-
нципів права та картини їх поетапного 
розвитку.

Проблематика першоджерел принци-
пів права тісно пов’язана з проблемою 
сутності права. З точки зору теорії при-
родного права, принципи права мають 
самостійну першооснову, формуються 
у свідомості людини й уже потім отри-
мують (але необов’язково) законодавче 
закріплення. Вважається, що спочатку 
зміст принципів права спонтанно вип-
ливає із самого життя, із суспільних 
соціальних відносин, що складаються 
у реальності й пізніше отримують рег-
ламентацію й захист із боку держави у 
комплексах суб’єктивних прав учасників 
правовідносин. Виникнення принципів 

права як загально-соціальних є необхід-
ною умовою наступного їх закріплення у 
вигляді юридичних принципів і норм, що 
свідчить про актуальність проблеми для 
суспільства та необхідність їх юридич-
ного оформлення. При цьому головна 
роль у виявленні та конструюванні таких 
принципів належить не правотворчості, а 
саме правоутворенню, більш конкретно 
— юридичній практиці, яка за своєю при-
родою покликана оперативно реагувати 
на зміни, що відбуваються у сфері права 
[2, 11-13]. 

Сам процес утворення принципів 
права, його стадії в межах теорії при-
родного права також не визначаються 
однозначно. Деякі дослідники визнача-
ють процес утворення принципів права 
наступним чином: суспільні відносини 
— правоположення юридичної практики 
— норми-принципи [2, 13]. Вважається, 
що зміни суспільних відносин обумо-
влюють зміни змісту існуючих принципів 
права або формування нових. Юридич-
на практика реагує на ці зміни, формує 
необхідні принципи права й проводить 
необхідні зміни в законодавстві.

Інша точка зору виділяє такі стадії 
формування принципів права: право-
ва теорія — система правових норм 
— правопорядок [1, 13-14]. Юристи та 
філософи, аналізуючи досвід людства, 
роблять певні висновки, проводять 
аналогії і локалізують протиріччя в сус-
пільному розвитку. На підставі всього 
цього і з’являються ідеї-принципи та 
їх тлумачення в правовій теорії. Таким 
чином, у правовій теорії ідеї відіграють 
синтезуючу роль й поряд із цим отриму-
ють реалізацію в юридичних знаннях. 
На стадії системи правових норм правові 
ідеї, після закріплення в нормах права, 
стають принципами права, що виступа-
ють як узагальнений, концентрований, 
синтезований вираз основних ідейних 
засад, головних суспільних інтересів, що 
отримують розвиток і конкретизацію 
в правилах і вимогах даної правової 
системи. А на третій, останній стадії 
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вони переходять у зміст правової форми 
реальних суспільних відносин. Але не-
обхідно зауважити, що правова норма 
“працює” лише тоді, коли державна 
корекція суспільних відносин, що здій-
снюється за допомогою цієї норми, у 
формі суб’єктивних прав, юридичних 
обов’язків, правовідносин, знаходить у 
них реальне відображення.

З огляду на позитивістську концепцію 
сутності права, принципи права форму-
ються на основі писаного закону й уже 
потім здійснюють свій вплив на право-
свідомість. При цьому теорія позитивізму 
не заперечує того, що зміст будь-якого 
юридичного порядку обумовлений істо-
ричними, економічними, моральними 
та політичними факторами, однак юри-
дична наука повинна намагатися пізна-
ти право з внутрішнього боку, в його 
специфічному нормативному значенні. 
Мається на увазі, що принципи права 
повинні виводитись з уже існуючих пра-
вових норм: “Принципи права є відобра-
женням змісту певної системи норм і не 
можуть з’явитися раніше за самі норми” 
[5, 18]. Вважається, що принципи права 
відображають природу юридичних норм, 
їх зв’язки з іншими суспільними явищами 
і по відношенню до норм та їх систем 
(інститутів, галузей) виступають похід-
ними категоріями, хоча й текстуально 
закріплені в тих чи інших законодавчих 
актах, вони займають по відношенню 
до звичайних норм права провідне по-
ложення. Таким чином, можна зробити 
висновок, що принципи права є не що 
інше, як концентрований вираз сукуп-
ності істотних системних властивостей 
певної множини окремих норм.

Процес формування принципів права 
в рамках позитивістської теорії ототож-
нюється з процесом формування саме 
норм права або з науковим аналізом уже 
існуючих правових норм вченими.

Незважаючи на протилежність ряду 
положень, що містяться у концепціях, 
які тут розглядаються, зрозуміло, що 
вихідні принципи дійсно демократичного 

суспільства і потреби сучасного розвит-
ку України вимагають не боротьби між 
ними, а врахування особливостей підходу 
до права кожної з них (як усієї множини 
інших підходів до праворозуміння) у 
правотворчій, правореалізуючій і пра-
воохоронній діяльності [4, 71].

Звернувшись до історії права, до гли-
бин законодавства, до ідей правознавців 
і філософів можна побачити, що з по-
явою елементів суспільного керівництва 
виникла необхідність у нормативному 
регулюванні поведінки всіх задіяних 
суб’єктів. Але таке нормативне регулю-
вання повинно було здійснюватись на 
підставі певних уявлень людей про на-
лежне та правильне. Як приклад можна 
навести обґрунтування видання збірки 
законів Хаммурапі (XVIII ст. до н.е.): 
“...для того, щоб дати сяяти справедли-
вості в країні, щоб погубити беззаконних 
та злих, щоб сильному не кривдити сла-
бого” [6, 9]. Як бачимо, створенню цього 
збірника передували ідеї про належне в 
суспільному бутті.

На нашу думку, принципи права 
необхідно виводити не з ідеологічних 
категорій, а з правової матерії у цілому. 
Визнаючи право системою суспільного 
впорядкування, шлях й засіб запобігання 
й вирішення суперечностей, необхідно та-
ким же чином конструювати й принципи 
права. Вони охоплюють усю правову ма-
терію — і ідеї, і норми, і правовідносини 
— надають їй логічності, послідовності 
й збалансованості. У принципах права 
синтезується світовий досвід розвитку 
права, досвід цивілізації. Принципи 
— це, так би мовити, “сухий залишок” 
усієї правової матерії, її зміст, вільний 
від конкретики.

Ідеологічною основою принципів 
права є ідеї права, в яких втілюється ро-
зуміння його сутності і соціальної ролі. 
Ідеї права — це сфера правосвідомості, 
в тому числі й юридичної науки. Ідеї 
права можуть передувати формуванню 
даної правової системи, можуть тим чи 
іншим чином знайти своє відображення 
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в нормах і принципах діючого права. 
Природно, що в праві можуть бути ре-
алізовані лише ідеї, що не містять запере-
чення існуючого державного правління 
та політичного режиму. Це ще одна з 
причин того, що принципи права не 
можна виводити лише із законодавства 
— тоталітарні держави не поділяють пев-
них ідей сучасного людства. Принципи 
права не є власністю однієї держави чи 
правової сім’ї — вони належать усьому 
світові. Справа лише в тому, що в кож-
ній державі своє розуміння цих ідей, що 
обумовлює й відповідне закріплення їх у 
законодавстві. Але розуміння принципів 
права з плином історії набуває все більш 
широкого характеру й цей процес немож-
ливо зупинити, як неможливо зупинити 
історію. В даному випадку можливо про-
вести паралель із виразом Ж. Маритена: 
“Декларація прав людини ніколи не буде 
вичерпною й остаточною. Вона завжди 
буде залежати від рівня моральної свідо-
мості і від рівня цивілізації в даний період 
історії”. Подібна ситуація і з розумінням 
принципів права, його вихідних ідей. З 
плином часу вони поступово змінюють-
ся, що цілком природно, й ця динаміка 
може не знайти свого відображення в 
законодавстві, чи зробити це запізно чи 
невірно, але нове розуміння змісту при-
нципів права, що існує у правосвідомості, 
буде вимагати у законодавця виправити 
це становище.

Принципи права об’єктивно обумо-
влені характером суспільних відносин, 
економічною й політичною структурою 
суспільства й відображають об’єктивні 
закономірності суспільного розвитку. 
В основних ідеях предметом відобра-
ження є система суспільних відносин й 
передусім її головні ланки — відносини 
власності й влади в суспільстві. Ці ідеї 
відображають уявлення про належне 
саме з точки зору правової організації 
суспільних відносин.

Право, правова дійсність, правова 
матерія виступають у трьох проявах. 
Цю єдність складають: по-перше, право-

свідомість, ідеї, уявлення про право, по-
друге, правові норми, по-третє, суспільні 
відносини, що обумовлюють виникнення 
норми права, й, у свою чергу, отримують 
вплив цих норм. Таким чином, якщо 
мова йде про вихідні ідеї, сутність права, 
то істотно, що вона, по-перше, присутня 
в усіх проявах правової дійсності й, по-
друге, виникає й формулюється спочатку 
в правосвідомості й далі отримує зако-
нодавче закріплення. Як і будь-якому 
об’єкту, створеному людством, йому пе-
редували певні ідеї, уявлення про нього, 
висувалися певні принципи, на яких він 
повинен бути побудований т. ін.

Необхідно зазначити, що принципи 
права не можуть практично виконувати 
свої функції без позитивного права. По-
зитивне право як зовнішня форма права 
стає зовнішньою формою виразу й для 
принципів права. Лише за його допомо-
гою принципи права мають змогу реалі-
зувати більшість із своїх властивостей. 
В результаті таких процесів позитивне 
право буде наповнюватись змістом, 
який випливає з принципів природного 
права, а це унеможливить використання 
позитивного права в антигуманних чи 
антидемократичних цілях [4, 71].

На нашу думку, формування принци-
пів права починається зі змін у суспільних 
відносинах, що беззаперечно відбувають-
ся з плином часу. Одночасно з реакцією 
на зміни в об’єктивній дійсності, форму-
ються нові погляди на право, змінюються 
ціннісні категорії та ін. Правова наука та 
юридична практика, як сфери діяльності, 
тісно пов’язані одна з одною, формулю-
ють сутність цих явищ юридичною мо-
вою. Такі зміни не обов’язково тягнуть 
формулювання нових принципів права 
чи зміни змісту тих, що існують на даний 
момент. Ситуація, де потрібні подібні 
зміни, скоріше виключення, ніж правило. 
Необхідно зауважити, що правова наука 
може прогнозувати або планувати по-
дальший суспільний розвиток й форму-
лювати певні положення, що спрямують 
його в необхідному напрямі. Це дозволяє 
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пропустити перші дві стадії формування 
принципів права. Сформульовані при-
нципи підлягають обов’язковому закріп-
ленню в позитивному законодавстві, що 
обумовлено необхідністю забезпечення 
їх дії державою. На підставі викладеного 
процес виникнення та формулювання 
принципів права можна уявити як про-
цес, що складається з ряду стадій:

1. Виникнення суспільних відносин, 
що потребують правового регулюван-
ня.

2. Зміни в правосвідомості, тобто 
усвідомлення необхідності такого регу-
лювання та визначення його можливих 
шляхів.

3. Здійснення правовою наукою та 
юридичною практикою підтвердження 
необхідності правового регулювання 
даних суспільних відносин, а також здій-

снення формулювання необхідного(них) 
принципів права.

4. Законодавче закріплення принци-
пів права, що здійснюється двома шляха-
ми: пряме формулювання або фактичне 
закріплення у правових нормах.

Принципи права беззаперечно нале-
жать до числа його головних механізмів, 
життєво важливих конструкцій. Принцип 
— це завжди вихідна спрямовуюча заса-
да. Стосовно права необхідно мати на 
увазі, що в цій області, як й в усіх інших 
областях, принцип — це, насамперед, 
ідея. Але не лише ідея. Як власно право 
не зводиться до ідей, а охоплює норми і 
соціальні відносини, так і його принципи 
виходять за межи лише ідей і набувають 
нормативного та правозастосовчого 
змісту.
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РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена рассмотрению генезиса принципов права, как основных элементов 

управления правовой реальностью государства. Исследуется проблематика, связанная 
с первоисточниками принципов права, этапами их развития и вмешательством госу-
дарства в их становление.



27

SUMMARY 
The article studies the genesis of the principles of right as basic elements of running legal 

reality in a state. The sources of principles of right are identified, their stages of development 
are studied as well as the state’s interference into their formation.  
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У період становлення і розбудови 
незалежної України, розвитку її пра-
вової системи актуальним є звернення 
вченими уваги до правової спадщини 
українського народу. Особливо слід 
підкреслити значущість досліджень у 
сфері історії вітчизняного кримінального 
права, зокрема, кримінального права 
Київської Русі. Адже саме у період іс-
нування Київської Русі були закладені 
підвалини правових поглядів українсь-
кого суспільства на сутність провідних 
понять кримінального права –– злочину 
і покарання. Тому важливим є вивчення 
розробок істориків права, що присвя-
тили свої праці дослідженню проблем 
історії кримінального права Київської 
Русі. Важливий внесок в акумулювання 
вітчизняною історико-правовою на-
укою знань із вказаної проблематики 
зробив зарубіжний український вчений 
Я. Падох. Дослідження його здобутків 
актуалізується, принаймні, двома причи-
нами: по-перше, до здобуття Україною в 
1991 р. незалежності праці цього вченого 
з деяких причин не вивчались. По-друге, 
саме Я. Падох вперше, використовуючи 
правові пам`ятки Київської Русі, обґрун-
тував не тільки існування, але й провідну 

роль в кримінальному праві Київської 
Русі ідей гуманності і демократизму. 
Враховуючи зазначене, вважаємо, що 
дослідження праць Я. Падоха, в яких 
він обстоював вказані ідеї, є в сучасних 
умовах розвитку української історико-
правової науки актуальним і значущим.

Визначена у даній статті проблема 
в історико-правовій науці не дістала 
вивчення, як у цілому і творча спадщина 
Я. Падоха. Можна лише вказати на дві 
публікації [1; 2]. Але вони висвітлюють, в 
основному, біографію вченого та дають 
бібліографію його праць.

Метою даної статті є з’ясування 
сутності, основ поглядів Я. Падоха на 
ідеї гуманності та демократизму, що 
були провідними у кримінальному праві 
Київської Русі, а також визначити при-
чинний характер зазначених поглядів 
вченого. Досягнення даної мети дасть 
змогу більш повно і чітко оцінити творчу 
спадщину Я. Падоха, основні змістові 
риси його концепції щодо історії вітчиз-
няного кримінального права як у період 
Київської Русі, так і у наступні історичні 
епохи.

Багатоманітний і цікавий творчий до-
робок зарубіжного українського вченого 

С.В. Кудін,
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Я. Падоха у сфері дослідження історії 
вітчизняного кримінального права міс-
титься у багатьох його працях. Зокрема, 
найбільш значущими у сенсі розробки 
вченим ідей гуманності і демократизму 
у кримінальному праві Київської Русі є 
його роботи “Давнє українське судове 
право” (1949 р.), “Нарис історії українсь-
кого карного права” (1951 р.), “Охорона 
честі й свободи людини в карному праві 
княжної України” (1950 р.), “Ідеї гуман-
ності і демократизму в карному праві 
Княжої України” (1949 р.). Саме у цих 
працях вчений висвітлив свої основні 
погляди на сутність, характер кримі-
нального права Київської Русі, зокрема, 
щодо існування в ньому провідних ідей: 
гуманності, демократизму, поваги до 
гідності людини, її честі та свободи тощо. 
Так, у праці “Давнє українське судове 
право” вчений зазначає, що “Ідеологію 
тодішнього карного права визначають 
ідеї людяности, рівности перед правом, 
пошанування гідности людини, її чести 
і свободи...” [3, 29]. Із аналізу вказаної 
роботи видно, що Я. Падох, стверджу-
ючи цю тезу, ґрунтувався не тільки на 
дослідженні норм Руської Правди, але 
й використовував відомості про рефор-
му князя Володимира Святославовича 
(кінець Х ст.), брав до уваги правову 
свідомість, менталітет давньоукраїнсь-
кого суспільства. Відтак, він доходить 
висновку, що характерним проявом 
гуманності є відсутність у криміналному 
праві Київської Русі смертної кари: хоча 
її ввів князь Володимир під впливом ду-
ховенства, “але недовго потім замінив її 
грошевими карами” [3, 32]. Загалом, на 
думку вченого, смертна кара не відпові-
дала “духовості населення” і не знайшла 
свого застосування у судовій практиці. 
Іншим проявом гуманності Я. Падох 
справедливо вбачав відсутність у системі 
покарань тілесних та ганьблячих кар 
[3, 32].

Більш повною як у залученні до до-
слідження правових пам`яток Київської 
Русі, так і у сенсі обґрунтованості власної 

позиції є стаття Я. Падоха “Охорона 
честі й свободи людини в карному праві 
княжної України”. У ній вчений грун-
тується не лише на дослідженні Руської 
Правди, але й використовує окремі нор-
ми церковного Статуту князя Ярослава 
Володимировича (Мудрого), причому 
різні редакції цієї пам’ятки.

Досліджуючи норми Руської Правди 
та церковного Статуту Ярослава, вчений 
розробив класифікацію злочинів проти 
честі і свободи, визначив суб’єктів цих 
злочинів, покарання за вказані злочинні 
діяння. Але, на наш погляд, важливою є 
не тільки і, навіть, не стільки ця ретельно 
проведена класифікація, а визначення 
вченим цінних для розуміння сутності 
кримінального права Київської Русі його 
провідних ідей. Зокрема, він вказує, що 
“...честь людини, так і правні санкції за 
порушення того добра стосуються до 
всього населення, без огляду на класові 
чи станові різниці...Також кари за по-
рушення чести й свободи є одні для всіх, 
за виїмком загострених кар за злочини, 
спрямовані проти княжих урядовців, 
носіїв княжої влади й авторитету” [4, 196]. 
Важко у цьому не погодитися із вченим: 
адже у відповідних статтях Руської 
Правди, в яких йдеться, наприклад, про 
злочини проти честі (ст. 3, 4, 8 Короткої 
Правди, 23, 25, 67 Просторової Правди) 
[3], нема вказівок на спеціальних суб’єктів 
злочину, які б мали певні преференції 
стосовно покарань проти них, відсутній 
також і принцип середньовічного права-
привілею, за яким покарання встанов-
лювалось залежно від соціального стану 
злочинця і потерпілого. Як правило, 
статті Руської Правди містять такі фор-
мулювання як “Аще ли кто кого ударить 
батогом...то 12 гривне...” (ст. 3 Короткої 
Правди, 25 Просторової Правди), “Аже 
кто ударить мечемь, не вынез его, или 
рукоятию, то 12 гривен…” (ст. 23 Про-
сторової Правди) [5] тощо.

Іншим важливим висновком Я. Па-
доха є його твердження про гуманний 
характер системи покарань у криміналь-

С.В. Кудін
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ному праві Київської Русі. Зокрема, він 
зазначає, що “Наше давнє право не знало 
не тільки спеціяльних кар на честі, але 
чужими йому були кари тілесні та навіть 
кара смерти” [4, 196]. Дійсно, ні одна 
з правових пам`яток Київської Русі не 
містить вказівок на смертну кару, тілесні 
покарання: Руська Правда, наприклад, 
за злочини проти честі встановлює май-
нові покарання –– штраф (“продажа”) 
на користь держави та відшкодування 
моральної шкоди потерпілому.

Я. Падох наводить і причину доміну-
вання у кримінальному праві Київської 
Русі зазначених ідей –– висока духовність 
давньоукраїнського суспільства, як наслі-
док –– ціннісне ставлення до людини. Він 
зазначає, що “...право, як завжди, є й тут 
похідним явищем, яке випливає з загаль-
ного погляду й переконання більшости 
тієї соціяльної групи, в межах якої воно 
виникає” [4, 187]. Очевидно, саме такий 
погляд дав змогу Я. Падоху стверджува-
ти, що охорона честі і свободи людини 
здійснювалось за демократичними озна-
ками, захищались, навіть, права закупів, 
а “інтенсивність цієї охорони не міняється 
в залежности від особи суб`єкта злочину, 
ані теж (в засаді) роду злочину” [4, 197].

У контексті дослідження поглядів 
Я. Падоха на провідні ідеї кримінального 
права Київської Русі не можна обійти 
його ґрунтовну за доведенням власної 
концепції працю “Ідеї гуманності і де-
мократизму в карному праві Княжої 
України”. Саме у цій статті Я. Падох 
найбільш повно і об`єктивно переконує 
у значущості і важливості ідей гуманності 
і демократизму у кримінальному праві 
Київської Русі. Причому, вчений вико-
ристовує не тільки спеціально-юридич-
ний метод, але й порівняльно-правовий, 
робить порівняння давньоукраїнського 
кримінального права з тогочасним поль-
ським і німецьким, аналізує суспільно-
політичний лад Київської Русі, правове 
положення окремих станів населення. 

Розгляд питання щодо ідеї гуманізму 
у кримінальному праві Київської Русі 

вчений розпочинає із дослідження кров-
ної помсти, її місця в системі покарань. У 
результаті Я. Падох доходить важливого 
висновку: кровна помста не мала різких 
форм, тобто вона не складала обов`язку, 
а була правом, могла замінюватись ви-
купом, відповідала тяжкості вчиненого 
злочину. Нарешті, на думку Я. Падоха, 
вона взагалі скасовується і замінюється 
майновими карами –– штрафами. У 
такому швидкому відході від старих 
звичаїв історик права вбачає “...не лише 
високий культурний рівень тієї держави, 
але виявляє нефальшовану людяність, 
що глибоко вріс у світогляд її населення” 
[6, 113].

Переконливішими стають погляди 
Я. Падоха при дослідженні ним норм за-
конодавства, що були чинними у Польщі 
та Німеччині і стосувались кровної пом-
сти. Як доводить вчений, кровна помста 
у цих державах існувала, навіть у ХV ст. 
[6, 113–114].

Обґрунтовуючи наявність і значу-
щість у кримінальному праві Київської 
Русі ідеї гуманності, Я. Падох бере до 
уваги відсутність у правових пам`ятках 
смертної кари, тілесних кар, тюремного 
ув’язнення, аналізує правове положення 
залежних верств населення (закупів, хо-
лопів) та іноземців. Достатньо логічним 
виглядає висновок Я. Падоха, якого він 
доходить, аналізуючи норми Руської 
Правди: “...смертна кара правно не іс-
нувала як інститут державного карного 
права княжої України” [6, 115]. Дійсно, 
можна абсолютно погодитись з цим 
твердженням, адже ні одна із статей цієї 
правової пам`ятки не згадує про смертну 
кару. Ті ж прецеденти, що спочатку мали 
місце в духовних судах, а згодом –– у світ-
ських, вчений пояснює впливом візантій-
ського права і монголських звичаїв. У 
названій праці знаходимо і пояснення, 
причину відсутності у системі покарань 
смертної кари –– це гуманна правосві-
домість давньоукраїнського суспільства, 
яка стала, на думку дослідника, багато в 
чому і основним елементом державно-
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карної політики. Невипадково Я. Падох 
наводить відомий вислів князя Володи-
мира Мономаха у його “Повчанні дітям”: 
“Не вбивайте й не веліть вбивати нікого, 
хоч буде винен смерті” [6, 115].

Так само Я. Падох, грунтуючись на 
дослідженні правових пам’яток Київсь-
кої Русі, заперечує існування у системі 
покарань тілесних кар та тюремного 
ув’язнення. Достатньо знаючи мову 
Руської Правди, він полемізує із відо-
мим російським вченим В.І. Сергієвичем 
щодо тлумачення ст. 159 Руської Правди 
(Карамзинський список) “Про муку”. 
На наш погляд, Я. Падох обгрунтовано 
довів, що терміни, які використовуються 
у цій статті (“кнут”, “дворянин”, “коло-
кольниця”), мають походженням ХІІІ ст., 
і вона є доданою при переписуванні 
[6, 115–116].

Для ще більшого підкреслення домі-
нування у кримінальному праві Київської 
Русі ідеї гуманності вчений звертається 
до аналізу норм польського та німецько-
го карного права. У результаті, Я. Падох 
наводить різноманітні види смертної 
кари та тілесних покарань, що вико-
ристовувались у Німеччині та Польщі: 
колесування, спалення, четвертування, 
посадження на палю, осліплення, каліц-
тво тощо) [6, 116].

Особливе значення для доведення 
існування у кримінальному праві Київсь-
кої Русі ідеї гуманізму має дослідження 
Я. Падохом у зазначеній вище праці 
правового статусу залежних верств насе-
лення. Це є зрозумілим, адже формування 
таких в економічному плані залежних 
груп населення як закупи, холопи мало 
б викликати і їх нерівноправне стано-
вище серед інших верств суспільства 
щодо кримінальної відповідальності. 
Саме таке їх правове положення можна 
побачити, аналізуючи правові норми 
Стародавньої Греції, Риму, середньовіч-
них країн Європи.

Але, як справделиво доводить Я. Па-
дох, у Київській Русі наявність екноміч-
ної залежності закупів ще не свідчить про 

обмеження державою захисту їх прав у 
випадку вчинення проти них злочинів. 
Аналізуючи показову у ставленні держа-
ви до охорони прав закупів статтю 62 
Просторової Правди, в якій йдеться про 
відповідальність господаря за побиття 
закупа, Я. Падох зазначає, що “воно 
гарантує закупові нарівні з свобідним 
його життя, здоров`я, честь і майно, й то 
не лише у відношенні до сторонніх осіб, 
але в основі й до його пана” [6, 117]. По-
годжуючись із думкою Я. Падоха, можна 
навести й інші статті Руської Правди, в 
яких прямо вказується на кримінальну 
відповідальність господаря за вчинення 
злочинів проти особи закупа чи його 
власності (ст. 59, 60, 61 Просторової 
Правди) [5].

У підсумку, вчений доходить важли-
вого висновку, який суперечить на той 
час офіційній радянській доктрині про 
“класову експлуататорську державу”: 
“...охорона правом і державою його 
інтересів (закупів –– С.К.) перед тим, у 
чиїй владі він перебуває, є висловом як 
гуманности тодішнього суспільства, так 
і зрозуміння ролі держави як понадкля-
сового, безстороннього сторожа порядку 
і справделивости” [4, 117].

Я. Падох достатньо переконливо 
доводить і те, що Руська Правда, хоч і 
не була позбавлена деякого впливу рим-
ського права, але “…загально пануюча 
в княжій добі нашої історії лагідність 
карного права не оминула й невільників” 
[6, 118]. На доказ такого погляду він на-
водить ст. 65 та 89 Просторової Правди, 
в яких заборонялось вбивати холопа, 
що вчинив посягання на здоров’я або 
честь вільного, та ставилось за обов’язок 
вбивці холопа чи роби сплатити князеві 
достатньо великий штраф у розмірі 12 
гривень.

Значну увагу при дослідженні ідеї гу-
манності у кримінальному праві Київської 
Русі Я. Падох приділив питанню захисту 
прав іноземців, обсягу їх відповідальності 
(хоча з огляду на розвиток сучасної на-
уки кримінального права України більш 
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правильно, на наш погляд, говорити про 
ідею демократизму). Вчений, передовсім, 
зазначає, що іноземці мали рівні права з 
місцевим населенням, і не тільки щодо 
сфери кримінально-правових відносин: в 
Київській Русі було відсутнє поневолення 
іноземця, який проживе на її території 
один рік і один день, відсутнє право 
власника прибережної смуги на майно 
з потерпілого від стихії судна, наявним 
було привілейоване становище іноземних 
громад тощо. Як справедливо стверджує 
Я. Падох, “ця засада рівноправности 
знайшла вислів не тільки у міжнародних 
договорах, але також у внутрішньому 
праві. Руська Правда не робить ніяких 
різниць щодо карних постанов між 
чужинцями і місцевим населенням” 
[6, 119]. Таке твердження важливе не 
тільки для розуміння змістового харак-
теру провідних ідей давньоукраїнського 
кримінального права, але й вітчизняного 
кримінального права у наступні історич-
ні періоди. Зокрема, демократичне став-
лення українського суспільства до прав 
іноземців було зафіксоване не тільки у 
Руській Правді, церковних статутах, але 
й у всіх редакціях Литовського Статуту, 
Кодексі 1743 р. тощо.

Дуже цікавими є погляди Я. Падоха 
стосовно пояснення як вияву ідеї демок-
ратизму у кримінальному праві Київської 
Русі, так і причин цього. Зокрема, він 
вважає, що демократизм, який виявлявся 
у кримінальному праві у рівності та за-
гальності, був наслідком демократичного 
за суттю державного і суспільного ладу 
Київської Русі. Так, на думку вченого, 
у Київській Русі не князь, а “віче було 
правно найвищим державним органом 
із децидуючою шириною компетенції”, 
князь же міг нести відповідальність і 
“…інколи навіть підлягав підсудності 
суду народного віча” [6, 119–120]. 

Демократизм Я. Падох справедливо 
вбачає і у суспільному ладі держави. 
Зокрема, з аналізу вказаної його праці 
видно, що ознаками такого демокра-
тизму дослідник вважає “відкритість” 

суспільних верств та князівської служ-
би і, як наслідок, можливість переходу 
простолюдинів до “лучших людей”. 
Тому, на думку вченого, “не витворив-
ши окремих, замкнених у собі станів, ці 
вищі кляси суспільности не придбали 
ніяких правом гарантованих станових 
привілеїв” [6, 120]. 

Відтак, демократичний устрій де-
ржавного апарату, суспільного ладу 
впливав, як вважає Я. Падох, і на значу-
щість ідеї демократизму у кримінальному 
праві Київської Русі. Зокрема, на думку 
Я. Падоха, суб`єкт та об’єкт злочину 
не індивідуалізуються, а це означає, що 
“розмір і рід кари не залежні від клясової 
приналежности злочинця” [6, 121], “…
злочин карається однаково, незалежно 
від того, на кому чи на чию шкоду його 
виконано” [6, 122].

Для доведення власної думки Я. Па-
дох звертається до конкретних статей 
Руської Правди. Особливо показовим у 
цьому відношенні є його аналіз ст. 1, 19, 
22, 23 Короткої Правди, 3, 11 Просторо-
вої Правди, в яких йдеться про покарання 
за вбивство простолюдинів та представ-
ників соціальної групи “княжих мужів” 
(відповідно, штраф — 40 та 80 гривень) 
[5]. З першого погляду складається вра-
ження про певні правові преференції, що 
надаються державою “княжим мужам”. 
Але Я. Падох, всупереч думці окремих 
істориків права як дореволюційного, так 
і радянського періоду, вважає, що “тут 
йшлося лише про підвищення держав-
ної кари за вбивство княжого урядника, 
оправдане повагою особистої княжної 
опіки, під якою він перебував, та урядо-
вими функціями, що їх сповняв убитий, 
як репрезентант княжої (державної) 
влади” [6, 122]. Таку позицію вчений 
обґрунтовано пояснює тим, що розмір 
головщини (плата родичам) залишається 
однаковим, збільшувалась удвічі тільки 
віра — штраф, що сплачувався князю.

Традиційно Я. Падох порівнює 
давньоукраїнське право з німецьким та 
польським, підкреслюючи той факт, що 
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в останніх закріплювалась не тільки ста-
нова нерівність, але й різна кримінальна 
відповідальність представників станів. 
Вчений на конкретних прикладах дово-
дить, що лицарі, шляхтичі користувались 
у цьому відношенні значними перевагами 
[6, 123].

Повнота і обґрунтованість концепції 
Я. Падоха підтверджується і його деталь-
ним аналізом правового статусу жінки. 
Він доводить, що, на відміну від римсько-
го та німецького права, у Київській Русі 
права жінки охороняються державою так 
само, як і чоловіка. Єдиний виняток, на 
його погляд, складала ст. 88 Просторової 
Правди, санкція якої передбачала сплату 
половини віри (20 гривень) за вбивство 
чоловіком своєї зрадливої дружини. Але 
навіть у такому обмеженні вчений вбачає 
демократизм і переваги кримінального 
права Київської Русі, адже, як стверджує 
Я. Падох, у середньовічному німецькому 
праві таку дружину дозволялось безкар-
но вбити [6, 125–126].

Безперечно, звернення уваги Я. Падо-
хом до проблеми кримінально-правового 
статусу жінки є дуже важливим в контекс-
ті як толерантного і поважного ставлення 
до неї в українському суспільстві, так і 
розвитку державно-правової охорони 
прав жінки у більш пізні історичні пе-
ріоди. Зокрема, у всіх трьох редакціях 
Литовського Статуту (ХVІ ст.), Кодексі 
1743 р. життя, здоров’я, честь жінки 
будь-якого стану охоронялось більш 
посилено: наприклад, розмір штрафів за 
вбивство жінки, спричинення їй тілесних 
ушкоджень, образу честі були вдвічі 
вищими, ніж за вчинення аналогічних 
злочинів проти особи чоловіка. 

Своєрідним підбиттям підсумків, аку-
муляцією власних поглядів на сутність 
кримінального права Київської Русі, і, 
зокрема, на провідні його ідеї стала праця 
Я. Падоха “Нарис історії українського 
карного права”, де вчений вказує на 
найбільш характерні прояви ідей гуман-
ності (або людяності) та демократизму 
у кримінальному праві Київської Русі. 

Я. Падох відзначає такий прояв гуман-
ності як обмеження кровної помсти як за 
видами злочинів, так і за колом родичів, 
що могли помститись, помста вважа-
лась не обов’язком, а правом, згодом її 
держава скасувала взагалі. Абсолютно 
справедливим є і твердження вченого 
щодо відсутності у давньоукраїнському 
кримінальному праві принципу таліону 
[7, 12, 21]; — відсутність у системі пока-
рань смертної кари, тілесних кар, тюрем-
ного ув’язнення [7, 12]; — однаковість 
покарання вільних і залежних в економіч-
ному відношенні осіб у випадку вчинення 
ними злочинів, а також “…в деякій охо-
роні повних невільників” [7, 12].

Так само вчений визначив і прояви 
ідеї демократизму. Можна погодитись із 
думкою автора “Нарису історії українсь-
кого карного права”, що такими були: 
рівність представників усіх суспільних 
верств у кримінально-правових відноси-
нах, відсутність станових привілеїв, тоб-
то, за висловом вченого “рід і розмір кари 
не залежить від клясової приналежности 
злочинця чи постраждалого” [7, 12–13]; 
рівність була не тільки між вільними, але 
й у правах з ними були урівнені закупи, 
а “…невільники охоронялися законом 
перед неоправданим насиллям їх панів” 
[7, 13]; рівність перед кримінальним 
законом стосувалась жінок і чоловіків, 
а також іноземців, що мешкали на тери-
торії Київської Русі [7, 13].

Таким чином, із сказаного можна 
зробити наступні висновки:

1. У творчій спадщині Я. Падоха одне 
з провідних місць займає дослідження та 
всебічне обґрунтування ідей гуманізму 
та демократизму у кримінальному праві 
Київської Русі.

2. У працях Я. Падоха ідея гуманності 
у кримінальному праві Київської Русі 
обґрунтовувалась такими характерними 
рисами системи покарань як: відсут-
ність смертної кари, тілесних покарань, 
тюремного ув`язнення; обмеженість 
використання кровної помсти, а у по-
дальшому –– її скасування; відсутність 
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принципу таліону; передбачення однако-
вих покарань без врахування соціального 
статусу злочинця чи потерпілого.

3. Ідея демократизму у криміналь-
ному праві Київської Русі на думку 
Я. Падоха втілювалась, в основному, у 
рівності вільних та напіввільних станів 
щодо кримінально-правової відпові-
дальності, рівності чоловіків та жінок, 
рівності у правах місцевого населення 
та іноземців.

4. Вивчення праць Я. Падоха дає 
змогу виділити основу методологічної 
бази, на якій ґрунтувалось дослідження 
вченим ідей гуманності та демократизму 
у кримінальному праві Київської Русі. 
Серед провідних методів можна назвати: 
догматичний, історичний та логічний, 
порівняльно-правовий.

5. Я. Падох у своїх працях обґрунто-
вує причини домінування ідей гуманності 
та демократизму у кримінальному праві 

Київської Русі. Причинний характер 
цих ідей він вбачає у трьох основних 
чинниках: демократизмі державного 
ладу; демократизмі суспільного ладу; гу-
манному світогляді давньоукраїнського 
суспільства, його ціннісному ставленні 
до людини. Великої ваги Я. Падох надає 
останньому чиннику, вважаючи, що він 
істотно впливав на зміст як правових зви-
чаїв, так і законів у Київській Русі. Мож-
на говорити, що таким чином Я. Падох 
підтримував морально-етичний підхід до 
розуміння права.

6. Дослідження Я. Падохом ідей гу-
манності та демократизму у криміналь-
ному праві Київської Русі має важливе 
значення у контексті розробки сучасною 
вітчизняною історико-правовою наукою 
основних закономірностей, тенденцій 
становлення і розвитку кримінального 
права України, з`ясування особливостей 
цих процесів. 
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РЕЗЮМЕ
В статье исследуются основы, суть взглядов Я. Падоха на ведущие идеи уголовного 

права Киевской Руси — гуманности и демократизма, определяется причинный харак-
тер взглядов ученого. Доказано, что в трудах Я. Падоха идея гуманности в уголовном 
праве Киевской Руси обосновывалась отсутствием смертной казни, телесных наказаний, 
тюремного заключения, ограничением использования кровной мести, а в последующем 
–– ее отменой, отсутствием принципа талиона. Идея демократизма в уголовном праве 
Киевской Руси, по мнению Я. Падоха, воплощалась в равенстве свободных и полусво-
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бодных групп населения относительно уголовно-правовой ответственности, равенстве 
мужчин и женщин, местного населения и иностранцев. Причинный характер идей 
гуманности и демократизма Я. Падох видит в трех основных факторах: демократизме 
государственного строя; демократизме общественного строя; гуманном мировоззрении 
украинского общества, его ценностном отношении к человеку.

SUMMARY
The article studies basics and essence of Padoh’s attitudes towards the principal ideas of 

criminal law in Kyiv Russ, which are humanity and democracy. It also determines the causal 
character of the scientist’s views. It has been proved that in Padoh’s works, the idea of humanity 
in criminal law of Kyiv Russ was grounded by the absence of such practices as death penalty, 
corporal punishments, imprisonment, restricted use of blood feud and its further abolition, 
as well as absence of principle of revenge “eye for an eye and tooth for a tooth”. According 
to Padoh, the idea of democracy in criminal law of Kyiv Russ was expressed by equality of 
free and semi-free groups of population as regards criminal and legal responsibility, equality 
of men and women, as well as local inhabitants and foreigners. The casual character of the 
ideas of humanity and democracy is identified by Padoh in the three basic factors: democracy 
of government, democracy of social system, humane attitude of Ukrainian society and its 
respectful attitude to a human individual.   

Рекомендовано кафедрою 
теорії та історії держави і права

Подано 28.09.06
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Свобода договору є одним із основ-
них принципів цивільного права. Цей 
принцип закріплений в ст. 3 ЦК України 
як одна із загальних засад цивільного 
законодавства. В сімейному праві, із 
прийняттям Сімейного кодексу, свобода 
договору також набула значення як один 
із головних принципів договірного регу-
лювання сімейних відносин. 

Суть свободи договору в сімейному 
праві розкривається в ст. 9 СК України, 
де зазначено, що суб’єкти сімейного пра-
ва можуть врегулювати свої відносини 
за домовленістю (договором), якщо це 
не суперечить вимогам цього Кодексу, 
інших законів та моральним засадам 
суспільства. Із цього можна зробити 
висновок, що договірне регулювання 
не може також вступати в протиріччя 
з нормами цивільного законодавства, 
тому що цивільне та сімейне право –– це 
найближчі один до одного галузі, які 
мають спільні риси. Саме їхня близькість 
зумовлює можливість субсидіарного 
застосування норм Цивільного кодексу 
в сімейному законодавстві. Але до сімей-
них відносин не можуть застосовуватися 
ті норми Цивільного кодексу, які не уз-
годжуються із суттю цих відносин (ст. 8 
СК України).

О.В. Нєкрасова,
аспірантка
(Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка)
(Науковий керівник професор О.В. Дзера)

Зміст свободи договору розкриваєть-
ся через ст. 6 ЦК України, в якій виписа-
но співвідношення законодавчих актів 
та договору: сторони у договорі мають 
право врегулювати ті відносини, які не 
визначені у положеннях законодавчих 
актів, відступити від цих положень і 
самим врегулювати свої відносини, крім 
випадків, коли в актах законодавства 
міститься пряма заборона відступів від 
передбачених ними положень або якщо 
обов’язковість для сторін положень актів 
законодавства випливає з їхнього змісту 
чи суті відносин. Ця стаття також може 
бути застосована до регулювання свобо-
ди договорів в сімейному праві в цілях 
уточнення змісту свободи договору. 

Проте свободу договорів не слід 
абсолютизувати. Свобода, в принципі, 
не може бути безмежною і договірна 
свобода в тому числі. Вона реалізується 
лише в рамках дозволеного і можли-
вого. Таким чином, договірна свобода 
нерозривно пов’язана із визначенням її 
меж. Як слушно зазначав В.П. Грібанов, 
“будь-яке суб’єктивне право, яке є мірою 
можливої поведінки управомоченої 
особи, має визначені межі як за своїм 
змістом, так і за характером його здійс-
нення... тому що за відсутності таких меж 

Свобода договору 
в сімейному праві України

Ключові слова: свобода договору, сімейні відносини, складові свободи договору.
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право перетвориться в свою протилеж-
ність –– у свавілля, і тим самим взагалі 
перес та не бути правом” [1, 22]. Однак 
обмеження свободи учасників відносин 
повинні бути виправданими, розумними, 
продиктованими необхідністю захисту 
прав і інтересів окремих осіб та суспіль-
них інтересів. З погляду В.С. Нерсесянца 
свобода покликана “служити критерієм 
людського прогресу, в тому числі у галузі 
державно-правових форм” [2, 30].

Межу свободи договору в Цивільно-
му кодексі встановлено в ст. 627, відповід-
но до якої вільне вчинення суб’єктами 
зобов’язання дій має здійснюватися з 
урахуванням вимог ЦК України, інших 
актів цивільного законодавства, вимог 
розумності та справедливості. Крім цьо-
го, в сімейному праві з огляду на його 
специфіку існують суто галузеві обме-
ження свободи договору. Наприклад, 
такі: сімейні відносини регулюються 
лише в тій частині, у якій це є допусти-
мим і можливим з точки зору інтересів 
їх учасників та інтересів суспільства (ч. 3 
ст. 7 СК); договір не повинен позбавляти 
дитину можливості здійснення її прав, 
більш того, регулювання сімейних від-
носин має здійснюватися з максимально 
можливим урахуванням інтересів дитини, 
непрацездатних членів сім’ї (ч. 7, 8 ст. 7 
СК). Крім цього, Сімейний кодекс має де-
які обмеження свободи сімейно-правових 
договорів, які стосуються визначеного 
договору, наприклад, відповідно до ч. 4 
ст. 93 СК України шлюбний договір 
не може ставити одного з подружжя 
у надзвичайно невигідне матеріальне 
становище. 

Сьогодні, загальновизнаною є точка 
зору про три сторони виявлення свободи 
договору, яка узгоджується із букваль-
ним текстом закону. В ст. 627 ЦК Ук-
раїни наголошується на свободі сторін: 
1) укласти договір; 2) вибрати контраген-
та; 3) визначити умови договору.

Суб’єкти сімейних відносин також 
наділені свободою на цих стадіях, але 
із деякими особливостями. Розглянемо 

кожну із цих трьох стадій укладення 
договору. 

Сторони вільні у виборі, укладати 
договір чи ні. Але ніхто не може бути 
змушений укласти договір. Тому у ч. 3 
ст. 203 ЦК України законодавець прямо 
передбачає, що волевиявлення учасників 
має бути вільним і відповідати внутріш-
ній волі. Це і є межею свободи договору 
на стадії його укладення. Якщо ця ви-
мога порушена, то ми маємо правочин 
з пороком волі. Такі правочини можна 
розділити на: а) правочини, які вчинені 
без внутрішньої волі особи на вчинення 
правочину вчинені під впливом насиль-
ства –– ст. 231 ЦК України; в результаті 
зловмисної домовленості представни-
ка однієї сторони з іншою стороною 
–– ст. 232 ЦК України; вчинені дієздат-
ною фізичною особою, яка у момент 
вчинення не усвідомлювала значення 
своїх дій та (або) не могла керувати ними 
(ст. 225 ЦК України); б) правочини, в 
яких внутрішня воля сформована невірно 
вчинені внаслідок помилки –– ст. 229 ЦК 
України; обману –– ст. 230 ЦК України; 
під впливом тяжкої обставини –– ст. 233 
ЦК України) [3, 180]. 

Одна із складових свободи договору 
проявляється в можливості вільно обира-
ти партнера у майбутньому договірному 
зв’язку. В сімейному праві ця складова 
свободи договору значно звужена тому 
що одним із загальновизнаних обме-
жень свободи договору в сімейному 
праві є особливий суб’єктний склад. 
Як виходить із суті сімейних правовід-
носин, суб’єктами сімейних відносин є 
дієздатні фізичні особи, наділені сімей-
ними правами та обов’язками. Сімейні 
відносини можуть виникати тільки між 
фізичними особами. Суб’єкти сімей-
ного права характеризуються тим, що 
вони виступають не просто як фізичні 
особи, а в визначеній якості, яка вказує 
на властивості особи. Відповідно до 
ч. 1 ст. 9 СК України, сімейні договори 
можуть бути укладені між подружжям; 
батьками; іншими родичами та членами 

О.В. Нєкрасова
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сім’ї, відносини між якими регулює 
Сімейний кодекс України. Це можуть 
бути матір дитини та бабуся, рідні брат 
та сестра, батько та мачуха дитини, жінка 
та чоловік, які проживають однією сім’єю 
без реєстрації шлюбу. Перелік учасників 
сімейних відносин, які регулює Сімейний 
кодекс України встановлений у ст. 2.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 СК України 
сімейні договори між собою можуть 
укладати не тільки близькі родичі, а 
також інші особи, що проживають од-
нією сім’єю, родичі за походженням. 
“Проявом демократизації сімейного 
законодавства є визнання юридичного 
значення за сімейними договорами, 
укладеними між тими особами, які не 
названі у Сімейному кодексі учасниками 
сімейних відносин, що регулюються ним. 
Не буде жодних перешкод для визнання 
правозгідним договору між дядьком і 
племінником про надання йому утриман-
ня протягом навчання, за яким зворотно 
племінник буде зобов’язаний надавати 
матеріальну допомогу дядькові у разі 
його непрацездатності” [4, 41].

Крім цього, як було зазначено, якщо 
особа не має відповідного обсягу дієз-
датності, вона не може бути стороною 
в сімейному договорі, у зв’язку з чим 
договір може бути визнаний недійсним 
у випадку його укладення:

1. Неповнолітньою особою за межа-
ми її цивільної дієздатності (ст. 222 ЦК 
України).

2. Фізичною особою, цивільна дієз-
датність якої обмежена, за межами її 
цивільної дієздатності (ст. 223 ЦК Украї-
ни).

3. Недієздатною фізичною особою 
(ст. 226 ЦК України).

Свобода договору включає вільне 
визначення сторонами його умов, у яких 
фіксуються взаємні права та обов’язки 
учасників. Зміст договору становлять 
умови як ті, що погоджені сторонами, так 
і ті, що приймаються ними як обов’язкові 
в силу чинного законодавства [5, 153]. 
Оскільки сторони сумісно визначають 

зміст договору, доцільно казати про 
взаємне самовизначення свободи. Інакше 
кажучи, суб’єкти права вільні в пропо-
нуванні індивідуальних умов, але при 
цьому свобода кожного з них обмежена 
аналогічною свободою іншого суб’єкта. 
Таким чином, “свобода однієї людини 
припиняється там, де починається право 
іншої” [6, 35].

Законодавець встановлює вимоги 
щодо відповідності змісту договору 
правам та інтересам дитини, там самим 
встановлює підвищену охорону прав та 
інтересів соціально вразливої категорії 
фізичних осіб. Частина 6 ст. 203 ЦК 
України забороняє вчинення батьками 
(усиновлювачами) правочинів, що су-
перечать правам та інтересам їхніх ма-
лолітніх, неповнолітніх чи недієздатних 
дітей. Це означає, що, розпоряджаючись 
своїм особистим майном, батьки, усинов-
лювачі повинні зважати на інтереси ди-
тини. Крім цього, слід звернути увагу на 
те, що у ч. 6 ст. 203 ЦК України йдеться 
про дітей у найширшому розумінні цього 
слова, тобто не лише про тих, котрі не 
досягли повноліття, а й про повнолітніх, 
але непрацездатних дітей. Сімейний ко-
декс, крім підвищеної охорони інтересів 
дитини, встановлює підвищену охорону 
інтересів непрацездатних членів сім’ї 
(ч. 8 ст. 7 СК України). Таким чином, до 
підстав, які тягнуть недійсність сімейного 
договору, можна віднести умови, за яки-
ми дитина чи непрацездатний член сім’ї 
позбавляються майна або можливості 
його одержання в майбутньому, батьки 
відмовляються від одержання належних 
дитині пенсій і інших платежів з боку 
держави та третіх осіб, зобов’язуються 
перед кредиторами майном, що належить 
малолітній дитині, й т. ін.

Проявом договірної свободи є право 
сторін обирати за своєю згодою форму 
договору, якщо тільки законом для ок-
ремих видів договорів не встановлена 
певна форма. 

Виявом свободи договору є право 
осіб укладати договори, які передбачені 
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законом, так і договори, які законом не 
передбачені, але йому не суперечать (ч. 1 
ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України). Важли-
во, щоб укладений сторонами договір 
не суперечив вимогам ст. 9 СК України, 
ст. 6 ЦК України.

Елементом свободи договору є пра-
во сторін за своєю згодою змінювати, 
розривати або продовжувати на новий 
строк дію договору. Це є логічним 
продовженням свободи сторін на вступ 
у договірні відносини та визначення 
змісту договору. Можливість визначати 

долю договору, “складає одне із прямих 
виражень договірної свободи: ті, хто во-
лодіють правом із власної волі укласти 
договір, повинні бути в принципі також 
вільні в питаннях його розірвання або 
зміни окремих договірних умов” [7, 434]. 
Сімейне законодавство не містить спе-
ціальних норм щодо зміни і розірвання 
сімейних договорів, у зв’язку з чим при 
регулюванні цього питання слід керува-
тися загальними положеннями Цивіль-
ного кодексу України про правочини, 
зобов’язання та договори.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена исследованию вопросов свободы договора в семейном праве. 

Рассматриваются содержание, пределы и элементы свободы договора в семейном праве 
Украины.

SUMMARY
The investigation of the contract freedom in family law, the substance, limits and elements 

of contract freedom are the subject of this article.  

Рекомендовано кафедрою 
цивільного, господарського права та процесу
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Проблема клонування людини в ук-
раїнській  науковій літературі розглядаєть-
ся з позицій проблем етичних, релігійних 
і, насамкінець, –– правових. Із прийняттям 
в 2004 р. Закону України “Про заборону 
репродуктивного клонування людини” [1] 
суспільство зітхнуло із полегшенням: немає 
явища –– немає проблеми.

Проте український науково-дослід-
ницький потенціал в сфері біотехноло-
гії (генної інженерії), репродуктивної 
медицини важко переоцінити. України 
зберегла отриману у спадок від Радянсь-
кого Союзу і розвинула власну потужну 
біотехнологічну школу. Відсутність нор-
мативно-правової бази для повноцінної 
правової охорони отриманих результатів 
виключає Україну і її науковий потенціал 
із світової царини надсучасних біотех-
нологій. Так, в Законі України “Про 
охорону прав на винаходи і корисні мо-
делі” в п. 3 ст. 6 зазначається, що правова 
охорона не надається на такі об’єкти в 
основу яких покладено біологічні про-
цеси відтворення рослин та тварин, що 
не відносяться до небіологічних та мік-
робіологічних процесів [2].

Автор статті повністю поділяє по-
зицію О. Грищенка, що, розглядаючи 
проблему клонування, потрібно абстра-
гуватися від питань самого його “ме-
ханізму” (медико-біологічної деталізації)  
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й обговорення сенсаційних відкриттів у 
цій галузі, яким присвячуються сьогодні 
як численні наукові публікації, так і ще 
більш численні статті та повідомлення у 
засобах масової інформації [3], не позбав-
лені відвертих спекуляцій на релігійних 
почуттях громадян чи необізнаністю.

Важливим еволюційним кроком в 
формуванні ставлення Європейського 
Союзу (ЄС) до сучасних біотехнологій 
і клонування людини було прийняття 6 
липня 1998 р. Європейським Парламен-
том  і Радою Європи Директиви № 98/44 
“Про правову охорону біотехнологічних 
винаходів” [4]. В директиві зазначаєть-
ся, що винахід не може бути визнаним 
непатентоздатним лише на тій підставі, 
що його основою є жива матерія. Проте 
надалі європейський підхід до проблеми 
патентування живих організмів певною 
мірою еволюціонував.

Проблема визнання патентоспромож-
ним об’єктом винахід у формі живої 
матерії свого часу була позитивно вирі-
шена в законодавстві США, які наразі 
займають (принаймні офіційно) позицію 
противників будь-яких дослідів в сфері 
клонування. В 1972 р. Анад Хакрабати 
подав заявку на реєстрацію патенту на 
генетично змодифікувану бактерію, 
яка була отримана в результаті генної 
інженерії. Вчений отримав патент лише 
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через 9 років після оголошення на під-
ставі рішення Верховного Суду США у 
справі “Diamond v. Chakrabaty”, який 
постановив, що живі організми слід виз-
нати об’єктами патентоспроможними. 
Про контроверсійність рішення свідчать і 
результати голосування, за результатами 
якого воно було винесено (5 судів “за” і 
4 “проти”) [5].

Натомість проблема патентоспромож-
ності живої матерії в Європі була вирішена 
позитивно ще в 1969 р. Федеральний Па-
тентний Суд ФРН (Bundespatentgericht) 
підтримав видачу патенту на „червоного 
голуба”, отриманого в результаті багато-
разових схрещень, зазначивши, які саме 
умови патентоспроможності було дотри-
мано. За оцінкою німецьких правників, Фе-
деральний Патентний Суд наче “залишив 
резерв” для нових винаходів в зазначеній 
галузі, зайнявши протекціоністську щодо 
німецьких вчених позицію [5]. 

Одним із останніх прикладів вирі-
шення проблеми патентування живих 
організмів є оголошення до реєстрації в 
США “Гарвардської миші”. Спочатку 
патент було отримано в США, а згодом й 
отримано патент ЄС. Проте, слід зазначи-
ти, що в мотивувальній частині рішення 
Патентного Офісу ЄС вказується, що 
експертами визнається патентоспромож-
ність заявленого винаходу, але не як жи-
вого організму, а як тварини [6].

В останній редакції Директиви № 98/44 
“Про правову охорону біотехнологічних 
винаходів” в ст. 5 зазначається, що людсь-
ке тіло на будь-якій стадії свого розвитку, 
або відкриття будь-якого елементу його 
розвитку, включаючи послідовність чи 
часткову послідовність генів не можуть 
бути основою запатентованого вина-
ходу. Проте п. 2 ст. 5 уточнює, що вио-
кремлений елемент людського тіла або 
елемент людського тіла виокремлений за 
допомогою певної технології, включаючи 
технологію зміни послідовності чи част-
кові зміни послідовності генів, може бути 
об’єктом запатентованого винаходу на-
віть тоді, коли структура такого елементу 

є ідентичною з природним елементом. 
Безперечно, такі винаходи отрима-

ють правову охорону лише за умови, 
що їх використання не суперечитиме 
публічному порядку чи моральності (ст. 6 
Директиви). В параграфі 2 ст. 6 також за-
значається, що не можуть бути об’єктом 
патентування клонування людських істот 
з репродуктивною метою, розуміючи під 
клонуванням будь-який процес, націле-
ний на розділ ембріона з метою створення 
людської істоти з ідентичною генетичною 
(ядровою) інформацією, яке притаманна 
вже існуючій людині (ст. 41 Преамбули 
Директиви № 98/44 “Про правову охоро-
ну біотехнологічних винаходів”).

Як бачимо, в цій частині українське 
і європейське законодавство збігаються. 
Проте, чи розповсюджується така забо-
рона на інші види клонування людського 
організму? Сьогодні виділяються два 
види клонування: клонування репро-
дуктивне, клонування з терапевтичною 
метою. Автор приєднується до позиції 
правників, які вважають, що Директива 
накладає заборону на репродуктивне 
клонування [7], і що така заборона не 
стосується клонування з терапевтичною 
метою, тобто клонування клітин ембріо-
ну до досягнення ним 14-денного терміну, 
адже наукою доведено, що лише після 
14 денного терміну у ембріона починає 
формуватися центральна нервова сис-
тема і відтоді його слід вважати живою 
істотою.

Блискавичною була реакція Гол-
ландії на положення Директиви № 98/44 
“Про правову охорону біотехнологіч-
них винаходів”, яка подала заяву до 
Європейським Суду, в якій зазначалося, 
що дозволяючи патентування виокрем-
лених елементів людського тіла, Рада 
Європи порушує, зокрема, природні 
права людини і міжнародні зобов’язання 
ЄС (Holland v. European Council and 
European Parlament) [8]. Судом було 
відхилено всі висунуті обвинувачення, 
але у рішенні по справі зазначалося, 
що Директива № 98/44 “Про правову 
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охорону біотехнологічних винаходів” 
опосередковано, можливо, суперечить 
міжнародним зобов’язанням безпосеред-
ньо країн-членів ЄС. 

Практика видачі європейських патен-
тів на живі організми демонструє деяку 
невизначеність щодо певних біологічних 
технологій. Так, в 1999 р. Патентним Офі-
сом ЄС було видано патент на генетичну 
технологію, яка може бути покладена в 
основу клонування людського організ-
му, а національним Патентним Офісом 
Монако було видано патент на змодифі-
ковані клітини тварин і ембріона людини 
Едінбургському Університету [6]. 

Автор дотримується позиції, що 
правове регулювання нових біотехноло-
гічних досягнень повинен мати застереж-

ний характер і не повинен гальмувати 
науковий прогрес. Таку позицію демонс-
трують законодавці Великої Британії. В 
2000 р. Палата громад схвалила законо-
проект, який дозволяє використовувати 
клоновані ембріони людини у наукових 
цілях [9].

Сьогодні і для України надзвичайно 
важливо з урахуванням міжнародного 
досвіду розробити національні механіз-
ми безпеки всіх видів біотехнологічної 
продукції. Усвідомлення пріоритету 
загальнолюдських цінностей повинно 
призвести до конструктивного діалогу 
між правниками, біологами, медиками 
задля наукового поступу на чолі із при-
нципом дотриманням природних прав 
людини.
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РЕЗЮМЕ
Представленная статья касается правовой охраны биотехнологий. Анализируется 

опыт Европейского Союза и США в сфере признания патентоспособности живых ор-
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SUMMARY
This article is about main problems of the granting protection to the biotechnology object. 

The author analyses the experience of EU and USA in the sphere of Patent Law and patent 
granting procedure to the human genetic information.
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У сучасному міжнародному праві 
суб’єктами поряд з державами виступа-
ють міжнародні міжурядові організації. 
В науці міжнародного права загально-
визнано, що вони володіють спеціаль-
ною договірною правоздатністю, тобто 
здатні укладати договори щодо певного 
кола питань, в межах їх компетенції, яка 
визначається, як правило, їх статутами 
[1, 61].

Така особливість договірної правоз-
датності міжнародних організацій була 
закріплена у Віденській Конвенції про 
право міжнародних договорів між де-
ржавами та міжнародними організаціями 
чи між міжнародними організаціями 
(далі — Віденська конвенція 1986 р.) [2, 
372-409]. Згідно з положеннями цього 
документа міжнародним договором 
визнається також угода, укладена між од-
нією чи кількома державами і однією або 
кількома міжнародними організаціями 
чи між міжнародними організаціями. 

Однією з найважливіших міжнарод-
них організацій економічного харак-
теру є створений відповідно до рішень 
Бреттон-Вудської Міжнародної валют-
но-фінансової конференції 1-22 червня 

1944 р. Міжнародний банк реконструкції 
та розвитку (далі МБРР). Діяльність 
МБРР досліджували такі юристи-між-
народники та економісти як К.Я. Чижів 
[3], К.Ф. Ключников [4], Б.З. Грайвер 
[5], М.М. Любимов [6], В.Н. Полежаев 
і Г.М. Якобсон [7, 123-131], Р. Бист-
рицький [8, 193-197], Г.Н. Акулова [9], 
І.Н. Герчикова [10, 103-107], А.В. Круг-
лов [11, 406-414], С.Ф. Сутирін, В.Н. Вар-
ламова [12, 239-243], Н.В. Самодурова 
[13], А.А. Мойсеєв [14], Л.А. Левіна [15], 
Л.М. Максимова, І.Я. Носкова [16], 
О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет 
[17], О.О. Качан [18], С.Я. Моринець [19], 
В.І. Мазуренко, В.Д. Сікора [20], серед 
іноземних авторів ці питання досліджу-
вали A. Брохес [21], Д.Д. Дрисколл [22], 
Д. Карро, П. Жюйар [23] та інші.

Офіційною метою діяльності Банку 
є надання допомоги державам-членам 
Банку з реконструкції та розвитку госпо-
дарства шляхом сприяння інвестуванню 
капіталу з метою реалізації виробничих 
програм, стимулювання розвитку вироб-
ничих підприємств та ресурсів в менш 
розвинутих державах, організація позик 
чи їх гарантій, що надаються у зв’язку 
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з міжнародними позиками через інші 
канали з метою забезпечення пріори-
тету здійснення найбільш корисних та 
невідкладних проектів, незалежно від 
масштабів [21; 24]. 

Правовою підставою надання по-
зики МБРР завжди виступає кредитна 
угода. Незважаючи на наявність такої 
значної кількості публікацій вітчизня-
них та зарубіжних авторів, присвячених 
правовому статусу та різним аспектам 
діяльності МБРР, питання правової 
природи, особливостей та класифікації 
кредитних угод, що укладаються МБРР 
не знайшли належного висвітлення в 
міжнародно-правовій літературі. Отже, 
дослідження таких кредитних угод, а 
також правовідносин сторін, що вини-
кають в результаті кредитної діяльності 
Банку, мають науковий та практичний 
інтерес. 

Почнемо із визначення міжнародно-
го кредиту. В.М. Шумілов дає таке виз-
начення кредиту: “це позика на умовах 
повернення через певний проміжок часу 
і зазвичай із виплатою відсотків (тобто 
винагороди за право користування нада-
ними коштами). Кредит є міжнародним, 
якщо він наданий публічними чи приват-
ними особами однієї держави публічним 
чи приватним особам іншої держави” 
[25, 240]. За словами Л.М. Максимової 
міжнародний кредит — це рух позикових 
коштів у сфері міжнародних економічних 
відносин, пов’язаний із наданням товар-
них та валютних ресурсів [16, 105].

Зрозуміло, що кредитні угоди МБРР 
в першу чергу регулюють фінансові пи-
тання. Багато норм цих угод деталізують 
фінансові права та обов’язки сторін і є 
схожими до норм угод, що укладаються 
приватними особами. Аналізуючи окре-
мо норми таких угод, складається вра-
ження, що ці угоди є звичайними цивіль-
но-правовими угодами, сторонами яких 
є приватні особи і які регулюються і по-
винні регулюватись внутрішнім правом 
держави, а не міжнародним публічним 
правом. Однак таке враження спросто-

вується цілим рядом інших характерних 
рис цих же угод. У деяких випадках зус-
трічаються норми щодо використання 
бюджетних асигнувань, щодо діяльності 
законодавчої та виконавчої влади у тих 
чи інших випадках [17, 345]. 

Як справедливо зазначає В.М. Шумі-
лов, “сукупність міжнародно-правових 
норм, що регулюють міжнародні кредит-
ні відносини, являє собою основу між-
народного кредитного права. У такому 
розумінні міжнародне кредитне право 
— це інститут міжнародного фінансового 
права; це публічне право” [25, 242].

Існує багато класифікацій міжна-
родного кредиту — залежно від різних 
критеріїв. Кредити МБРР розрізняються 
за цільовим призначенням, кількістю 
валют, що їх формують, та формою об-
слуговування. Так, за кількістю валют 
розрізняють: багатовалютні кредити 
(multicurrency pool loans) та моновалютні 
кредити (single currency loans).

Багатовалютні кредити — це креди-
ти, кошти за якими надаються і погаша-
ються обов’язково в декількох різних 
валютах. Цей вид кредитів донедавна 
був найбільш уживаним, а до 1993 р. 
— взагалі єдиним можливим із кредитів 
Банку. Процедура надання таких кре-
дитів регулюється Загальними умовами, 
що застосовуються до позик та гарантій 
на основі валютного пулу, прийнятими 1 
січня 1985 р., зі змінами та доповненнями 
від 6 жовтня 1999 р. [26].

Моновалютні кредити — це кредити, 
кошти за якими надаються і погашають-
ся в одній валюті, наприклад доларах, 
євро, єнах, фунтах тощо, за вибором 
отримувача кредиту. Даний вид кредитів 
був запроваджений з лютого 1993 р. 
дворічною пілотною програмою надання 
правочинним клієнтам можливості вибо-
ру валюти позик. Із середини 90-х років, 
після закінчення терміну дії пілотної 
програми, практика надання монова-
лютннх кредитів досить розширилась, і 
вони перетворилися на найпопулярніший 
вид позик [27, 263]. Правове регулювання 
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цих кредитів встановлюється Загальними 
умовами що застосовуються до монова-
лютних позик та гарантій, прийнятими 
30 травня 1995 р., зі змінами та допов-
неннями від 1 травня 2004 р. [28].

Залежно від форми обслуговування 
кредити бувають двох типів: одновалют-
ні кредити з фіксованою ставкою ЛІБОР 
[29] та одновалютні кредити з фіксова-
ною ставкою відсотка. Обслуговування 
одновалютних кредитів з фіксованою 
ставкою ЛІБОР здійснюється по плава-
ючій відсотковій ставці, складовими якої 
є базова ставка і загальна маржа. Базові 
відсоткові ставки встановлюються для 
кожної валюти окремо. Вони прив’язані 
до шестимісячної міжбанківської став-
ки (ЛІБОР) на час їх встановлення і 
мають плаваючий характер. Однова-
лютні кредити з фіксованою ставкою 
відсотка відрізняються від попередніх 
лише способом обчислення ставки за 
обслуговування і її величиною. Такий 
кредит можна представити як сукуп-
ність субкредитів з фіксованою ставкою, 
кількість членів якої дорівнює кількості 
піврічних періодів (семестрів), протягом 
яких видаються кошти.

За цільовим характером кредитів 
МБРР Всесвітній Банк класифікує пози-
ки МБРР таким чином: інвестиційні по-
зики та позики з метою розвитку [29].

І. Інвестиційні позики (Investment 
loans) призначені для фінансування то-
варів, робіт та послуг в межах проектів 
соціально-економічного розвитку в 
найрізноманітніших галузях. Тривалість 
використання коштів переважно складає 
5-10 років. Спочатку при наданні таких 
позик Банк приділяв увагу обладнанню, 
проектно-конструкторським роботам та 
будівництву, однак з часом інвестиційне 
кредитування почало орієнтуватись 
на побудову інституційної системи, со-
ціального розвитку та створення основ 
державної політики, необхідної для 
сприяння розвитку приватного сектора. 
За останні два десятиліття об’єм інвес-
тиційного кредитування склав від 75 % 

до 80 % загальної суми наданих Банком 
кредитів. Інвестиційні позики надають-
ся країнам-членам МБРР, що не мають 
прострочених заборгованостей перед 
Групою Світового банку [30]. 

Серед інвестиційних позик виділя-
ють: 

1. Позики на конкретні інвестицій-
ні проекти (Specific Investment Loans 
— SIL) сприяють створенню, реабілі-
тації та підтримці існуючих об’єктів 
економічної, соціальної чи виробничої 
інфраструктури. Так, у 1998 р. Банком 
було надано позику в сумі на $ 300 млн. 
королівству Таїланд з метою розбудови 
інфраструктури у цьому регіоні, ство-
ренні нових робочих місць та створення 
системи соціального обслуговування для 
малозабезпечених [31].

2. Позики на інвестиції галузевого чи 
секторального значення (Sector Investment 
and Maintenance Loans — SIM), які приді-
ляють увагу грошовим витратам у певних 
визначених галузях. Прикладом є Позика 
на реструктуризацію галузі сільського 
господарства між Україною та МБРР 
від 14 листопада 1996 р. Банк погодився 
надати позику Позичальнику, у сумі $ 300 
млн. [32]. Зобов’язання зі сторони Пози-
чальника встановлено, зокрема, у такому 
вигляді: “час від часу, на прохання іншої 
сторони, Позичальник і Банк проводять 
обмін думками стосовно прогресу, досяг-
нутого у виконанні Програми (Параграф 
3.01). Кожному такому обміну думками 
передуватиме подання Позичальником 
звіту для розгляду його Банком і викладом 
ним зауважень стосовно прогресу, досяг-
нутого у виконанні Програми. Цей звіт 
має бути настільки детальним, наскільки 
це обґрунтовано може запросити Банк. 
У Параграфі 3.02 встановлено, що у від-
повідь на прохання Банку Позичальник 
зобов’язується провести аудиторську пере-
вірку депозитного рахунку з послідовним 
використанням відповідних принципів 
аудиторських перевірок”. 

3. Адаптивні програмні позики 
(Adaptable Program Loans — APL), які 

Є.В. Палій
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передбачають поетапну матеріальну 
допомогу з метою забезпечення довготри-
валих програм розвитку, що реалізуються 
в процесі здійснення сукупності послі-
довних операцій. Адаптивна програмна 
позика містить угоду про поетапну довго-
строкову програму розвитку, забезпечену 
позикою; галузеву політику, пов’язану із 
виконанням певного етапу проекту; пере-
ваги галузевого інвестування та постійні 
витрати. Прикладом може бути позика в 
розмірі $ 210 млн., надана Банком у 1999 р. 
Індії. Основною метою позики було ре-
формування системи енергозабезпечення 
у одному з районів Індії під назвою Андра 
Прадеш і перетворення його у найбільше 
джерело електроенергії для більшості 
підприємств цієї території [33].

4. Навчальні та інноваційні позики 
(Learning and Innovation Loans — LIL), 
які сприяють малим попереднім інвес-
тиційним проектам, котрі, у випадку 
позитивних результатів, призведуть до 
реалізації великих проектів. Такі позики 
зазвичай не перевищують $ 5 млн. І нада-
ються на строк від 2 до 3 років, на відміну 
від усіх інвестиційних позик Банку. Такі 
позики включають ефективний моніто-
ринг та оцінку проведених результатів. 
Так, у 1998 р. була надана така позика 
уряду республіки Габон. Основною її 
метою було спроектувати та випробува-
ти у певних малозабезпечених районах 
країни процеси та методи створення і 
діяльності малого підприємництва та 
сприяти розвитку малого підприємниц-
тва в межах цілої країни, щоб уникнути 
безробіття. Також програма мала на 
меті сприяти не лише уряду Габону, але і 
населенню у вивченні та використанні на 
практиці основних методів та технологій 
залучення громадян до вже існуючого 
малого підприємництва та сприяти його 
стабільному розвитку [34].

5. Позики технічної допомоги (Tech-
nical Assistance loans — TAL), які на-
даються задля побудови ефективної 
інституційної системи в країні-позичаль-
ниці. Технічна допомога, що надаєть-

ся Банком, поділяється на так звану 
“жорстку” — технічна допомога на рівні 
проектів у сфері фізичних інвестицій, та 
так звану “м’яку” — технічна допомога 
інституційному розвитку, передбачає 
консультування урядів країн, що розви-
ваються, з питань державної політики у 
сфері структурної перебудови економіки, 
освіти, захисту промисловості і розвитку 
приватного сектора, управління держав-
ним сектором і реформи державного 
апарату тощо. Частка “м’якої” допомоги 
становить близько 2/3 загального вар-
тісного обсягу технічної допомоги, що 
фінансується МБРР [20, 167]. Прикладом 
договору технічної допомоги є позика на 
суму $ 38 млн. Перу, надана у 1998 р. з 
метою забезпечення прав власності гро-
мадян на майно. Основною метою про-
грами є створення системи забезпечення 
законних прав громадян на їх нерухоме 
майно. Проект охопив близько 4 млн. 
громадян, що становить третину населен-
ня цієї держави. На думку позичальників, 
процес закріплення прав громадян на 
житло сприятиме зростанню добробуту 
власників [35].

6. Позики фінансовим посередникам 
(Financial Intermediary Loans — FIL), які 
надаються фінансовим установам країн-
членів з метою фінансування реальних 
галузевих потреб інвестування. Зокре-
ма, у 1995 р. позика на суму $ 25 млн. 
була надана Литві під проект допомоги 
підприємствам та фінансовому сектору. 
Основною метою проекту є зміцнення 
банківської системи, а також сприяння 
розвитку приватного підприємництва і 
прискоренню процесу приватизації вели-
ких державних підприємств та передачі 
їх у руки приватних власників з метою 
більш ефективного їх використання 
[36].

7. Надзвичайні відновлювальні по-
зики (Emergency recovery Loan — ERL), 
що сприяють реконструкції економіки 
держав, які постраждали внаслідок таких 
подій як війна, громадянські заворушен-
ня або природні катаклізми. Позики 
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фінансують швидку та продуктивну 
діяльність позичальників, переважно 
строком на 2-3 роки. У 1999 р. Банком 
було надано позику уряду Туреччини 
у сумі $ 505 млн. з метою реконструкції 
економіки після землетрусу, що стався 17 
серпня в м. Мармара. Цей проект пере-
дбачає три компоненти: попередження 
негативних наслідків настання інших зем-
летрусів у цьому регіоні — страхування, 
планування та підготовку до надання до-
помоги у постраждалих регіонах, а також 
формування повного інформаційного 
комплексу; фінансування допомоги пос-
траждалому населенню щодо створення 
додаткових лікарень та центрів оздоров-
лення постраждалого населення, а також 
надання психологічної допомоги цим 
людям; відбудова постраждалих внаслі-
док землетрусу частин країни [37].

ІІ .  Позики з  метою розвитку 
(Adjustment Loans) передбачають при-
скорене виділення коштів, що надають-
ся шляхом підтримки інституційних 
перетворень, необхідних для створення 
умов стабільного економічного роз-
витку держави. Обов’язковою умовою 
отримання позики є досягнення згоди 
між позичальником та кредитором 
щодо умов виконання проекту у галузі 
структурних та інституційних реформ та 
проведення задовільної макроекономіч-
ної політики. Узгодження умов проекту 
із Міжнародним валютним фондом є 
одним із обов’язкових елементів процесу 
підготовки позики з метою розвитку. По-
зикові кошти надаються позичальнику 
однією чи кількома частинами (транша-
ми). Транші виділяються після виконання 
певних умов позичальником.

Серед позик з метою розвитку виді-
ляють: 

1. Із 1980 р. МБРР почав викорис-
товувати кредити з метою структурної 
адаптації (Structural Adjustment Loans — 
SAL). Перший з них був наданий в березні 
1980 р. Кенії. Таку назву отримали довго-
строкові кредити (15-20 рр.), які можуть 
використовуватись державою-позичаль-

ником для оплати будь-якого імпорту, 
за винятком зброї та предметів розкоші 
[38, 121]. Вони надаються з метою здійс-
нення неоліберальної економічної полі-
тики, характерної для вільного ринку. 
Виплата коштів проводиться оперативно, 
однак такі позики мають жорсткі умови 
проведення структурних реформ з метою 
стабілізації економіки. Такі програми, 
як правило, реалізуються паралельно з 
програмами стабілізації Міжнародного 
Валютного Фонду. Банк спільно із МВФ 
та урядом держави виробляють умови, 
строки та цілі позики в документі про 
основи економічної політики (Policy 
Framework Paper). У більшості випадків, 
цей документ розрахований на 3 роки. Як 
приклад можна навести договір, укладе-
ний з Сербією і Чорногорією у 2004 р. 
на суму $ 18 млн. [39]. Дана програма 
розрахована на проведення ряду реформ 
у сферах фінансової політики; енергоза-
безпечення; пенсійного забезпечення та 
охорони здоров’я; зміцнення прозорості, 
надійності та ефективності державного 
управління. Тобто в даному випадку 
відбувається комплексне зміцнення еко-
номіки держави-позичальника.

2. Позики галузевої адаптації, що 
надають підтримку політичним та галу-
зевим реформам у певній сфері (Sector 
Adjustment Loans — SECAL). Позика 
надається для підтримки кардинальних 
змін в політиці та проведення інституцій-
них реформ. Наприклад, внесення змін до 
законодавчої бази з метою проведення 
приватизації державних підприємств, 
позики на реструктуризацію сільського 
господарства, енергетичного сектору, те-
лекомунікацій, транспорту. Прикладом є 
позика Банку, що була надана у 2005 р. 
уряду республіки Чилі у сумі $ 30 млн. 
[40]. Метою проекту було реформуван-
ня системи громадського транспорту у 
м. Сантьяго шляхом зменшення вартості 
проїзду та покращення самої системи 
транспорту з мінімальним забрудненням 
навколишнього середовища та мініміза-
цією шуму.

Є.В. Палій
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3. Програмні позики з метою струк-
турної адаптації політики держави 
(Program Structural Adjustment Loan 
— PSAL). Прикладом такої угоди є на-
дана банком позика на суму $ 15 млн. 
уряду республіки Парагвай у березні 
2005 р. Програма фінансувала створення 
та впровадження в життя основних нор-
мативних актів у сфері фінансового пра-
ва, перегляд існуючого законодавства 
у сфері банківського права, створення 
законодавства з питань протидії відми-
ванню грошей, а також законодавства, 
яке б регулювало реструктуризацію 
державних банків [41].

4. Спеціальні позики з метою струк-
турної адаптації (Special Structural 
Adjustment Loan — SSAL) фінансують 
структурні та соціальні реформи, до-
помагають державам попередити фі-
нансову кризу, а якщо така вже існує, 
— пом’якшити її негативний економіч-
ний та соціальний вплив. Зокрема, така 
позика була надана у березні 2003 р. уря-
ду республіки Уругвай на суму $ 101,02 
млн. з метою розвитку економіки держа-
ви, підвищення її конкурентноздатності, 
покращення рівня життя громадян через 
ефективну підприємницьку діяльність, 
покращення рівня охорони здоров’я та 
освіти [42].

5. Реабілітаційні позики (Reha-
bilitation Loan — RIL), які фінансують 
проведення реформ задля створення 
сприятливого клімату для приватного 
сектора економіки. Вони спрямовуються 
на короткотермінові макроекономічні 
та галузеві реформи, в основному ви-
користовуються в країнах з перехідною 
економікою. Прикладом є позика уряду 
республіки Конго на суму $ 150 млн., 
надана у вересні 2005 р. [43]. Програ-
ма складається з таких компонентів: 
а) використання міністерством охорони 
здоров’я програми надання необхідної 
медичної допомоги у 83 медичних зонах; 
б) аналіз захворюваності на малярію в 
регіоні; в) фінансування забезпечення 
необхідними медикаментами.

6. Позики з метою зменшення бор-
гових зобов’язань (Debt Reduction Loan 
— DRL) держави. В порівнянні із комер-
ційними банками, МБРР надає кошти 
у великих розмірах, на кращих умовах, 
з більш тривалим періодом погашення 
заборгованостей та у більш стійкій фор-
мі. Країни, що беруть позики у МБРР, 
мають більше часу для їх виплати — 15-20 
років при періоді початкового погашен-
ня 3-5 років.

На підставі здійсненого аналізу кре-
дитних угод МБРР можна вивести такі їх 
специфічні риси:

1. В угодах відображені основні при-
нципи та завдання діяльності МБРР.

2. Угодами детально регламенту-
ються правовідносини сторін, що до міні-
муму зменшує можливість виникнення 
колізійних проблем.

3. За угодою виникають права та 
обов’язки як у Банку, так і в Позичаль-
ника. Банк зобов’язаний забезпечити 
цільове використання кредиту шляхом 
контролю за використанням коштів. По-
зичальник має право вимоги визначеної 
суми грошей і в той же час зобов’язаний 
використовувати кредит за цільовим 
призначенням.

4. Обов’язки Позичальника виходять 
за межі фінансових зобов’язань за умова-
ми угоди. Особливо у тих випадках, коли 
Позичальником виступає підприємство, 
і для укладення угоди необхідною є 
гарантія держави, на території якої зна-
ходиться це підприємство.

5. За всіма кредитними угодами 
Банку передбачається можливість їх 
дострокового погашення, але в такому 
випадку від Позичальника можуть вима-
гати попередньої винагороди, зумовленої 
необхідністю додаткових витрат Банку 
на реструктурування коштів.

6. Для забезпечення вчасного обслу-
говування кредитів Банк використовує 
як заохочувальні, так і каральні методи. 
Заохочувальні — зниження вартості 
обслуговування кредитів для ретельних 
платників.
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7. Хоча деяким угодам і притаман-
ні риси майнового характеру категорії 
цивільно-правових контрактів чи дого-
ворів міжнародного приватного права, 

такі угоди все ж таки є міжнародними 
угодами, правове регулювання яких 
відбувається міжнародним публічним 
правом.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена понятию и классификации кредитных соглашений Международно-

го банка реконструкции и развития. Автор высказывает ряд предложений, касающихся 
основных принципов и задач деятельности Международного Банка реконструкции и 
развития. 

SUMMARY
The article is devoted to concept and classification of credit agreements of the Interna-

tional bank of reconstruction and development. The author states a numbers of the offers 
concerning main principles and tasks of activity of the International Bank of reconstruction 
and development. 
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Торговельна марка (знак для товарів і 
послуг) як благо є настільки специфічною 
за формою свого вираження і впливом 
на інтереси суб’єктів, що ця специфіка 
певною мірою впливає і на визначен-
ня його, як об’єкта господарських пра-
вовідносин. Як зазначає А.В. Міцкевич, 
зв’язок об’єкта з інтересами суб’єктів 
правовідносин виводить нас за межі 
аналізу юридичної форми правовідносин 
і дозволяє встановити зв’язок форми з 
різними матеріальними, організаційними 
і культурними засобами задоволення 
потреб особи і суспільства в цілому. 
Засоби задоволення інтересів та потреб 
у суспільстві є найрізноманітнішими. 
Перш за все, це предмети зовнішнього 
світу, результат фізичної чи розумової 
діяльності людей, який відокремлюється 
від самого виробництва [1].

Знак, як об’єктивізована у відповідну 
форму ідея, –– торговельна марка, –– при 
укладанні між суб’єктами господарюван-
ня ліцензійного договору про передачу 
прав на неї, за значимістю для суб’єктів 
правовідносин поступається своєю ма-
теріальною формою комплексу прав на 
неї. Отже, торговельна марка (знак для 
товарів і послуг) сама по собі, як об’єкт 
світу речей, не може задовольнити гос-
подарських потреб особи. 

Аналіз природи торговельної мар-
ки, проведений А. Троллєра, призвів до 
виникнення теорії інтенціальності торгі-
вельної марки, яку надалі в європейській 
правовій науці підтримали Р. Скубіш, 
В. Влодарчик, М. Крапец, А. Каспшицкі 
[2, 30]. Суть цієї теорії полягає у тому, 
що існування будь-якої речі є похідним 
від пізнавальних дій особи. Речі не іс-
нують самі по собі, а є елементом ціліс-
ного людського буття з одного боку, 
а з іншого, –– є інструментом пізнання 
такого буття. Отже, і торговельна мар-
ка у своєму інтенціальному бутті не має 
власної предметної екзистенції. Іншими 
словами –– торговельна марка не має 
об’єктивного змісту крім того, який вкла-
дає в неї споживач, в результаті певної 
психічної діяльності; торговельна мар-
ка не існує поза свідомістю споживача. 
Економічне та юридичне значення має не 
торговельна марка як позначення, а той 
характер зв’язку, який укладає споживач 
між товаром і певним позначенням. Ін-
тенціальна сутність торговельної марки 
і дає можливість віднести її до об’єктів 
права інтелектуальної власності.

Послідовники інтенціальної теорії 
торговельної марки виділяють функ-
ціональні і віртуальні елементи марки. 
Отже, до функціональних елементів мар-
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ки (їх також називають матеріальними 
елементами (tangible factors)) відносять: 
влучність, оригінальність позначення; 
опорність тенденції перетворитися з 
торговельної марки в видове позначення 
(як це трапилось, наприклад, з торговель-
ними марками Termos, Cellophan, проти 
чого застерігають власники знаку Xerox 
в слов’яномовних країнах). 

До віртуальних елементів марки 
(nontangible factors) відносять: емоції 
споживачів, асоціації у їхній свідомості, 
які викликає торговельна марка, демонс-
трація належності до певного соціально-
го прошарку, демонстрація політичних 
чи релігійних переконань. При цьому 
не має жодного значення реальність 
таких уявлень щодо торговельної мар-
ки. Прикладом таких марок-міфів є 
торговельна марка Benetton, як марка 
світового братерства (United Colours of 
Benetton); торгова марка Rolls-Royce, що 
створила міф належності до “господарів 
світу”, марка Versace –– міф вишуканості 
і елегантності; торговельна марка Nike 
–– безперечної спортивної перемоги.

На користь значимості інтенціальної 
природи торговельної марки свідчить і 
той факт, що при визначенні її ринкової 
ціни, як об’єкта інтелектуальної влас-
ності, основну роль відіграють віртуальні 
елементи [3]. Цікавим підтвердженням 
цього є висновок американських екс-
пертів з інтелектуальної власності, які 
оцінили такі торговельні марки Радянсь-
кого Союзу, як “Докторська”, “Лотос”, 
“Ява”, “Жемчуг”, “Жигульовске”, “Мо-
мент” тощо, що існували за часів СРСР і 
на сучасному етапі висока ринкова ціна 
яких формується, насамперед, завдяки їх 
інтенціальним властивостям [4]. 

Інтенціальна природа торговельної 
марки безпосередньо зумовлює й її фун-
кції. Відповідно до ст. 1 Закону України 
“Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг” основної функцією торговельної 
марки є ідентифікація товарів і послуг 
[7]. Проте функції торговельної марки не 
залишаються незмінними, статичними, 

вони розвиваються і змінюються в за-
лежності від умов ринку і тієї політики, 
яку проводить виробник [5, 71] і є юри-
дично значущою ознакою при кваліфіка-
ції актів недобросовісної конкуренції. 

Під функцією торговельної марки 
автор розуміє ті завдання, які торго-
вельна марка покликана виконувати при 
позначенні нею продукції, використанні 
її в рекламі та впливі на свідомість спо-
живача.

В юридичній літературі існують різ-
ні класифікації функцій торговельних 
марок. Так, В. Фейгельсон виділяє такі 
функції як гарантійна, рекламна, захис-
на, культурно-виховна [7, 38]. 

В. Дементьєв визначає відрізняльну 
(ідентифікує виробника); індивідуалізу-
ючу (виділяє товар); рекламну; стимулю-
ючу (якість); охоронну; регулятивну; 
культурно-просвітницьку [5, 79]. 

Автор погоджується з усіма наведе-
ними вище класифікаціями функцій тор-
говельної марки, вони охоплюють весь 
спектр суспільних відносин, на які мають 
вплив знаки. Але якщо за критерій класи-
фікації взяти виключно правовідносини, 
у сфері яких торговельна марка виконує 
свої функції саме як об’єкт промислової 
власності, то може бути запропоновано 
таку класифікацію її функцій:

1)  дистинктивна: дозволяє індивіду-
алізувати товар і товаровиробника;

2)  стимулююча: норми міжнарод-
них угод і національного законодавства 
зобов’язують користувача знака забезпе-
чувати належний рівень якості товарів і 
послуг, які ним пропонуються;

3)  охоронно-регулятивна: спрямо-
вана на встановлення і охорону ділової 
репутації власника знака на ринку, за 
допомогою юридичних засобів регулює 
відносини на ринку між товаровиробни-
ками;

4)  рекламна;
5)  монопольно-диктаторська: ця 

функція, на відміну від попередніх, за 
своїм змістом має негативне наповнення, 
оскільки, за певних економічних умов, 
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допомагає власникові знака позбутися 
конкуренції на ринку не за рахунок 
якості продукції, а за рахунок агресивно-
го впливу на свідомість споживача [8]. 

Щодо монопольно-диктаторської 
функції та негативного наповнення її 
змісту, то, як зазначає Дж. Каспер, вплив 
на клієнта вимагає величезних зусиль. 
Для цього слід “кричати” про товар так, 
щоб почули всі (незалежно від бажання), 
“кричати” голосно і скрізь [8, 160]. Зазна-
чена функція виділяється із рекламної, 
оскільки часто знак її виконує не лише в 
межах реклами. Адже існують й інші фор-
ми активності підприємства на ринку, і 
така активність є важливим показником 
його конкурентноздатності [9, 41]. 

На підставі аналізу наведених класи-
фікацій автором пропонується виділити 
також такі функції торговельної марки, 
як:

 функція ритуальна: полягає у 
тому, що придбання товарів під певними 
торговельними марками здійснюється 
до відповідних свят чи урочистих подій 
(наприклад цукерки “Вечірній Київ”, 
торт “Київський”);

 функція ілюзії успішності: вико-
нується відомим торговельними марка-
ми, як правило, у країнах третього світу 
і на початку 90-х років на пострадянсь-
кому просторі (McDonalds, Coca-Cola, 
Jeep);

–

–

 функція демонстрації техніч-
них досягнень: виконується торговель-
ними марками, щодо яких у рекламній 
кампанії акценти робляться саме на 
певних (неперевершених, недосяжних 
для інших) технічних досягненнях (Bayer, 
Bell, American Express, Edison, Nivea);

 функція демонстрації соціаль-
ного успіху виконується такими торго-
вельними марками як Ferrari, платинова 
картка American Express, Rolls-Royce; 

 функція створення міфу ви-
конується марками, які “завоювали” 
споживача і стабільно утримуються у 
його свідомості, як гарантія найвищої 
якості, попри те, що від початку першого 
випуску продукція під їх позначення-
ми не зазнала жодних змін, зокрема і 
покращень (джинси Levy’s 1850 р.; соус 
Tabasсo 1868 р.; Coca-Cola 1886 р.; пар-
фуми Chanel № 5 1921 р., тасьма Scotch 
1925 р.; запальничка Zippo 1932 р.; ручка 
BiC 1953 р.).

Законодавство не захищає спожи-
вача від таких “агресивних” функцій 
торговельних марок на ринку. Вплив 
реклами на свідомість споживача є пред-
метом вивчення психології, і захист від її 
тиску, у більшості випадків, слід шукати 
в опорності власної психіки, а не в зако-
нодавчо закріплених нормах.
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РЕЗЮМЕ
Представленная статья раскрывает понятие интенциальной природы торговой мар-

ки, что позволяет выделить новые функции торговых марок. Так, автором выделяется: 
функция иллюзии успеха, ритуальная функция, функция демонстрации технических 
достижений. 

SUMMARY
This article concerns the problems of the legal nature of trade marks, in particular its 

intentional nature. The author demonstrates new functions of trade marks, which sometimes 
engage in aggressive policy at the market.

Рекомендовано кафедрою 
цивільного, господарського права та процесу 
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На сьогоднішній день одним з видів 
забезпечення виконання зобов’язань є 
так звана “майнова неустойка”. В сучас-
ній вітчизняній доктрині теоретичні про-
блеми застосування майнової неустойки 
розглядалися в дисертаційних роботах 
О.О. Отраднової та О.П. Печеного Проте 
у цих роботах майнова неустойка до-
сліджувалась з позиції цивільного права. 
Питання про необхідність і можливість 
застосування цього правового інстру-
менту з урахуванням особливостей гос-
подарських відносин ще не розглядалося 
науковцями. Розв’язання цього питання 
і є метою даної статті. 

Традиційно в нашому законодавстві 
неустойка розуміється як певна грошова 
сума, яку боржник, у разі порушення ним 
зобов’язання, має сплатити кредиторові. 
Неустойка, предметом якої може бути 
майно в натурі, а не грошова сума, є від-
носно новим для нас юридичним явищем. 
Така неустойка на сьогоднішній день 
відноситься до непоіменованого засобу 
забезпечення виконання зобов’язань, 
тобто вона не має визначеного терміна 
в українському законодавстві. Автору 
не вдалось знайти найменування цієї 
правової конструкції і в законодавстві 

інших країн. Проте в науковій літературі 
для позначення цього виду забезпечення 
виконання зобов’язань закріпилися два 
терміни “товарна” [1], або “майнова” 
[2] неустойка. В цій статті використову-
ватиметься словосполучення “майнова 
неустойка”, оскільки воно найбільш 
повно відбиває сутність цього правового 
явища.

Якщо чинний Цивільний кодекс Ук-
раїни (надалі –– ЦК) надав можливість 
практичного застосування майнової не-
устойки, визначивши у ст. 549 неустойку 
як грошову суму або інше майно, яке 
боржник повинен передати кредиторові у 
разі порушення боржником зобов’язання 
[3], то Господарський кодекс України 
(надалі –– ГК) в основному залишився 
на попередніх позиціях нашого законо-
давства, визначивши у ст. 230 штрафні 
санкції (термінологічний еквівалент не-
устойки у її традиційному розумінні)* як 
господарські санкції у вигляді лише гро-
шової суми, яку учасник господарських 
відносин зобов’язаний сплатити у разі 
порушення ним правил здійснення гос-
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подарської діяльності, невиконання або 
неналежного виконання господарського 
зобов’язання [4]. При цьому положення 
ст. 199 ГК надають можливість вста-
новлення сторонами інших засобів за-
безпечення виконання зобов’язання ніж 
ті, які ним прямо передбачені. Зокрема, 
сторонам угоди надається право забез-
печувати виконання зобов’язань, керую-
чись іншими, ніж ГК законами, а також 
встановлювати інші види забезпечення 
зобов’язань, які не передбачені законом, 
але й не суперечать йому. А абз. 2 ст. 199 
ГК навіть має пряме відсилання до від-
повідних положень ЦК. 

Отже, аналізуючи норми чинного 
законодавства, можна зробити вис-
новок, що формальних підстав, які б 
забороняли використовувати майнову 
неустойку в господарському обороті, не 
існує. Визначення в ст. 230 ГК як пред-
мета штрафних санкцій лише грошових 
сум не означає, що умови договору про 
обов’язок боржника передати як неус-
тойку майно у випадку порушення ним 
договірних зобов’язань, будуть визна-
ватися недійсними. Проте, незважаючи 
на це, майнова неустойка не набула 
належної популярності в господарських 
відносинах. Юристи-практики не ра-
дять застосовувати майнову неустойку, 
вважаючи, що вона має переважно де-
кларативний характер, оскільки діючим 
законодавством не передбачені ні ме-
ханізм її встановлення в договорі, ні по-
рядок її обчислення і виплати. Більшість 
дослідників приходить до висновку, що 
застосування такої неустойки є досить 
ризикованим [5, 6, 7]. 

Лякає фахівців і суперечливість 
позицій ГК та ЦК при визначенні пред-
мета неустойки. Враховуючи те, що вже 
тривалий час точаться дискусії з приводу 
розв’язання колізій між положеннями ЦК 
та спеціального господарського закону, 
практики просто намагаються уникнути 
можливих непорозумінь в майбутньому 
і надають перевагу використанню більш 
традиційних засобів забезпечення вико-

нання зобов’язання. Наприклад, А. Яро-
шенко зазначає, що “коли мова йде про 
господарські зобов’язання, до появи 
відповідних роз’яснень краще майнову 
неустойку не використовувати. Справа в 
тому, що під штрафними санкціями (не-
устойкою, штрафом, пенею) ГК розуміє 
лише грошову суму (ч. 1 ст. 230)” [8].

Підсумовуючи, можна звести при-
чини, через які майнова неустойка не 
використовується в господарських від-
носинах, до наступних:

 відсутність нормативного регу-
лювання механізму застосування цього 
правового інструменту;

 суперечливі положення у визна-
ченні предмета штрафних санкцій (неус-
тойки у широкому розумінні) між ГК та 
ЦК**;

 відсутність судової практики з 
питань застосування майнової неустой-
ки. 

Постає питання, чи існує взагалі не-
обхідність у існуванні такого правового 
інструменту як майнова неустойка в гос-
подарських правовідносинах? 

Частина сучасних вчених взагалі не 
вбачає перспектив у використанні май-
нової неустойки [9, 10]. В узагальненому 
вигляді їх аргументацію можна звести до 
наступних тез: в минулому спроби закріп-
лення на законодавчому рівні майнової 
неустойки не мали успіху; в сучасних 
умовах майнова неустойка не матиме 
практичного застосування. 

Спробуємо надати власну оцінку та 
зробити висновки стосовно можливості 
застосування майнової неустойки в гос-
подарській діяльності. Стосовно істо-
ричного минулого майнової неустойки, 
необхідно згадати, що цей вид забезпе-
чення виконання зобов’язань не є зовсім 
невідомим вітчизняному законодавству. 

–

–

–

** Термін “неустойка” вживається у декількох 
значеннях. Неустойка у вузькому розумінні являє собою 
грошову суму, яка визначається у відсотковому відно-
шенні до вартості невиконаного або неналежно викона-
ного зобов’язання і стягується одноразово. Неустойка 
у широкому значенні цього поняття є узагальнюючим, 
родовим поняттям для штрафу, пені та власне неус-
тойки у вузькому розумінні
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Ще Цивільний кодекс 1922 р. визначав 
у ст. 141, що неустойкою визнається 
грошова або інша майнова цінність, 
яку один контрагент зобов’язується у 
випадку невиконання або неналежного 
виконання ним договору доставити ін-
шому контрагенту [11]. Положення про 
майнову неустойку містилися і в проекті 
Цивільного уложення 1913 р. [12]. Можна 
знайти джерела, в яких вчені на етапі об-
говорення проекту Цивільного уложення 
висловлювалися на користь можливості 
застосування майнової неустойки в до-
говірних відносинах [13, 14, 15]. 

Вчені, які заперечують доцільність іс-
нування майнової неустойки, часто поси-
лаються на роботу К.А. Граве, в якій ос-
танній зазначав, що йому ні в судовій, ні 
арбітражній практиці не вдалося знайти 
жодного випадку, коли б неустойка була 
встановлена не як грошова сума, а як інша 
матеріальна цінність. Єдиний випадок, 
який ілюструє К.А. Граве, відносився до 
договору міни. Справа розглядалася Ви-
щою Арбітражною Комісією при СТО. 
Позивач мав намір обміняти легковий 
автомобіль на 308 пудів цукру-рафінаду. 
У зв’язку з невиконанням відповідачем 
свого обов’язку передати товар, позивач 
вимагав стягнути завдаток в розмірі 154 
пуди та сплатити неустойку в розмірі, 
який дорівнював завдатку, тобто вимагав 
стягнення з відповідача як відповідаль-
ність за порушене зобов’язання 154 пуди 
цукру-рафінаду. Однак ВАК розглядала 
неустойку лише як грошовий штраф, тим 
самим не припускаючи навіть думки про 
те, що неустойка могла бути вираженою 
не в грошах, а у вигляді іншої майнової 
цінності [16]. На думку автора цієї статті, 
відсутність практики в минулому не мож-
на розглядати як достатню підставу для 
заперечення права на існування певного 
правового явища в цей час. Крім того, 
непоширеність майнової неустойки обу-
мовлювалася низкою об’єктивних умов, 
зокрема посиленим державним регулю-
ванням господарських відносин за часів 
дії соціалістичної системи господарюван-

ня. Як відомо, після революції поступово 
посилювався контроль держави над здій-
сненням господарської діяльності, а пос-
тановою РНК СРСР від 18 жовтня 1931 р. 
комерційні операції між соціалістичними 
організаціями та підприємствами взагалі 
були заборонені. Відбиваючи практику, 
що склалася, законодавець при розроб-
ці Цивільного кодексу 1964 р. також 
відмовився від використання майнової 
неустойки: існуючі методи регулювання 
господарської діяльності не створювали 
можливості для застосування такого виду 
штрафних санкцій. 

Спробуємо довести привабливість 
майнової неустойки для забезпечення 
виконання господарських зобов’язань 
на сучасному етапі. 

Виникнення правового інституту 
забезпечення виконання зобов’язання, 
в першу чергу, пов’язано з необхідністю 
захисту кредитора від недобросовісного 
боржника. Господарській діяльності 
притаманна така ознака, як комерційний 
ризик, і для зменшення такого ризику 
сторони договору вступають в певні за-
безпечувальні правовідносини. З позиції 
кредитора майнова неустойка, в першу 
чергу, є цінною як міра відповідальності 
за порушення зобов’язання, яка реаль-
но та оптимально зможе компенсувати 
втрати кредитора. Практика свідчать 
про те, що реальність компенсації інколи 
унеможливлюється відсутністю фінансо-
вої можливості боржника задовольнити 
вимоги кредитора. Значна кількість під-
приємств виробничого комплексу має 
численні дебіторські заборгованості і для 
більшості з них виплата кредитору неус-
тойки “живими” коштами є майже не-
можливою. Отже, ступінь забезпеченості 
і гарантованості виконання зобов’язання 
мінімізується. За таких умов застосу-
вання майнової неустойки відкриє нові 
можливості для суб’єктів господарюван-
ня, адже в більшості випадків зазначені 
підприємства мають товарні запаси, які 
можуть бути визначені в договорі як 
предмет неустойки. 



59

Привабливість майнової неустой-
ки може полягти також у спрощеній 
процедурі переходу права власності 
від боржника до кредитора. Крім того, 
відсутність необхідності доводити на-
явність і розмір збитків надає майновій 
неустойці додаткових переваг. 

Останнім часом помітно зросла роль 
договору як засобу індивідуалізації госпо-
дарських відносин та норм господарського 
права, у зв’язку з чим договірна неустойка 
набуває пріоритетного значення перед 
зазначеною в законі. Суб’єкти господарю-
вання повинні мати достатньо важелів для 
визначення ефективних засобів економіч-
ного впливу в кожному окремому випадку, 
враховуючи конкретні договірні умови та 
специфіку видів господарської діяльності. 
Неустойку, предметом якої є майно в на-
турі, зручно застосовувати, наприклад, 
при укладенні договору міни, який взагалі 
не передбачає грошових розрахунків. 
Особливо привабливим виглядає засто-
сування майнової неустойки в довготри-
валих договорах поставки. Постачальник, 
який порушив зобов’язання, збільшить 
обсяг продукції, що постачається, і нав-
паки, при порушенні з боку покупця 
–– обсяг продукції буде зменшений на 
розмір неустойки. Використання майно-
вої неустойки можливе для забезпечення 
виконання зобов’язань, що випливають 
з договорів франчайзингу, контрактації, 
факторингу, постачання енергетичними 
ресурсами, тощо. 

Враховуючи специфіку предмета, 
зрозуміло, що застосування майнової 
неустойки для договорів послуг, пере-
везення, оренди є майже неможливим, 
оскільки вони не передбачають руху 
майна в натурі. 

Підтвердження доцільності вико-
ристовувати майнову неустойку можна 
знайти на сторінках фахових видань. 
Слід відмітити, що введення майнової 
неустойки в ЦК викликало серйозний 
резонанс серед працівників юридичних 
професій. Неодноразово в періодичній 
літературі підкреслювалися переваги 

застосування майнової неустойки, зокре-
ма зазначалося, що “в деяких випадках 
конкретні активи стають ціннішими за 
гроші, і тому їх можна зробити пред-
метом майнової неустойки” [17]. Також 
підкреслювалась привабливість майно-
вої неустойки, що полягає у відсутності 
громіздкої процедури, яка притаманна, 
наприклад, завдатку [6]. Юристами 
навіть наводяться приклади, коли за-
стосування неустойки було б вигідним 
та зручним для сторін угоди [8]. 

Що стосується іноземних правових 
систем, то в більшості з них допускається 
застосування негрошової форми неус-
тойки. Наприклад, Германське цивільне 
уложення, яке порівняно з іншими єв-
ропейськими кодифікованими актами 
найбільш повно регулює порядок засто-
сування штрафних санкцій, встановлює, 
що у випадку порушення боржником 
своїх зобов’язань він повинен сплатити 
кредитору узгоджену сторонами грошо-
ву суму. Згідно зі ст. 342 Германського 
цивільного уложення неустойка може 
бути встановлена не лише у вигляді 
грошової суми, але й у вигляді іншого 
майнового представлення [18]. Розши-
рене тлумачення предмета неустойки 
міститься також в ст. 1226 Цивільного 
кодексу Франції та ст. 160 Швейцарсько-
го зобов’язального закону [19]. 

Цікаво, що новітні європейські ко-
декси також включають положення про 
можливість стягнення з боржника як 
неустойки не тільки грошової суми, а й 
іншого майна [20]. 

Положення нормативних актів де-
яких пострадянських країнах, напри-
клад ст. 1716, 1717 Цивільного закону 
Латвії, встановлюють, що штрафні сан-
кції можуть бути передбачені не лише в 
грошових коштах, але й в інших ціннос-
тях [21]. Стаття 320 Цивільного кодексу 
Киргизької Республіки також містить 
норму про штрафні санкції у вигляді 
інших, ніж гроші, цінностей [22]. 

Для того, щоб остаточно пересвід-
читись у перспективності майнової не-
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устойки, автором статті було проведене 
практичне дослідження у вигляді анкету-
вання. Перед респондентами, якими були 
практикуючі юристи та посадові особи 
підприємств України, ставились декіль-
ка запитань з метою виявити ставлення 
респондентів до майнової неустойки. 
Вісімдесят вісім відсотків з сорока трьох 
опитаних респондентів (дані наводяться 
на дату подання матеріалів статті до пуб-
лікації) висловилися на користь практич-
ного застосування майнової неустойки в 
певній низці видів господарських дого-
ворів. Слід зазначити, що з особливим 
ентузіазмом за застосовування майнової 
неустойки висловились фахівці під-
приємств, які виступають учасниками 
відносин з приводу електропостачання, 
купівлі-продажу телекомунікаційного 
трафіку, постачання сировини та поста-
чання продукції через дистриб’юторські 
мережі. Безумовно, такі дані свідчать про 
існування реальної потреби у новому 

інструменті для забезпечення інтересів 
кредитора. Щоправда, більшість анке-
тованих осіб на запитання, чи викорис-
товувалася ними майнова неустойка, 
поставили позначку “ні”, пояснивши 
відсутність практики прогалинами та 
колізіями чинного законодавства з пи-
тань застосування майнової неустойки. 

На жаль, обсяг статті не дає можли-
вості для повного висвітлення проблеми 
застосування майнової неустойки в 
господарській діяльності. Але на основі 
викладеного можна зробити висновок, 
що такий правовий інструмент розкриє 
нові можливості для суб’єктів господа-
рювання за належного його відображен-
ня в Господарському кодексі України, 
що викликає необхідність внесення 
змін та доповнень у Господарський ко-
декс України стосовно застосування 
в господарських відносинах майнової 
неустойки. 
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РЕЗЮМЕ
В статье исследуется вопрос целесообразности использования имущественной неус-

тойки для обеспечения выполнения хозяйственных обязательств. Анализируется опыт 
применения данного правового инструмента в зарубежных странах. 

SUMMARY
The article studies the issue of rationale in using property penalties to insure fulfillment 

of commercial obligation. It also analyses how this legal instrument is applied in other 
countries.  
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Конференція ООН з торгівлі і роз-
витку (ЮНКТАД) є найбільшою між-
народною організацією, яка займається 
розглядом та вирішенням практично всіх 
правових питань міжнародної торгівлі 
та її розвитку. Держави, створюючи 
зазначену Організацію, визнавали, що 
вона має унікальну можливість для всео-
сяжного огляду проблем торгівлі взагалі 
і торгівлі, пов’язаної з економічним роз-
витком зокрема, в тому числі проблем, 
що стосуються країн, які розвивають-
ся [1]. Зазначена інституція є важливою, 
оскільки торгівля між народами завжди 
була однією з найдавніших та найваж-
ливіших сфер людської діяльності, яка в 
процесі ускладнення механізмів обміну 
товарами вимагала поступового уніфі-
кованого правового врегулювання та 
пошуків нових форм співпраці. Проте 
міжнародні економічні організації є яви-
щем порівняно новим і тому виникають 
питання: що саме покликало їх до життя, 
які обставини спричинили їхнє виник-
нення та які механізми застосовувалися 
для цього? Вивчення цієї проблематики 
є цікавим в історично-правовому руслі 
та перспективним з огляду на зроста-
ючу роль міжнародних організацій у 
вирішенні проблем глобалізації в умо-

вах економічної інтеграції серед яких: 
використання сировини, подолання 
соціально-економічної відсталості країн, 
що розвиваються, налагодження зба-
лансованої системи світових ринкових 
відносин. Даними питаннями займається 
Конференція ООН з торгівлі і розвитку, 
підстави та механізм створення якої роз-
глядаються у цій статті. 

Процес створення міжнародних 
організацій являє науковий інтерес 
з огляду на певний етап соціального 
розвитку світового співтовариства, яке 
після Першої світової війни вже усві-
домлювало свою єдність та взаємоза-
лежність. Велика депресія 30-х років, що 
була каталізатором війни, та подальші 
драматичні події надали політикам два 
важливих уроки: 1) існування безмежно 
заплутаного зв’язку між економічним 
процвітанням і політичною стабільністю 
та 2) зростаючу відповідальність урядів 
за забезпечення мінімального добробуту 
своїх громадян [2, 50]. Чи після Другої 
світової війни характеризувався інтен-
сифікацією промислового виробництва, 
розширенням та ускладненням міжна-
родного обміну, пов’язаного з розвитком 
світового ринку, підвищеною потребою 
налагодження збалансованих, виваже-
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них, передбачуваних правовідносин у 
сфері торгівлі та зростаючою роллю 
урядів у регламентації економічних 
питань. Пошуки засобів, включаючи 
міжнародно-правові засоби, для уні-
версального врегулювання актуальних 
тоговельно-економічних міжнародних 
проблем післявоєнного світу призвели, в 
першу чергу, до використання механізму 
численних міжнародних організацій як 
системи Організації Об’єднаних Націй, 
так і поза нею [3, 9]. 

Невдовзі після війни США виступили 
з ініціативою про створення Міжнарод-
ної торговельної організації (МТО), 
проект Статуту якої був винесений на об-
говорення на Конференції ООН з питань 
торгівлі і зайнятості, що проходила з 21 
листопада 1947 р. по 24 березня 1948 р. 
в Гавані. Хоча зазначений документ на 
Конференції підписали представники 53 
держав, Міжнародна торговельна органі-
зація так і не вступила в дію через відмову 
її ратифікації Конгресом США. 

Своєрідним регулятором міжнарод-
ної торгівлі на той час стала Генеральна 
угода з торгівлі та тарифів (ГАТТ), яка 
набрала чинності 1 січня 1948 р. ГАТТ яв-
ляла собою багатосторонню міждержавну 
угоду, основною метою якої було сприяти 
істотному зниженню ставок митних та-
рифів –– головної перешкоди здійснення 
вільної торгівлі. Проте зазначена Угода 
містила ряд недоліків. Організована за 
дорученням Економічної і Соціальної 
Ради (ЕКОСОР) група експертів з вивчен-
ня діяльності міжнародних торговельних 
організацій у своєму висновку зазначила: 
“ГАТТ має недоліки як в горизонтально-
му плані, оскільки ця угода не займається 
всією міжнародною торгівлею в цілому, 
так і у вертикальному плані, оскільки 
вона не регулює торгівлю між країна-
ми, які мають різні рівні економічного 
розвитку… Функції ГАТТ обмежуються 
регулюванням лише одного з шести ос-
новних потоків міжнародної торгівлі, а 
саме торгівлі західних промислових країн 
між собою” [4, 79]. Економічні проблеми 

великої кількості нових постколоніаль-
них держав не знаходили належної 
уваги в рамках ГАТТ, а тому створення 
ЮНКТАД передбачало вирішення більш 
широкого кола проблем: доповнення 
структури ООН органом, який відпові-
дає за розвиток міжнародної торгівлі, і 
можливість надання допомоги країнам, 
що розвиваються, в налагодженні тор-
говельно-економічних відносин з іншими 
державами [5, 47]. Таким чином, у світі 
відбулася зміна співвідношення сил. На 
політичну арену виступила ціла когорта 
країн, рівень економічного розвитку яких 
істотно відрізнявся від розвинених про-
мислових держав. Це призвело до знач-
ного ускладнення системи міжнародних 
економічних правовідносин, спричинило 
певне загострення суперечностей в сфері 
регулювання світової торгівлі. 

Зазначені суспільні події знайшли 
своє відображення в доктрині міжнарод-
ного права, де з’явилися нові тенденції. 
Концепція міжнародного права у сфері 
економічного розвитку була опрацьо-
вана правниками країн, що розвивають-
ся, серед яких М. Булаїч (Югославія), 
О. Рівєрро (Перу), М. Беджуан (Алжир), 
і ґрунтувалася вона на твердженні про 
взаємозв’язок між торгівлею та роз-
витком. Дана теорія наголошувала на 
необхідності визнання певних відступів 
від класичних принципів міжнародного 
економічного права, а саме рівності та 
взаємності, а також режиму найбільшого 
сприяння з метою диференціації правоза-
стосування відповідно до економічного 
становища держав. Тоді як класичне між-
народне право ґрунтується на принципі 
суверенної рівності, міжнародне право 
розвитку відштовхується від припущен-
ня, що рівність в умовах економічної 
нерівності є рівносильною легалізації 
нерівності... В процесі прогресивного 
розвитку міжнародного права принципу 
формальної рівності держав слід надати 
характеру фактичної рівності [6, 49].

Наприкінці 50-х років з’явилися ради-
кальні концепції Х. Зінгера, Г. Мюрдаля, 
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Р. Пребіша, в яких стверджувалося, що 
сучасні міжнародні економічні відноси-
ни не створюють рівних умов для всіх 
країн, але сприяють накопиченню вигод, 
отриманих в процесі їхньої діяльності, 
переважно у високорозвинутих держа-
вах. Згідно з теорією Р. Пребіша, світ 
розділився на аграрно-сировинну “пери-
ферію” та розвинений “центр”, який зо-
середив науково-технічні досягнення, де 
відбувається швидший ріст накопичення 
капіталу та підвищення продуктивності 
праці. Вихід з даної ситуації він бачив в 
ідеях класичного протекціонізму, кон-
цепції компенсації втрат молодих держав 
на світовому ринку, підкреслював необ-
хідність відкриття ринків розвинених 
країн для товарів “периферії”. 

Широке розповсюдження в світі, який 
розвивається, постулатів нової концепції 
довершило ту трансформацію усвідом-
лення молодими державами спільності 
своїх інтересів, яку вони пережили за 
короткий відрізок часу: з другої поло-
вини 50-х – до початку 60-х років [7, 37]. 
Країни, що розвиваються, володіючи 
теоретичною правовою та економічною 
базою, об’єднуючи зусилля, розпочали 
активно відстоювати свої інтереси в 
міжнародних інституціях. Нові держави, 
природно, приносять ці свої потреби в 
міжнародні організації. Вони на повній 
підставі вимагають, щоб міжнародні ор-
ганізації, і перш за все ООН, приділяли 
більше уваги проблемам, що зачіпають 
ту частину людства, яка до цих пір не 
виступала безпосередньо на міжнародній 
арені [8, 358]. 

Відповідальність за виконання функ-
цій ООН в сфері економічного розвитку 
покладалися на Генеральну Асамблею 
ООН (п. 1 “Б” ст. 13 Статуту) та на під-
порядковану їй Економічну і Соціальну 
Раду (ЕКОСОР) (ст.60). Згодом були 
створені три спеціальні регіональні 
економічні органи: для Європи — Єв-
ропейська Економічна Комісія (ЄЕК), 
Латинської Америки –– Економічна Ко-
місія Латинської Америки (ЕКЛА), Азії 

та Далекого Сходу –– Економічна Ко-
місія Азії та Далекого Сходу (ЕКАДС), 
а в 1958 р. для Африки –– Економічна 
Комісія Африки (ЕКА). Окремими пи-
таннями міжнародної торгівлі займалися 
спеціалізовані установи ООН, серед яких 
Продовольча та сільськогосподарська 
організація (ФАО), Міжнародна органі-
зація праці (МОТ), Міжнародний банк 
реконструкції та розвитку (МБРР), Між-
народний валютний фонд (МВФ). Проте 
діяльність названих та інших органів та 
організацій у сфері міжнародної торгівлі 
була недостатньою.

Наприкінці 1961 р. з ініціативами про 
створення універсальної міжнародної 
економічної організації, здатної розгля-
дати та вирішувати всі питання світової 
торгівлі, на Другому комітеті Генеральної 
Асамблеї (Комітет з економічних і фінан-
сових питань) виступила група латиноа-
мериканських країн і група африканських 
країн та Індонезії. Згодом вони подали 
проект спільної резолюції на основі ла-
тиноамериканського проекту. В цьому 
документі містилися вимоги вжити заходів 
для з’ясування думок урядів про скликання 
міжнародної конференції з торгівлі. Зазна-
чена резолюція була прийнята ЕКОСОР [9], 
а згодом резолюцією 1707 (XVI) “Міжна-
родна торгівля як найважливіший інстру-
мент економічного розвитку” одноголосно 
затверджена на засіданні Генеральної 
Асамблеї 19 грудня 1961 р. Відповідно до 
п.6 цієї резолюції Генеральному Секретарю 
доручалося проконсультуватися з урядами 
держав –– членів ООН про доцільність 
скликання міжнародної конференції з про-
блем міжнародної торгівлі. 

Резолюцією EКОСОР 917 (ХХХІV) 
від 3 серпня 1962 р. було остаточно прий-
нято принципове рішення про скликання 
Конференції ООН з торгівлі і розвитку. 
Резолюція Генеральної Асамблеї 1785 
(ХVII) від 8 грудня 1962 р. уповноважила 
Економічну та Соціальну Раду створити 
Підготовчий комітет та скликати Кон-
ференцію ООН з торгівлі та розвитку не 
пізніше початку 1964 р. Відповідно Під-
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готовчий комітет розробив детальний 
порядок денний Конференції, тимча-
сові Правила процедури і підготував 
доповідь з визначенням проблем, які 
підлягають розгляду та шляхи їхнього 
вирішення. 

ЕКОСОР у своїй резолюції 963 
(ХХХVІ) від 18 липня 1963 р. постано-
вила провести Конференцію Організації 
Об’єднаних Націй з торгівлі і розвитку, за-
твердивши попередній порядок денний, 
опрацьований Підготовчим комітетом. 
Резолюція Генеральної Асамблеї 1897 
(ХVІІІ) була останнім підготовчим доку-
ментом запланованої Конференції. 

З 23 березня по 16 червня 1964 р. в Же-
неві проходила Конференція ООН з тор-
гівлі і розвитку. На засідання найбільшо-
го в світовій історії економічного форуму 
зібралося близько 2000 делегатів з 120 
країн світу, представники міжнародних 
міжурядових економічних організацій та 
неурядових установ. Згідно з резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН 1785 (ХVІІ) 
повноправними учасниками Женевської 
конференції запрошувалися держави-
члени ООН та її спеціалізованих установ, 
а також Міжнародного агентства по 
атомній енергії (МАГАТЕ). Із спеціаль-
ним консультативним статусом в роботі 
Конференції взяли участь Європейське 
економічне співтовариство, Європейська 
асоціація вільної торгівлі, Організація 
американських держав та ін. З правом до-
радчого голосу були запрошені неурядові 
організації, які були присутніми лише на 
відкритих засіданнях.

Слід зазначити, що країни, які роз-
виваються, вперше на Конференції були 
представлені організаційним цілим, 
відомим під назвою “групи 77”. Назва 
групи відповідала кількості країн, що 
підписали спільну заключну Деклара-
цію, де висловлювалася оцінка роботи 
Конференції та були визначені основні 
напрями співпраці з ЮНКТАД [10, 86]. 
Країни, що розвиваються, складають 
більшість в Організації, і тому поява 
такого політичного формування мала 

важливе значення. “Група 77”, чисель-
ність якої на сьогоднішній день значно 
зросла, не має якого-небудь офіційного 
статусу в рамках ЮНКТАД, хоча її діяль-
ність справляє значний вплив на роботу 
Організації.

Завданнями Конференції були: пок-
ращення умов міжнародної торгівлі та 
економічного розвитку, опрацювання 
та прийняття справедливих принципів 
міжнародних торговельних відносин, 
розробка практичних рекомендацій з 
метою сприяння здійсненню та розши-
ренню міжнародної торгівлі сировин-
ними товарами, готовими виробами та 
напівфабрикатами, вирішення питань 
торгівлі по невидимих статтях, фінансу-
вання торгівлі та створення з цією метою 
організаційного апарату для втілення 
прийнятих заходів по розширенню між-
народної торгівлі. В ході обговорення 
зазначених питань було створено п’ять 
основних комітетів, генеральний комі-
тет у складі голови, заступників голови, 
доповідача Конференції та голів п’яти 
основних комітетів, які готували про-
позиції стосовно Заключного акту, до-
повідей основних комітетів. Редакційний 
комітет, створений з представників 34 
країн, опрацював проект Заключного 
акту, який був прийнятий Конференцією. 
Було створено ряд допоміжних комітетів 
та робочі групи. 

Найнапруженіші дискусії відбулися 
в Четвертому комітеті Конференції, 
який розглядав організаційні питання. 
Соціалістичні держави за підтримки 
країн, які розвиваються, наполягали на 
створенні універсальної Міжнародної 
Торговельної Організації (МТО) під 
егідою ООН. Представники західних 
держав виступали проти створення МТО, 
посилаючись на вже існуючі організації, 
зокрема ГАТТ. Вихід із складної ситуації 
вдалося знайти з допомогою компро-
місів. В результаті зроблених поступок 
була виключена пряма рекомендація 
Генеральній Асамблеї про створення 
універсальної Міжнародної Торговель-
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ної Організації. Конференцію ООН з 
торгівлі і розвитку вирішили створити 
як постійний орган Генеральної Асамблеї 
ООН, який скликатиметься не частіше 
ніж один раз на три роки. Назва ж “кон-
ференція”, як зазначає Г.М. Вельямінов, 
представляє собою один з виявів того 
компромісу, який в цілому характеризує 
появу на світ цієї організації [3, 50]. 

Після досягнутих домовленостей 15 
червня 1964 р. текст проекту резолюції 
“Організаційні заходи, методи і механізм, 
необхідні для здійснення заходів, спря-
мованих на розширення міжнародної 
торгівлі”, був представлений на пленар-
не засідання Женевської конференції та 
прийнятий одностайно без голосування 
як рекомендація. 

30 грудня 1964 р. Генеральна Асамб-
лея ООН консенсусом прийняла резолю-
цію 1995 (ХІХ), яка відтворювала текст 
згаданої рекомендації Женевської кон-
ференції з доповненнями Спеціального 
комітету по узгоджувальній процедурі 
[11]. На підставі зазначеної резолюції, яка 
являє собою установчий акт Організації, 
Конференція ООН з торгівлі і розвитку 
була утворена як постійний орган Гене-
ральної Асамблеї ООН. 

Та обставина, що ХІХ сесія Генераль-
ної Асамблеї ООН затвердила тільки ре-
комендацію ЮНКТАД з організаційних 
питань, зовсім не свідчить про запере-
чення юридичного значення інших резо-
люцій ЮНКТАД. Не було необхідності 
розглядати їх на Генеральній Асамблеї 
ООН, оскільки вони мають самостійне 
значення, в той час як для проведення 
в життя рекомендації Женевської кон-
ференції з організаційних питань про 
заснування ЮНКТАД як органу Гене-
ральної Асамблеї вимагалася санкція 
самої Асамблеї [12, 153]. 

Згодом в офіційних документах та 
правовій літературі Женевська кон-
ференція з торгівлі і розвитку 1964 р. 
отримала назву першої сесії ЮНКТАД, 
хоча правовий статус цієї Конференції 
та наступних сесій Організації різнився. 

По суті, Женевська конференція пред-
ставляла собою разову міжнародну 
економічну конференцію. Вона була 
скликана ЕКОСОР на підставі пункту 
4 статті 62 та пункту 1 статті 66 Статуту 
ООН з метою виконання відповідних 
положень 1707 (ХVІ), 1785 (ХVІІ) і 1897 
(ХVІІІ) резолюцій Генеральної Асамб-
леї. Резолюцією 963 (ХХХVІ) ЕКОСОР 
визначався порядок денний Женевської 
конференції. 

Таким чином, Женевську конфе-
ренцію можна визначити як організо-
вану під егідою ООН багатосторонню 
міжнародну економічну конференцію 
повноважних представників держав. 
Вона не була органом системи ООН, 
так само як не була сесією постійного 
органу Генеральної Асамблеї, а збері-
гала характер класичної міждержавної 
зустрічі, яка мала самостійний статус і 
регулювалася загальним міжнародним 
правом міжнародних конференцій. Щодо 
ЮНКТАД, то вона являє собою, по суті, 
міжнародну організацію з відповідним 
правовим статусом.

Основними досягненнями Женевської 
конференції вважається те, що переважна 
більшість її учасників об’єдналася на ос-
нові прийнятих “Принципів міжнародних 
торгових відносин і торгової політики, що 
сприяє розвитку” і створенню постійного 
організаційного апарату, здатного зай-
нятися всім колом проблем міжнародної 
торгівлі з належним врахуванням інтере-
сів всіх груп держав. Всього в рамках 
Женевської конференції було прийнято 
59 рекомендацій, які мали практичне 
значення з огляду на актуальні пробле-
ми світової торгівлі та фактично закла-
ли основу її правового регулювання. 
Зазначені та інші численні документи 
складають Заключний акт Конференції, 
правова кваліфікація якого, за словами 
Б.М. Ашавського, викликає найбільші 
труднощі, оскільки ні в міжнародній 
практиці, ні в міжнародно-правовій 
доктрині не існує єдиної кваліфікації 
його правового значення [13, 107]. При 
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його визначенні, як зазначає вчений, 
основна увага повинна бути звернена на 
вияв волі держав-учасників конференції, 
в яких виражені їхні наміри відносно 
надання тої чи іншої юридичної сили 
заключному акту [13, 111]. У даному ви-
падку сам документ не містить прямих 
вказівок, що регламентують це питан-
ня, як і рішення Генеральної Асамблеї 
ООН та ЕКОСОР, на підставі яких була 
скликана Конференція. У доповіді Ради 
по торгівлі і розвитку, яка є постійним 
органом ЮНКТАД, зазначається, що 
“було досягнуто спільну згоду про те, що 
рекомендації Конференції не носять сили 
і зобов’язання закону. У відповідності з 
цим з них не виникає ніяких договірних 
зобов’язань. Однак, на думку делегації 
країн, що розвиваються, прийняття 
рекомендацій ipso facto передбачає при-
йняття відповідного зобов’язання щодо 
виконання відповідних заходів. Зокре-
ма, не повинно бути сумнівів відносно 
статусу рекомендацій, які були прийняті 
одноголосно” [14]. Хоча обов’язковість 
прийнятих рішень нічим не обумовлена, 
проте деякі з них слід визнати такими в 
силу міжнародно-правового звичаю, а 
саме –– внутріорганізаційних і процедур-
них положень, а також рішень Женевсь-
ких принципів міжнародних торгових 
відносин і торгової політики, які вихо-
дять з основних принципів загального 
міжнародного права, а саме: мирного 
співіснування держав, суверенітету, рів-
ноправності, невтручання у внутрішні 
справи держав, право на самовизначення 
народів та націй. Як зазначав В.В. Фомін, 
не можна не визнати, що опрацьовані на 
Конференції на базі основних принципів 
сучасного міжнародного права специфіч-
ні принципи міжнародних торговельних 
відносин і торгової політики, стали 
підтвердженням і доповненням до при-
нципів рівності держав, невтручання та 

інших принципів, закріплених в Статуті 
ООН [15, 328].

Оцінюючи значення створення ЮНК-
ТАД, Генеральна Асамблея ООН у своїй 
резолюції 2085 (ХХ) від 20 грудня 1965 р. 
підтвердила “історичне значення Конфе-
ренції Організації Об’єднаних Націй по 
торгівлі і розвитку та її важливість для 
здійснення принципів Статуту Органі-
зації Об’єднаних Націй у просуванні по 
шляху до нової динамічної міжнародної 
торгівлі і політики в області розвитку”. 

Виникнення ЮНКТАД, поряд з 
іншими міжнародними економічними 
організаціями у другій половині ХХ ст., 
знаменувало собою якісно новий етап 
міжнародної співпраці. Як зазначає 
В.І. Євінтов, важливою рисою сучасного 
міжнародного співтовариства є інститу-
ціалізація міжнародного співробітниц-
тва, найважливішу роль в якій відіграє 
система ООН. Міжнародні організації 
і органи служать центрами багатосто-
ронніх зусиль держав у справі регулю-
вання широкого спектру міждержавних 
відносин: від загальних проблем під-
тримання миру і безпеки, обмеження 
гонки озброєнь і роззброєння, вирішення 
загальних глобальних проблем до спе-
ціальних сфер діяльності людства... Інс-
титуціалізація сучасного міжнародного 
співтовариства породжена об’єктивною 
потребою вирішувати загальні проблеми 
на багатосторонній основі і втілює собою 
тенденцію до усвідомлення взаємозалеж-
ності [16, 45]. З огляду на суспільні про-
цеси інтернаціоналізації господарського 
життя, науково-технічний прогрес та 
інтеграцію універсальні міжнародні 
організації, що є їх породженням, висту-
пають основним механізмом узгодження 
та координування колективних зусиль 
держав у справі вирішення глобальних 
проблем людства на основі довгостро-
кових програм спільних дій.
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РЕЗЮМЕ
В статье дается характеристика международной ситуации в послевоенное время, когда 

произошли важные изменения в мировой политике и экономике, которые отобразились в 
деятельности ООН и возникла настоятельная потребность создания глобальной международ-
ной организации, которая бы занималась практически всеми вопросами мировой торговли 
и проблемами экономического развития стран, в том числе постколониальных. 

Детально освещается процедура создания ЮНКТАД, сложный процесс политических 
согласований и компромиссов, которые сделали возможным появление этой международной 
организации. В статье дается правовая характеристика принятых Женевской конференцией 
1964 года документов и подчеркивается исключительная важность и уникальность деятель-
ности Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию.

SUMMARY
The article discusses the port-war international situation when important changes in the world 

politics and economics affected the United Nations activities and recognized urgent necessity for the 
creation of the global international organization, dealing with practically all questions of the world 
trade and problems of the economic development of countries, including the postcolonial ones.  

The procedure of UNCTAD formation is described and difficult process of political co-
ordination and compromises, which made possible the appearance of this international organization. 
Legal characteristics of documents adopted by the Geneva Conference of 1964 and importance of 
unique activities of the United Nations Conference on Trade and Development are examined.  
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Технічна оснащеність організованих 
злочинних угруповань сучасними засо-
бами комунікації і широке їх застосу-
вання при вчиненні різноманітних видів 
злочинів поставили перед правоохо-
ронними органами завдання розробки 
і впровадження в практичну діяльність 
таких засобів отримання інформації про 
злочин, які були б адекватні стану і ха-
рактеру злочинності сьогодення. Науков-
ці й практики правоохоронних органів 
здійснюють наукові розробки у цьому 
напрямі, що час від часу завершуються 
появою у кримінально-процесуальному 
кодексі нових слідчих дій. Це повною 
мірою стосується й зняття інформації з 
каналів зв’язку.

Актуальність і гострота даної про-
блеми пояснюється необхідністю вдоско-
налення організації і тактики зняття 
інформації з каналів зв’язку в слідчій 
практиці, наявністю недосконалих пра-
вових норм, великою кількістю законо-
давчих прогалин, відсутністю чітких та 
вичерпних роз’яснень технології зняття 
інформації з каналів зв’язку, що стримує 
більш широке застосування даної слідчої 
дії на практиці. Разом з тим, по теперіш-
ній час ведуться дискусії серед науковців 

щодо правомірності самої ідеї досить 
глибокого втручання в особисте життя 
громадян, дотримання конституційних 
прав і свобод людини.

Даний метод отримання інформації 
про злочин не є новим, тому вважаємо, 
що не можна досліджувати окремі кримі-
налістичні та кримінально-процесуальні 
аспекти даної проблеми, не зробивши 
історико-правового аналізу закріплення 
в законодавстві України зняття інформа-
ції з каналів зв’язку через динаміку його 
розвитку.

Зазначеній проблемі присвячені 
дослідження зарубіжних та українських 
практиків і науковців, але вони проводи-
лись здебільшого окремо з процесуальної 
або оперативно-розшукової точок зору, 
не звертаючись до комплексних проблем 
зняття інформації з каналів зв’язку в опе-
ративно-розшуковій і слідчій практиці.

Метою цієї статті є дослідження іс-
торичного розвитку зняття інформації з 
каналів зв’язку саме в розрізі української 
держави.

Перш за все, варто сказати, що на 
думку А.В. Шахматова та С.І. Захарце-
ва історія прослуховування телефонних 
розмов бере свій початок з моменту ви-
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находу телефону наприкінці 70-х років 
ХІХ століття –– як тільки з’являється 
новий вид передачі інформації. Першою 
згадкою, яку вдалося виявити даним нау-
ковцям про прослуховування телефонних 
розмов, є перехоплення в 1886 р. Конг-
ресом США телефонного повідомлення 
чайної компанії “Атлантік і Пасіфік” [1], 
що було засуджено громадськістю як дія, 
яка порушує права і свободи людини. 

В царській Росії також одночасно 
з появою нового виду зв’язку виникла 
ідея використання технічних засобів для 
таємного прослуховування телефонних 
переговорів, особливо в сфері політики, 
дипломатії й військової справи. Оскільки 
були відсутні технічні засоби, що дозво-
ляли б реалізувати цю ідею, то до кожної 
телефонної станції була прикоманди-
рована особа, в обов’язки якої входило 
час від часу піднімати слухавку і слухати 
розмови [2].

По мірі розвитку науково-технічного 
прогресу з’являються технічні засоби для 
прослуховування, які починають засто-
совуватися насамперед у роботі розвід-
служб і поліції. Директор Департаменту 
поліції Росії С.П. Білецький безпосеред-
ньо пропагував і запроваджував наукові 
методи боротьби зі злочинністю. Для 
цього він спеціально відрядив за кордон 
чиновників, які вивчали нововведення 
поліцейської справи. Цим покладено 
початок використання підслуховуючих 
пристроїв. За його ініціативою із-за 
кордону були виписані кілька підслухо-
вуючих апаратів, пізніше встановлених 
в приміщенні більшовицької фракції 
поліцією [3].

В часи Української Центральної 
Ради голова Українського Військового 
Комітету С. Петлюра створив держав-
ний орган зі спеціальними функціями, 
який повинен був протистояти загро-
зам державності України –– Краєвий 
орган з питань охорони революції, до 
повноважень якого серед інших входив 
контроль за засобами зв’язку та іншими 
комунікаціями.

Пізніше, за доби Директорії УНР у 
серпні 1919 р. з’явилося “Положення про 
контррозвідку в Діючій Армії УНР”, яке 
визначало й головні обов’язки армій-
ської спецслужби, до яких відносилося 
“використання технічних засобів збору 
інформації (перехоплення телефонно-
телеграфних розмов)” [4]. 

Особлива увага приділялася також і 
захисту власної інформації, що переда-
валася засобами зв’язку від перехоплень. 
Так, в Одесі вже в 1917 р. Розшукові орга-
ни забезпечувалися надійними засобами 
зв’язку: Одеське управління мало власну 
центральну телефонну станцію, яка 
користувалася “на особливих умовах” 
дротами Одеської спілки телефонів, але 
номери жандармерії, для запобігання 
можливого прослуховування перего-
ворів, в комутатор Головної станції спіл-
ки не були включені. Контррозвідники 
також мали приділяти особливу увагу 
пошуку й знешкодженню технічних за-
собів розвідки і зв’язку ворога –– таємних 
радіо- і телеграфних апаратів, пристроїв 
для підключення в мережу зв’язку ук-
раїнських військ [4, 5].

Після Жовтневої революції новий 
уряд особливе значення надавав кон-
тролю за телефонним і телеграфним 
зв’язком. В грудні 1918 р. було затверд-
жене положення про військову цензуру, 
яким був введений контроль над всією 
друкованою продукцією, радіо, телегра-
фом, телефоном, і особливо над міжмісь-
кими телефонними переговорами.

Д. Левонський в своїй праці-хроніці 
наводить розмову одного з керівників 
Особливого відділу ВЧК з комісаром 
зв’язківців Кронштадтської військово-
морської фортеці К. Рянні. У розмові, що 
мала місце 13 червня 1919 р. під час крон-
штадтського заколоту, чекіст цікавиться 
у Рянні змістом телефонних переговорів 
моряків –– офіцерів кронштадтського 
гарнізону. Рянні, який здійснював про-
слуховування телефонних переговорів, 
надав інформацію про зміст відповідних 
розмов. При цьому, за поясненнями 
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Рянні, при прослуховуванні він користу-
вався паралельним телефоном, що був 
встановлений ще за царського комен-
данта адмірала Віріні. Цей паралельний 
телефон, за словами Рянні, який відносно 
довго працював на вказаному об’єкті 
зв’язку, “в свое время весьма пригодился 
жандармам и контрразведкам” [6] .

Отже жандармерія і контррозвідка 
царської Росії вже на початку ХХ століт-
тя, буквально з моменту появи в Росії 
перших телефонних мереж зв’язку, актив-
но використовували прослуховування 
телефонних розмов. Без сумніву, такі 
“паралельні телефони” були поставлені 
не тільки в Кронштадтському гарнізоні. 
Очевидно також, що прослуховування 
телефонних переговорів почали викорис-
товувати і співробітники ВЧК. 

У травні 1921 р. при ВЧК був ство-
рений 8-й спеціальний технічний відділ. 
До його компетенції поряд з охороною 
таємності й державних таємниць входило 
прослуховування переговорів посольств 
та інших важливих установ. Для рішення 
цього завдання в зазначеному відділі 
було створене спеціальне приміщення, 
де був зосереджений пункт, з якого здій-
снювали прослуховування. У повітах і 
губерніях виникли “трійки по держін-
формації” із представників партійних і 
чекістських органів, які займалися кон-
тролем телеграфних і телефонних пере-
говорів. Усі дані, на які зверталася увага 
контролюючих органів, направлялися у 
відповідні органи. 

В подальшому система тотального 
збору політичної інформації шляхом 
контролю телефонних й інших перего-
ворів розширювалася. У зв’язку із цим 
наказом НКВС СРСР від 29 грудня 
1939 р. було затверджено, що всі без 
винятку міжнародні телефонні розмови 
як співробітників іноземних посольств, 
так і іноземних кореспондентів повинні 
братися на контроль шляхом звукозапи-
су й стенографування. У грудні 1940 р. 
заступником наркома внутрішніх справ 
СРСР була затверджена інструкція з 

контролю й запису переговорів у різних 
приміщеннях. Даний контроль надалі 
йменувався умовною позначкою –– лі-
терою “Н” [7].

За згадками П.Є. Судоплатова, в 1942 
р. Сталін наказав Богдану Кобулову, 
заміснику Берії, встановити прослухо-
вуючу апаратуру в квартирах маршалів 
Ворошилова, Будьонного і Жукова. У 
1950 р. до цього списку були додані імена 
Молотова і Мікояна. Існували грандіозні 
плани щодо таємного прослуховування 
всіх телефонних переговорів у керівниц-
тві ЦК [8].

Подальший розвиток системи конт-
ролю й запису телефонних та інших пере-
говорів у СРСР пов’язаний з віднесенням 
у 1973 р. даного заходу винятково до 
компетенції КДБ. Питання щодо санк-
ціонування прослуховування переговорів 
громадян (за винятком певного рівня 
номенклатури) вирішувалися особисто 
керівниками органів держбезпеки. 

Нормативні акти, що регламентува-
ли проведення цих заходів у інтересах 
органів внутрішніх справ, підписувалися 
спільно керівниками МВС й 12-го відділу 
КДБ, однак їх зміст, по суті, визначався 
органами держбезпеки. 

Незважаючи на поширену практику 
прослуховування телефонних перего-
ворів органами, що здійснювали опе-
ративно-розшукову діяльність, на зако-
нодавчому рівні питання використання 
техніки аудіозапису в зазначених цілях 
залишалося неврегульованим. З моменту 
появи прослуховування телефонних роз-
мов ця діяльність носила суто закритий 
характер, складала державну таємницю 
і регламентувалася тільки внутрішньові-
домчими нормативними актами, що 
поновлювалися за необхідністю. Більш 
того, навіть у діяльності правоохоронних 
органів використання оперативно-тех-
нічних засобів, пов’язаних з прослухо-
вуванням телефонних переговорів, було 
законспіровано. Неухильно виконували-
ся жорсткі режимні правила проведення 
цих заходів.

Д.Б. Сергєєва
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У зв’язку з викладеним, результати 
прослуховування телефонних розмов 
не можна було використовувати в дока-
зуванні, що мало негативний характер 
для розслідування кримінальних справ. 
Вказані обставини примусили науков-
ців і практиків вирішувати питання 
легалізації результатів прослуховування 
телефонних переговорів, перетворення 
одержаної у такий спосіб інформації 
в докази у кримінальних справах. Це 
зумовлювало необхідність правової 
регламентації прослуховування і запису 
телефонних переговорів.

Вперше на законодавчому рівні про-
ведення контролю й запису переговорів 
було закріплено 12 червня 1990 р. Верхов-
ною Радою СРСР, яка внесла зміни й до-
повнення в загальносоюзний закон –– Ос-
нови кримінального судочинства Союзу 
РСР і союзних республік [9]. Ст. 29 Основ 
покладала на органи дізнання вжиття 
необхідних оперативно-розшукових 
заходів, у тому числі з використанням ві-
деозапису, кінофотозйомки і звукозапису, 
з метою виявлення ознак злочину та осіб, 
які його вчинили, виявлення фактичних 
даних, які могли бути використані як 
докази у кримінальній справі після їх 
перевірки відповідно до кримінально-
процесуального законодавства.

Крім того, в Основи кримінального 
судочинства була введена ст. 351, відповід-
но до якої допускалося прослуховування 
телефонних та інших переговорів. Також 
Постановою Верховної ради СРСР реко-
мендувалося Верховним Радам союзних 
республік привести кримінально-проце-
суальне законодавство у відповідність з 
названим Законом, визначити порядок 
прослуховування і звукозапису телефон-
них і інших переговорів і встановити від-
повідальність, включаючи кримінальну, 
за його порушення. Але введення даної 
слідчої дії до національних кримінально-
процесуальних кодексів не відбулося у 
зв’язку з розпадом СРСР.

Разом з тим на практиці використан-
ня результатів оперативно-розшукової 

діяльності мало місце й до прийняття 
змін і доповнень до Основ. Результати 
фотозйомки або звукозапису могли 
пред’являтися під час різних слідчих дій 
і заходів дослідчої перевірки: одержання 
пояснень, допитів, очних ставок й ін. 
Однак у матеріалах кримінальної справи 
звичайно не фігурували ні фотографії, ні 
звукозапис розмови, які були пред’явлені 
підозрюваній особі (крім випадків, якщо 
зазначені матеріали були отримані в ході 
проведення слідчих дій). Більш того, у 
самому тексті пояснень або протоколів 
допитів також не згадувалося ні про 
фотографії, ні про звукозапис.

Варто сказати, що в Законі від 12 
червня 1990 р. “Про внесення змін і до-
повнень до Основ кримінального судо-
чинства Союзу РСР і союзних республік” 
зазначалося, що він був прийнятий на 
підставі ст. 54-57 Конституції СРСР. Од-
нак аналіз положень ст. 29, 351 свідчить, 
що вони перебували в явному проти-
річчі зі статтею 56 Конституції СРСР 
1977 р., яка проголошувала: “Особисте 
життя громадян, таємниця листуван-
ня, телефонних розмов і телеграфних 
повідомлень охороняються Законом”, 
і не містила жодних винятків з даного 
положення [10]. 

З часом зняття інформації з каналів 
зв’язку знайшло законодавче закріплен-
ня у відповідних законах незалежної 
України та інших держав пострадянсь-
кого простору. Так, у ст. 31 Конституції 
України, прийнятої 28 червня 1996 р., 
говориться, що “кожному гарантується 
таємниця листування, телефонних роз-
мов, телеграфної та іншої кореспонден-
ції. Винятки можуть бути встановлені 
лише судом у випадках, передбачених 
законом, з метою запобігти злочинові 
чи з’ясувати істину під час розслідуван-
ня кримінальної справи, якщо іншими 
способами отримати інформацію не-
можливо”.

Порядок здійснення таких винятко-
вих заходів регулюється Законом України 
“Про оперативно-розшукову діяльність”, 
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що був прийнятий 18 лютого 1992 р. (зі 
змінами й доповненнями). Даним зако-
ном визначаються завдання оперативно-
розшукової діяльності (ст. 1), підрозділи, 
які її здійснюють (ст. 5), та підстави для 
її проведення (ст. 6). Відповідно до ст. 8 
Закону підрозділам, що здійснюють опе-
ративно-розшукову діяльність, надається 
право “знімати інформацію з каналів 
зв’язку і використати інші технічні засоби 
для одержання інформації”.

Крім Закону про ОРД, про прослу-
ховування телефонів згадується також 
у ст. 15 Закону “Про організаційно-пра-
вові основи боротьби з організованою 
злочинністю”. Фактичні дані, отримані 
й зафіксовані співробітниками спе-
ціальних підрозділів з використанням 
технічних засобів, відповідно до тієї ж 
ст. 15 могли бути використані як докази 
в судочинстві, однак, оскільки кримі-
нально-процесуальне законодавство на 
той час не регламентувало використання 
відомостей, отриманих у такий спосіб як 
докази, ця норма працювати не могла.

Тільки 21 червня та 12 липня 2001 р. 
Верховна Рада України прийняла два 
Закони України “Про внесення змін до 
Кримінально-процесуального кодексу 
України”, якими були внесені зміни і 
доповнення до кримінально-процесу-
ального кодексу, а саме стаття 187 “На-
кладення арешту на кореспонденцію і 
зняття інформації з каналів зв’язку” і 
стаття 1871 “Огляд і виїмка кореспон-
денції та дослідження інформації, знятої 
з каналів зв’язку”. Цим була створена 
правова основа для застосування цього 
методу одержання інформації як слідчої 
дії в кримінальному судочинстві.

Підсумовуючи наведене, робимо 
висновок, що тільки дослідивши минуле 
і проаналізувавши шлях закріплення 
зняття інформації з каналів зв’язку в 
законодавстві України, ми можемо ефек-
тивно і цілеспрямовано здійснювати 
комплексне дослідження правових і ор-
ганізаційно-тактичних проблем зняття 
інформації з каналів зв’язку в оператив-
но-розшуковій та слідчій практиці. 
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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрен вопрос возникновения нового метода получения информации 

о преступлении в отечественной практике борьбы с преступностью, объективные пред-
посылки и путь законодательного закрепления cнятия информации с каналов связи в 
Уголовно-процессуальном законодательстве Украины.

SUMMARY
The question of the occurrence of the new method of obtaining information on crime in 

domestic practice of fighting criminal activities/elements, objective pre-conditions and the 
way of legislative acceleration of ways to tap information from liaison channels in line with 
criminal-processing legislation of Ukraine is studied in this article.  
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У кожній державі існує система ор-
ганів, які здійснюють правосуддя. У різні 
історичні епохи, в різних видах і типах 
держав роль та призначення судових ор-
ганів і правосуддя не були однаковими. В 
класових суспільствах судові органи сто-
яли на захисті прав та інтересів пануючих 
класів або соціальних груп чи станів, 
які мали державну владу або посідали 
домінуюче становище. В умовах анти-
демократичних режимів — фашистські 
Німеччина, Італія, тоталітарний режим 
СРСР, судові органи прямо виражали 
та захищали потреби й інтереси цих 
політичних і державних режимів. На 
жаль, в умовах таких режимів правосуддя 
перетворювалося на інструмент розправи 
можновладців над своїми політичними 
супротивниками або навіть опонентами, 
над інакомислячими взагалі. За вказаних 
умов правосуддя переставало виконува-
ти своє пряме призначення — творити 
справедливий суд, фактично перевтілю-
ючись в орган відверто карального спря-
мування. Наслідком такої антиправової 
діяльності судових органів у суспільстві є 
збільшення рівня беззаконня, поширення 
корупції, зловживання своїми повнова-
женнями органами державної влади та їх 
службовими особами, нормою життя ста-
ють бюрократичні перепони, формалізм, 

безвідповідальність окремих злочинців 
тощо. За таких режимів правосуддя і всі 
судові органи перебувають у повній за-
лежності від найвищих органів державної 
влади та їх службових осіб. 

З цього приводу необхідно погоди-
тися з твердженнями В.О. Котюка про 
те, що за антидемократичних режимів 
судові органи і судді вимушені керува-
тися у своїй діяльності не чинними за-
конами і принципами справедливості та 
гуманності, правди та істини, а більшою 
мірою принципами особистої вірності 
найвищим посадовим особам держави, 
антидемократичними, антиправовими 
законами, які за змістом і суттю відобра-
жають потреби та інтереси пануючого де-
ржавного режиму і конкретних пануючих 
класів чи окремих кланів [1, 564]. Отже, 
такими є характер, сутність і завдання 
правосуддя майже в усіх авторитарних, 
тоталітарних, диктаторських, деспотич-
них та інших видах антидемократичних 
режимів. 

У демократичних державах і суспіль-
ствах соціально-політичне призначення 
та роль судових органів докорінно 
відрізняються. Судові органи, судді у 
своїй діяльності керуються демокра-
тичними і справедливими законами, 
потребами об’єктивності, істинності, 
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доцільності та справедливості. Суддя в 
демократичному суспільстві не керується 
вузько спрямованими класовими, клано-
вими, корпоративними чи особистими 
інтересами і потребами. Для нього діє 
основний принцип демократичного 
правосуддя — “Судді незалежні і в своїй 
судовій діяльності підкоряються тільки 
закону”. З цього випливає і інший посту-
лат: “Який закон –– такий і суд”. Тому 
система права і законодавства відіграє 
надзвичайно важливу роль у здійсненні 
правосуддя та вирішенні його завдань, 
особливо у тих державах, де існує і за-
стосовується система писаного права, 
на відміну від системи прецедентного 
права, за якої суддя, постановляючи рі-
шення, повинен керуватися попереднім 
правовим прецедентом (зокрема, рішен-
ням суду) і правом справедливості. 

В умовах демократії судові органи 
існують і повинні існувати як окремі 
державні органи, незалежні від неофіцій-
ного впливу законодавчих, виконавчих 
структур, органів, їх службових осіб, від 
“телефонного права”, від інших засобів 
впливу (мітинги, демонстрації, наметові 
містечка тощо) на ухвалення законного 
та обґрунтованого рішення у справі. 
Наведені чинники не повинні впливати 
на виконання тих завдань, які ставляться 
перед судовими органами.

Відповідно до частини 3 статті 124 
Конституції України судочинство здійс-
нюється Конституційним Судом України 
та судами загальної юрисдикції. Згідно 
із частиною 2 статті 18 Закону Украї-
ни “Про судоустрій України” систему 
судів загальної юрисдикції складають: 
1) місцеві суди (загальні та спеціалізовані 
— адміністративні і господарські); 2) апе-
ляційні суди (загальні та спеціалізовані 
— адміністративні і господарські), Апе-
ляційний суд України; 3) вищі спеціалі-
зовані суди (Вищий адміністративний, 
Вищий господарський суди України); 
5) Верховний Суд України. Відповідно до 
частини 2 статті 125 Конституції України 
та частини 3 статті 18 Закону України 

“Про судоустрій України” Верховний 
Суд України визначено як найвищий 
судовий орган у системі судів загальної 
юрисдикції.

Досліджуючи питання, пов’язані із 
завданнями Верховного Суду України, 
вбачається оптимальним спрямувати нау-
ковий пошук до визначення завдання суду 
взагалі, тобто як загального начала з вио-
кремленням з нього завдань конкретного 
судового органу, зокрема і найвищого в 
системі судів загальної юрисдикції.

Зауважимо, що завдання будь-якого 
органу державної влади завжди зазнають 
у визначеному ступені ідеологічного на-
вантаження і політичного забарвлення, 
оскільки конкретний орган виступає 
провідником намагань держави або 
правлячої верхівки тим чи іншим чином 
утвердити своє панування в суспільстві. 
Особливо чітко це прослідковується, 
виходячи з історичного аналізу окремих 
норм законодавчих актів радянського 
періоду історії України. Так, відповідно 
до статті 2 Закону СРСР “Про судоустрій 
СРСР, союзних і автономних респуб-
лік” від 16 серпня 1938 р. правосуддя в 
СРСР мало своїм завданням захист від 
усяких посягань на: 1) встановлений 
Конституцією СРСР та конституціями 
союзних республік суспільний і держав-
ний устрій СРСР, соціалістичну систему 
господарства і соціалістичну власність; 
2) політичні, трудові, житлові та інші 
особисті і майнові права та інтереси, 
гарантовані Конституцією СРСР і кон-
ституціями союзних республік; 3)  права 
і охоронювані законом інтереси держав-
них установ, підприємств, колгоспів, 
кооперативних та інших організацій; 
4) забезпечення точного і неухильного 
виконання радянських законів усіма 
установами, організаціями посадовими 
особами і громадянами; 5) покарання і 
перевиховання злочинців; 6) виховання 
громадян СРСР в дусі відданості Бать-
ківщині і справі соціалізму тощо.

Виходячи з цього, відповідним чи-
ном визначалися і завдання Верховного 
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Суду УРСР як вищого судового органу 
союзної республіки — це здійснення 
нагляду за судовою діяльністю всіх судо-
вих органів республіки двома шляхами: 
а) розгляд протестів Прокурора СРСР, 
прокурора УРСР, Голови Верховного 
Суду СРСР, голови Верховного Суду 
УРСР на вироки, рішення і ухвали, які 
набрали законної сили; б) розгляд в 
судових засіданнях скарг і протестів у 
справах, вирішених судами УРСР.

Відповідно до статті 3 Закону УРСР 
“Про судоустрій Української РСР” від 30 
червня 1960 р. основним завданням діяль-
ності суду вбачалося виховання громадян 
у дусі відданості Батьківщині і справі 
комунізму, точного і неухильного вико-
нання радянських законів, дбайливого 
ставлення до соціалістичної власності, 
додержання дисципліни праці, чесного 
ставлення до державного і громадського 
обов’язку, поваги до прав, честі і гідності 
громадян, до правил соціалістичного 
співжиття. Як завдання суду визначалися 
і покарання, виправлення та перевихо-
вання злочинців. Згідно із статтею 34 
вказаного Закону Верховний Суд УРСР 
визнавався найвищим судовим органом 
республіки, на який, як і раніше, поклада-
лося завдання нагляду за діяльністю всіх 
судових органів республіки. 

Дещо іншого змісту завдання були 
поставлені перед судом, виходячи з 
положень статті 3 Закону УРСР “Про 
судоустрій Української РСР” від 5 
червня 1981 р. Так, діяльність суду при 
здійсненні правосуддя спрямовувалася 
на всемірне зміцнення соціалістичної 
законності і правопорядку, запобігання 
злочинам та іншим правопорушенням і 
мала завданням охорону від усяких пося-
гань: 1) закріплених у Конституції СРСР 
і Конституції УРСР суспільного ладу, 
його політичної та економічної систем; 
2) соціально-економічних, політичних 
та особистих прав і свобод громадян, 
проголошених і гарантованих Конс-
титуцією СРСР, Конституцією УРСР і 
радянськими законами; 3) прав і закон-

них інтересів державних підприємств, 
установ, організацій, колгоспів, інших 
кооперативних організацій, їх об‘єднань, 
інших громадських організацій. Згідно із 
статтею 39 зазначеного Закону основним 
завданням Верховного Суду України за-
лишалося здійснення нагляду за судовою 
діяльністю судів республіки в порядку, 
встановленому нормами законодавства 
СРСР та УРСР. 

Подальші зміни і доповнення до 
норм законодавства про судоустрій за 
часів здобуття незалежності України, які 
неодноразово вносилися до прийняття 
Конституції України, завдань суду і 
Верховного Суду України фактично не 
стосувалися. Створення єдиної системи 
судів обумовлювалося необхідністю за-
безпечення єдності практики застосуван-
ня законодавства усіма судами України. 
Це потребувало визначення інструменту 
та механізму, завдяки яким досягався 
бажаний результат. У Верховному Суді 
України в період з 1991 по 2001 рр. та-
ким механізмом був колегіальний орган 
–– Пленум, а інструментом –– право Го-
лови Верховного Суду України чи його 
заступників вносити протести у порядку 
нагляду в разі невідповідності рішення 
суду чинному законодавству.

Однак досить часто виникали си-
туації, коли навіть за умови наявності 
вочевидь незаконного рішення суду, 
але за відсутності протесту судді, який 
займає адміністративну посаду в суді 
відповідного рівня, справа не могла 
бути предметом розгляду ні президії 
обласного суду, ні Пленуму Верховного 
Суду України. Як наслідок — наглядо-
вий механізм, завдяки якому десятками 
років забезпечувалася єдність судової 
практики, автоматично відключався. З 
огляду на те, що новітнє процесуальне 
законодавство не декларативно, а фак-
тично забезпечило конституційні засади 
судочинства, зокрема, рівність учасників 
судового процесу перед законом і судом, 
доведеність вини та змагальність сторін, 
–– голови обласних, Вищого арбітраж-

В.В. Сердюк



Â³ñíèê Àêàäåì³¿ àäâîêàòóðè Óêðà¿íè Âèïóñê 6.

78

ного судів (їх заступники) та Голова Вер-
ховного Суду України (його заступники) 
з проведенням “малої судової реформи” 
у червні 2001 р. процесуальним шляхом 
були позбавлені права внесення протес-
тів у порядку нагляду. 

Кардинально змінилися і завдання 
суду. Так, за змістом Закону України 
“Про внесення змін до Закону України 
“Про судоустрій України” від 21 червня 
2001 р. головним завданням, зокрема 
Верховного Суду України, як найвищого 
судового органу в системі судів загальної 
юрисдикції, було визначено забезпечення 
однакового застосування цими судами 
законодавства в порядку, встановлюва-
ному законодавством. 

Необхідно звернути увагу, що норми 
Конституції України не містять прямої 
вказівки на завдання суду. Основний 
Закон обмежився тільки тим, що право-
суддя в Україні здійснюється виключно 
судами — судами загальної юрисдикції та 
Конституційним Судом України, юрис-
дикція яких поширюється на всі пра-
вовідносини, що виникають у державі. 
Тобто, завдання суду повинні бути чітко 
визначені законодавством. 

Прийняття Закону України “Про 
судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. 
окреслило нові завдання суду. Відповід-
но до статті 2 Закону суд, здійснюючи 
правосуддя, на засадах верховенства 
права забезпечує захист гарантованих 
Конституцією України та законами прав 
і свобод людини і громадянина, прав і 
законних інтересів осіб, інтересів суспіль-
ства і держави. На даному етапі завдання 
суду умовно можна поділити на декілька 
взаємопов’язаних складових: 1) для ви-
конання поставлених завдань виключно 
суд здійснює правосуддя; 2) правосуддя 
судом здійснюється на засадах верховенс-
тва права, який визнається і діє згідно з 
положеннями Конституції України та 
нормами міжнародного права; 3) шляхом 
здійснення правосуддя забезпечується 
захист прав і свобод людини і громадяни-
на, прав і законних інтересів юридичних 

осіб, інтересів суспільства і держави, які 
гарантовані нормами Конституції та 
законів України. 

Реалізація судової влади, зокрема 
судами загальної юрисдикції, шляхом 
здійснення правосуддя у відповідних 
формах вимагає конкретизації завдань 
судових органів у нормах процесуально-
го законодавства. Тому, на нашу думку, 
законодавцем у ЦПК України обґрун-
товано першою передбачено статтю, 
в якій визначено завдання цивільного 
судочинства. Ними є справедливий, 
неупереджений та своєчасний розгляд 
і вирішення цивільних справ з метою 
захисту порушених, невизначених або ос-
порюваних інтересів фізичних осіб, прав 
та інтересів юридичних осіб та інтересів 
держави. У даному випадку йдеться про 
базисні, основоположні засади, яким 
має бути підпорядковане судочинство у 
кожній цивільній справі.

Завдання адміністративного су-
дочинства викладено з урахуванням 
специфіки цієї форми судочинства і 
визначені статтею 2 КАС України, до 
яких віднесено захист: 1) прав, свобод 
та інтересів фізичних осіб; 2) прав та 
інтересів юридичних осіб у сфері пуб-
лічно-правових відносин від порушень 
з боку органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їхніх посадо-
вих і службових осіб; 3) прав та інтересів 
інших суб’єктів при здійсненні ними 
владних управлінських функцій на основі 
законодавства; 4) прав та інтересів інших 
суб’єктів на виконання делегованих пов-
новажень.

Норми чинного ГПК України не міс-
тять спеціальної статті, яка б присвячува-
лася визначенню завдань господарсько-
го судочинства. Однак текстуальне і 
смислове тлумачення положень статті 1 
ГПК України в нормативному поєднан-
ні з приписами статті 1 Закону України 
“Про судоустрій України” дають підста-
ви стверджувати, що завданнями госпо-
дарського судочинства можна визначити 
такі: 1) захист підприємствами, установа-
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ми, організаціями, іншими юридичними 
особами (в тому числі і іноземними), 
громадянами, які здійснюють підпри-
ємницьку діяльність (або не здійснюють 
такої) своїх порушених або оспорюваних 
прав і охоронюваних законом інтере-
сів; 2) вжиття передбачених приписами 
ГПК України заходів, спрямованих на 
запобігання правопорушенням під час 
здійснення господарської діяльності.

Положення КУАП України не виз-
начають завдань судочинства щодо роз-
гляду адміністративних правопорушень. 
Натомість відповідно до статті 1 цього 
Кодексу регламентуються завдання 
саме КУАП України, а не судочинства у 
справах про адміністративні правопору-
шення. До таких завдань законодавцем 
віднесено: 1) охорона прав і свобод гро-
мадян; 2) охорона власності та конститу-
ційного ладу України; 3) охорона прав і 
законних інтересів підприємств, установ 
та організацій; 4) охорона встановлено-
го правопорядку; 5) зміцнення закон-
ності; 6) запобігання правопорушенням; 
7) виховання громадян у дусі точного і 
неухильного додержання Конституції і 
законів України, поваги до прав, честі 
і гідності інших громадян, до правил 
співжиття, сумлінного виконання своїх 
обов‘язків, відповідальності перед сус-
пільством. 

У жовтні 1995 р. Верховна Рада Ук-
раїни прийняла закон про приєднання 
України до Статуту Ради Європи [2]. 
Наша держава взяла на себе зобов’язання 
привести своє національне законодавс-
тво у відповідність із загальновизнаними 
нормами міжнародного права –– прави-
лами поведінки, що визнані міжнародною 
спільнотою як юридично обов‘язкові. Це 
стосується, перш за все, кримінального 
судочинства, де обмеження прав і сво-
бод людини застосовується найчастіше. 
Тому наведене обумовлює необхідність 
кримінально-процесуальних гарантій їх 
захисту. Одним із головних аспектів, що 
визначають кримінально-процесуальний 
закон України, є завдання кримінального 

судочинства. Так, відповідно до статті 
2 КПК України завданнями криміналь-
ного судочинства є: 1) охорона прав та 
законних інтересів фізичних і юридичних 
осіб, які беруть у ньому участь; 2) швидке 
і повне розкриття злочинів; 3) викриття 
винуватих осіб; 4) забезпечення пра-
вильного застосування законодавства, 
щоб кожний, хто вчинив злочин, був 
притягнений до відповідальності і жоден 
невинуватий не був покараний. 

Однак за більш як 40 років дії норми 
чинного КПК України щодо завдань 
кримінального судочинства видаються 
застарілими, а в деяких випадках — су-
перечливими, оскільки суперечність за-
кладена в самому змісту статті 2 КПК 
України. Наприклад, згідно із вказаною 
статтею вимагається швидке і повне 
розкриття всіх злочинів. Але ці поняття 
не завжди можуть поєднуватися для до-
сягнення загального позитивного резуль-
тату для окремої людини, суспільства і 
держави. Швидкість розкриття злочину 
зовсім не означає якість цього процесу, а 
в окремих конкретних випадках взагалі 
шкодить правосуддю як такому. Древні 
недарма говорили festina lente — поспі-
шай поволі, тому органи розслідування 
під час розкриття злочинів та судові орга-
ни під час розгляду кримінальних справ 
повинні здійснювати свою діяльність, 
спираючись на норми статей 22, 64, 420 
та 433 КПК України, які регламентують 
питання, пов‘язані із всебічним, повним 
та об‘єктивним дослідженням усіх обста-
вин справи у їх сукупності. 

Виходячи з наведених положень, слід 
погодитися з В.Т. Маляренком щодо за-
конодавчого закріплення таких завдань 
кримінального судочинства в нормах 
нового КПК України: 1) регулюван-
ня процесуального порядку викриття 
осіб, винуватих у вчиненні злочинів, 
притягнення їх до відповідальності та 
справедливе покарання; 2) регулювання 
процесуального порядку звільнення від 
кримінальної відповідальності осіб, які 
вчинили суспільно небезпечні діяння, у 
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передбачених законом випадках; 3) ре-
гулювання процесуального порядку 
викриття осіб, які вчинили суспільно 
небезпечні діяння у неповнолітньому віці 
або в стані неосудності, і застосування до 
них передбачених законом примусових 
заходів; 4) захист особи від безпідстав-
ного притягнення до кримінальної від-
повідальності і недопущення засудження 
невинуватих або застосування до них 
примусових заходів; 5) захист особистої 
свободи особи, її майна, честі, гідності, 
інших прав і законних інтересів, а також 
державних інтересів та інтересів і прав 
юридичних осіб [3, 18]. На наш погляд, 
зазначені завдання вбачаються як най-
більш оптимальні, обґрунтовані наукою 
і практикою кримінального судочинства, 
оскільки відповідають міжнародним та 
європейським правовим нормам, виріз-
няючись логічністю побудови, та реаліям 
сьогодення українського суспільства. 

Таким чином з урахуванням приве-
дених вище положень законодавства є 
можливість сконструювати дефініцію 
поняття “завдання суду” — це здійснення 
правосуддя у формах цивільного, ад-
міністративного, господарського, кримі-
нального, конституційного чи іншого 
судочинства на засадах верховенства 
права з метою виконання судом проце-
суальних приписів щодо забезпечення 
захисту гарантованих Конституцією і 
законами України прав і свобод людини 
і громадянина, прав і законних інтересів 
юридичних осіб, інтересів суспільства і 
держави.

Кожна країна, яка має судові органи, 
вибудовує їх таким чином, щоб на вер-
шині судової системи перебував вищий 
або найвищий судовий орган. Організа-
ція судових систем розвинутих європей-
ських країн безперечно зазнала суттєвого 
впливу з боку базисних складових право-
вої культури окремо взятої нації, витоків 
історичного формування правових сис-
тем та різноманітних зовнішніх чинників. 
У кожній сучасній державі існує своя 
система судових органів — органів, що 

здійснюють правосуддя. Ця система скла-
дається здебільшого з Верховних, Каса-
ційних, Конституційних та нижчих судів. 
Верховний суд у більшості країн виконує 
повноваження найвищої або вищої інс-
танції (наприклад, Нідерланди, Норвегія, 
Польща, Чехія, Фінляндія). Основним 
завданням Верховних судів визначається 
забезпечення однакового застосування 
законодавства судами нижчих інстанцій 
(Італія, Польща), а також надання вис-
новків щодо конституційності прийнятих 
законів за відсутності органу судового 
конституційного контролю (такий підхід 
є характерним для Ірландії, Португалії) 
та відпрацювання принципових напрямів 
діяльності для всіх судів у державі (Угор-
щина, ФРН). 

Щодо України, то згідно із частиною 
2 статті 125 Конституції України найви-
щим судовим органом в системі судів за-
гальної юрисдикції визначено Верховний 
Суд України. Зауважимо, що положення 
Основного Закону, визначаючи Вер-
ховний Суд України як конституційний 
орган, не містять приписів стосовно його 
завдань. Виходячи з цього, завдання Вер-
ховного Суду України конкретизовані у 
положеннях частини 1 статті 47 Закону 
України “Про судоустрій України”, від-
повідно до якої Верховний Суд України 
здійснює правосуддя і забезпечує одна-
кове застосування законодавства всіма 
судами загальної юрисдикції. 

За змістом приписів чинного проце-
суального законодавства та норм части-
ни 2 статті 47 Закону України “Про судо-
устрій України” Верховний Суд України 
є судом касаційної інстанції з розгляду 
цивільних і кримінальних справ та судом 
повторної касаційної інстанції з розгляду 
господарських справ - під час здійснення 
касаційного провадження, судом винят-
кової інстанції щодо розгляду цивільних 
справ та справ адміністративної юрис-
дикції — під час здійснення провадження 
у зв‘язку з винятковими обставинами, 
судом виключної інстанції щодо розгляду 
кримінальних справ — під час провад-
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ження за виключними обставинами. 
Крім того, процесуальне законодавство 
допускає перегляд Верховним Судом Ук-
раїни власних рішень за нововиявленими 
обставинами (у цивільних, адміністра-
тивних і кримінальних справах). Отже, на 
наше переконання, передбачене законом 
здійснення Верховним Судом України 
правосуддя та процесуальне поєднання 
всіх форм судочинства (крім конститу-
ційного) в особі єдиного найвищого ор-
гану в системі судів загальної юрисдикції 
і є запорукою реального втілення в життя 
приписів частини 1 статті 47 Закону Ук-
раїни “Про судоустрій України”. 

Виходячи з наведеного та беручи до 
уваги дефініцію поняття “завдання суду” 
як загальну для всіх судових органів, 
а також з урахуванням міжгалузевого 

характеру організації Верховного Суду 
України, доцільно визначити поняття 
“завдання Верховного Суду України” 
як здійснення правосуддя найвищим су-
довим органом в системі судів загальної 
юрисдикції на основі верховенства права 
і процесуально встановленого поєднання 
форм цивільного, адміністративного, 
господарського, кримінального чи ін-
шого судочинства з метою однакового 
застосування законодавства всіма судами 
загальної юрисдикції шляхом реалізації 
своїх касаційних, повторних касаційних, 
виняткових, виключних повноважень 
для забезпечення захисту гарантованих 
Конституцією і законами України прав 
і свобод людини і громадянина, прав і 
законних інтересів юридичних осіб, ін-
тересів суспільства і держави.
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В умовах ринкової економіки в 
Україні кожна компанія при здійсненні 
господарської діяльності тією чи іншою 
мірою використовує об’єкти інтелекту-
альної власності, у тому числі ті з них, що 
відносяться до авторського права. Навіть 
ті компанії, основними видами діяльності 
котрих не є наукова, художньо-літератур-
на або мистецька діяльність, можуть ста-
ти суб’єктами авторських правовідносин. 
Такі відносини між суб’єктами господа-
рювання щодо використання об’єктів 
авторського права регламентуються 
особливим видом договорів, що регулю-
ють порядок створення і використання 
об’єктів авторського права відповідно 
до норм чинного законодавства України. 
Договірне регулювання таких відносин 
відповідає інтересам обох сторін, адже в 
будь-яких правовідносинах обидві сто-
рони є зацікавленими. 

Наявність автора як первинного 
суб’єкта авторського права (володільця 
немайнових та майнових прав на твір) 
ставить під сумнів можливість укладання 
авторського договору між юридичними 
особами. Така думка підсилюється по-
зицією, що існує у юридичній літературі, 
згідно з якою однією із сторін авторсько-
го договору завжди є фізична особа — ав-
тор або його правонаступник чи інша 

особа, яка має авторське право, крім 
випадків, коли суб’єктом авторського 
права може виступати юридична особа, 
яка стала правонаступником автора за 
спадкоємством. Якщо ж обидві сторони 
в договорі є юридичними особами, то 
такий договір слід вважати підрядним, 
а не авторським [4, 404]. Проаналізуймо 
цю позицію, відповівши на такі питання: 
1) чи можуть бути суб’єктами авторсько-
го права юридичні особи? 2) чи можуть 
бути сторонами авторського договору 
юридичні особи? 3) на підставі яких до-
кументів здійснюється передача прав на 
об’єкти авторського права між юридич-
ними особами?

Українське законодавство за за-
гальним правилом визнає лише автора 
первинним суб’єктом, якому належить 
авторське право. Автором може бути 
лише фізична особа, адже об’єкт ав-
торського права створюється в резуль-
таті творчої діяльності людини, тобто 
не може бути створений через штучний 
інтелект. Суб’єктами авторського права 
можуть бути також спадкоємці авторів та 
особи, яким автори чи їх спадкоємці пе-
редали свої авторські майнові права, при 
цьому під “особою” Закон України “Про 
авторське право і суміжні права” (надалі 
— Закон) визначає фізичну або юридичну 
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особу [3]. Таким чином, будь-які особи, 
які не є авторами твору, можуть стати 
суб’єктами авторського права внаслідок 
правонаступництва, тобто переходу прав 
і обов’язків від однієї особи до іншої, у 
тому числі і за договором. Закон передба-
чає можливість переходу майнових прав 
автора та інших осіб, які мають виключ-
не авторське право у спадщину. Чинне 
цивільне законодавство встановлює, що 
спадкоємцем за заповітом можуть бути 
як фізичні, так і юридичні особи.

Юридична особа може стати 
суб’єктом авторського права на підставі 
укладеного з автором або із спадкоєм-
цем (яким може бути, як було з’ясовано, 
юридична особа) договору (йдеться 
про видавництва, театри, кіностудії та 
інші організації, що займаються вико-
ристанням творів) [7, 475]. Ймовірно, 
що в умовах сьогодення таким суб’єктом 
може стати не лише юридична особа, що 
займається в своїй діяльності виключно 
використанням авторських творів, а й 
та, для якої таке використання носить 
разовий, несистематичний характер, про 
що йтиметься далі. 

За певних умов суб’єктом авторсько-
го права визнається роботодавець. Май-
нові права інтелектуальної власності на 
об’єкт, створений у зв’язку з виконанням 
трудової угоди, належать працівнику, 
який створив такий об’єкт, та юридич-
ній або фізичній особі, де працює за 
сумісництвом, якщо інше не встановлено 
договором.

Отже, по-перше, юридична особа 
може бути суб’єктом авторського права і 
в той же час як суб’єкт авторського права 
вона є похідною від прав фізичної особи 
(автора) на об’єкт авторського права, 
і, по-друге, юридичні особи-суб’єкти 
авторського права набувають таких 
прав на підставі закону та на підставі 
договору.

Юридична особа-суб’єкт авторсько-
го права може делегувати свої права на 
використання твору іншій юридичній 
особі.

Цей намір вона може реалізувати 
через делегування суб’єктом авторсько-
го права (тут і надалі під суб’єктом ав-
торського права йтиметься про юридич-
ну особу) прав по використанню твору 
зацікавленій особі. До того ж в Законі 
йдеться про так звану “іншу особу, яка 
має авторське право”. Що це за особа, 
Закон не визначає, але припустимо, що 
такими особами можуть бути робото-
давці (які наділені авторським правом 
за наявності певних умов), юридичні 
особи (які наділені авторським правом 
на підставі договору). Закон встановлює, 
що така особа може передати (відчужи-
ти) свої майнові права на твір будь-якій 
іншій особі повністю чи частково, після 
чого ця особа стає суб’єктом авторського 
права. Передача майнових прав “ін-
шої особи, яка має авторське право”, 
оформляється авторським договором. 
Проаналізувавши ці норми, можна дійти 
таких висновків:

1) так звана “інша особа, яка має 
авторське право”, може передати свої 
майнові права на твір третій особі на 
підставі авторського договору;

2) якщо припустити, що такою “ін-
шою особою, яка має авторське право”, є 
юридична особа, а зацікавленою особою, 
яка має намір отримати такі права, є 
також юридична особа, то очевидно, що 
обома сторонами авторського договору 
можуть бути юридичні особи.

За загальним правилом використан-
ня твору будь-якою особою допускається 
виключно на основі авторського догово-
ру, за винятком встановлених Законом 
випадків вільного використання творів. 
В Законі йдеться про такі способи роз-
порядження суб’єктом авторського 
права майновими правами: передача 
(відчуження) майнових прав та передача 
права на використання твору. При цьому 
таке розпорядження майновими правами 
оформляється авторським договором, 
який, в свою чергу, законодавець поділяє 
на: 1) авторські договори про передачу 
(відчуження) майнових прав (ст. 31 Зако-
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ну); 2) авторські договори про передачу 
прав на використання твору, які, в свою 
чергу поділяються на авторські догово-
ри про передачу виключного права на 
використання твору та авторські дого-
вори про передачу невиключного права 
на використання твору (ст. 32 Закону); 
3) авторські договори замовлення (ч. 6 
ст. 33 Закону). Таким чином, відносини 
з передачі (відчуження) авторського 
права та відносини з передачі прав на 
використання твору регламентуються 
різними статтями Закону. Розглянемо 
згадані договори більш детально.

Текст Закону не містить визначення 
“авторського договору”, регламентації 
авторського договору присвячується 
всього чотири статті. Згідно із Законом 
передача майнових прав автора (чи іншої 
особи, яка має авторське право) оформ-
ляється авторським договором. Жодного 
згадування про авторський договір не 
містить і чинний Цивільний кодекс Ук-
раїни (надалі — ЦК), який визначає такі 
види договорів про розпорядження май-
новими правами інтелектуальної влас-
ності: ліцензія на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності, ліцен-
зійний договір, договір про створення 
на замовлення та використання об’єкта 
права інтелектуальної власності, договір 
про передачу виключних майнових прав 
інтелектуальної власності, інший договір 
про розпорядження виключними права-
ми інтелектуальної власності [10]. Таким 
чином, ЦК встановлює, що передача 
прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності, в тому числі і авторського права 
здійснюється на підставі ліцензійного 
договору, згідно з яким одна сторона 
(ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіа-
ту) дозвіл на використання об’єкта права 
інтелектуальної власності (ліцензію) на 
умовах, визначених за взаємною згодою 
сторін з урахуванням вимог, визначених 
ЦК і іншим законом.

В деяких країнах в галузі авторсько-
го права використовується термін “лі-
цензія”, яка традиційно розуміється 

як дозвіл, що надається автором або 
іншим власником авторського права 
(ліцензіаром) особі, що використовує 
твір (ліцензіату) використати його у виді 
і на умовах, погоджених між ними [1, 577] 
(як бачимо, таке визначення ліцензії 
схоже із визначенням, наведеним в ЦК). 
Очевидно, що законодавець пішов по 
аналогії з авторським правом зарубіжних 
країн, не розмежовуючи типи договорів 
щодо об’єктів авторського права, з од-
ного боку, та об’єктів права промислової 
власності, з іншого [9, 7]. Така позиція 
законодавця не вносить ясності в регулю-
вання договорів, що укладаються в сфері 
інтелектуальної власності, а навпаки, 
спричиняє додаткові незручності. Закон 
містить норми про дозвіл на використан-
ня твору, але в той же час йдеться про 
те, що такий дозвіл надається автором 
або іншою особою, якій належить ав-
торське право на підставі авторського 
договору. Таким чином, якщо буквально 
розуміти норми Закону, вбачається, що 
авторський договір містить дозвіл на ви-
користання твору. Тоді виникає питання: 
авторський договір — це договір про 
передачу майнових прав або договір про 
надання дозволу на використання твору, 
тобто ліцензійний договір? 

Для того, щоб окреслити сутність 
авторського договору, слід визначити 
поняття авторського договору.. Як вже 
згадувалось, законодавство України не 
містить визначення авторського дого-
вору, те саме стосується і російського 
законодавства про авторське право. 
О.А. Підопригора дає таке визначення: 
за авторським договором автор передає 
або зобов’язується створити і в уста-
новлений договором строк передати 
свій твір замовникові для використання 
обумовленим договором способом, а 
замовник зобов’язується здійснити або 
почати використання твору [6]. А.П. Сер-
гєєв вважає, що за авторським договором 
автор передає або зобов’язується переда-
ти набувачу свої права на використання 
твору в межах і на умовах, узгоджених 
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сторонами [8]. В.Л. Мусіяка визначає ав-
торський договір як договір, що регулює 
цивільно-правові відносини, які склада-
ються у процесі створення і використання 
численних об’єктів авторського права і 
суміжних прав [5]. 

Вбачається, що всі визначення ав-
торських договорів є схожими, оскільки 
містять умову про надання автором доз-
волу іншій особі на використання твору. 
Називаючи договір “авторським”, не слід 
ототожнювати його назву з розумінням 
того, що однією із сторін такого дого-
вору є автор. В той же час предметом 
такого договору є весь комплекс прав 
авторського договору — виключні або 
невиключні права на використання 
твору. Отже, авторський договір — це 
договір, за яким автор чи інша особа, яка 
має авторське право, передає чи створює 
твір та передає майнові права на такий 
твір іншій особі. 

Слід звернути увагу, що Госпо-
дарський кодекс України (надалі — ГК) 
серед об’єктів прав інтелектуальної 
власності в сфері господарювання виді-
ляє такі: винаходи і корисні моделі, 
промислові зразки, сорти рослин і по-
роди тварин, торгові марки (знаки для 
товарів і послуг), комерційне (фірмове) 
найменування, географічне позначення, 
комерційна таємниця, комп’ютерні про-
грами, інші об’єкти, передбачені законом 
[2]. Очевидно, що серед об’єктів прав ін-
телектуальної власності в сфері господа-
рювання законодавець окремо не виділяє 
об’єкти авторського права, перелік яких 
міститься в Законі про авторське право, 
але норма “інші об’єкти, передбачені 
законом” дає можливість припустити, 
що, по-перше, перелік, визначений ч. 1. 
ст. 155 ГК не є вичерпним, і, по-друге, під 
час здійснення господарської діяльності 
суб’єкти господарювання можуть фігу-
рувати як суб’єкти авторського права та 
врегульовувати свої відносини згідно з 
чинним авторським законодавством.

У разі передачі (відчуження) май-
нових прав, йдеться про відчуження 

авторських майнових прав суб’єктом 
авторського права іншій особі шляхом 
вчинення угоди купівлі-продажу, дару-
вання та інших угод, передбачених чин-
ним законодавством [6]. ЦК не містить 
заперечень щодо вчинення такого акту, 
а встановлює, що предметом договору 
купівлі-продажу можуть бути майнові 
права, причому до такого договору за-
стосовуються загальні положення про 
купівлю-продаж, якщо інше не випли-
ває із змісту або характеру таких прав 
(ч. 2 ст. 656 ЦК), предметом договору 
дарування можуть бути майнові права, 
якими дарувальник володіє або які мо-
жуть виникнути у нього в майбутньому 
(ч. 2 ст. 718 ЦК). В цьому випадку під 
передачею авторських прав розуміється 
цивільно-правове відчуження і виникає 
питання щодо вимог, які ставить зако-
нодавець щодо форми та змісту таких 
договорів. Адже Закон містить вимоги 
лише щодо авторського договору про пе-
редачу прав на використання твору (ч .2 
ст. 33 Закону), а авторському договору 
про передачу (відчуження) майнових 
прав присвячена ст. 31 Закону, в якій 
щодо змісту такого договору лише ска-
зано, що він має містити майнові права, 
що передаються. Отже, при укладанні 
таких договорів сторони мають керу-
ватися Законом, чинним ЦК та ГК, при 
цьому враховуючи можливість укладан-
ня змішаних договорів, тобто договорів, 
що містять елементи різних договорів. 
Наприклад, якщо сторони укладають 
договір купівлі-продажу майнових прав, 
то за Законом такий акт можливо вчини-
ти на підставі авторського договору, але 
з урахуванням норм ЦК про вчинення 
договору купівлі-продажу.

Ст. 32-33 Закону регламентують фор-
му, зміст та види авторських договорів 
про передачу прав на використання 
твору. Авторським договорам замов-
лення присвячена ч. 6 ст. 33 Закону та 
ст. 1112 ЦК. Одним із таких договорів є 
видавничий договір, за яким автор або 
інша особа, яка має авторське право, 

О.Є. Барабаш
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передає твір для видання чи перевидання, 
а видавництво зобов’язується розглянути 
поданий твір, у разі схвалення випустити 
в світ і сплатити авторську винагороду, 
тобто це угода про умови видання твору 
[6]. Такою “іншою особою, яка має ав-
торське право”, може бути роботодавець, 
якому належить право на використання 
твору і який, в свою чергу, може передати 
видавництву виключні або невиключні 
права на використання твору.

Авторський договір замовлення — це 
договір, за яким автор або інша особа, 
яка має авторське право, зобов’язується 
створити твір відповідно до умов цього 
договору і передати його замовнику. Не 
випадково зазначено, що однією із сторін 
договору може бути саме інша особа, 
тобто юридична особа. Прикладом та-
ких правовідносин є договір художнього 
замовлення. Часто такі договори мають 
такий суб’єктний склад: з однієї сторони 
це художні майстерні, художні спілки або 
товариства, які діють в інтересах авто-
ра, а з іншої сторони — це різноманітні 
організації, які виступають замовником 
твору образотворчого мистецтва [6].

Компанії, що безпосередньо зв’язані 
з використанням об’єктів авторського 
права — кінокомпанії, звукозаписні фір-
ми, книжкові видавництва тощо — ма-
ють усвідомити важливість укладання 
грамотних договорів про використання 
об’єктів авторського права. Юридичні 
особи, що стикаються з використанням 
авторського права час від часу, не завжди 
приділяють належну увагу до захисту 
своїх майнових прав, не підозрюючи 
навіть про те, що авторські права в тій 
чи іншій ситуації взагалі-то фігурують, 
можуть бути делегованими і, відповід-
но, використаними. В такій ситуації 
може опинитися будь-яка компанія, яка 
замовляє надання певних послуг або ви-
конання робіт в іншій компанії, а також 
компанія, яка в своїй діяльності викорис-
товує музичні твори шляхом їх публіч-
ного виконання. Візьмемо, наприклад, 
договори про надання рекламних послуг. 

Виготовлення та розміщення рекламних 
матеріалів замовника, безумовно, є пос-
лугою. Але використовуючи результати 
робіт (послуг), здійснених щодо таких 
договорів, замовник використовує рек-
ламні ролики (аудіовізуальні твори), 
ескізи, будь-які плакати, постери, банери, 
макети, що можуть містити зображення, 
фотографічні зображення, музикальні 
твори тощо. Всі перераховані твори є 
об’єктами авторського права, тому будь-
який підрядний договір, що, на перший 
погляд, може здаватися простою угодою 
сторін, в інтересах обох сторін має бути 
доповнений положеннями про авторські 
права. Більшість компаній так і роблять, 
вписуючи в такі договори положення про 
те, що виконавець гарантує наявність та 
дотримання прав авторів у відношенні 
наданої замовнику рекламної продукції 
(під рекламною продукцією слід розуміти 
вищеперераховані об’єкти авторського 
права), а всі питання та претензії, які 
можуть виникати з боку третіх осіб під 
час використання виконавцем об’єктів 
авторського права підлягають вирішен-
ню безпосередньо замовником. В біль-
шості випадків передається невиключне 
авторське право на використання творів. 
Але ж згадаємо ст. 32 Закону, згідно з 
якою використання твору будь-якою 
особою допускається виключно на 
основі авторського договору, а ст. 33 
Закону містить норму щодо суттєвих 
умов авторського договору. Виникає 
питання: чи може бути будь-який договір 
підряду визнаний недійсним з причи-
ни відсутності в ньому всіх умов щодо 
об’єктів авторського права (рекламних 
матеріалів, наприклад)? Звісно, що ні, 
адже ЦК дозволяє сторонам укладати 
договори, що містять елементи різних 
договорів (змішаний договір). Коли 
йдеться про замовлення певних робіт, на-
дання послуг у певній сфері, доцільніше в 
даному випадку укладати два договори: 
один — договір підряду на виконання 
певних робіт (надання послуг), другий 
— авторський договір про передачу прав 
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на використання творів, які створюються 
(розробляються, виконуються) на під-
ставі договору підряду з урахуванням 
положень авторського права. Тоді не 
виникне питань щодо розмежовування 
договору підряду і авторського дого-
вору.

Авторське право є передумовою 
процесу розвитку. Безперечно, що ос-
новною функцією авторського права є 
збільшення культурної спадщини людс-
тва. Єдиним способом досягнення такої 
мети є право авторів чи інших осіб, які 
мають авторське право, дозволяти і тим 
самим контролювати використання своїх 
творів іншими особами. Авторське право 
асоціюється не лише зі створенням літе-
ратурних, художніх і наукових творів, 
але і з їх поширенням і використанням 
різноманітними компаніями. Для деяких 
з них авторські договори — це їх бізнес, 
для інших — це доповнення до бізнесу. 
Але в будь-якому випадку відсутність 
професійно складених договорів для 

них — це можлива передумова збитків 
і серйозних неприємностей. Протиріччя 
між нормами Закону і ЦК наводять ав-
торів, інших осіб, що мають авторське 
право, та потенційних користувачів 
авторських прав на роздуми і не дають 
можливості чітко усвідомити, яким чи-
ном слід оформити відносини з приводу 
передачі майнових прав. Не зрозумілою 
залишається ідея законодавця, який 
визначав в новому ЦК поняття ліцен-
зійного договору, і чому чинний ЦК не 
містить визначення авторського дого-
вору, а також чим відрізняється ліцен-
зійний договір на використання об’єктів 
авторського права від авторського 
договору. В умовах інтенсивного вико-
ристання об’єктів авторського права в 
господарській діяльності, з метою нор-
мального розвитку авторського права, 
укладання угод в сфері авторського 
права доцільніше було б узгодити такі 
розбіжності в чинному законодавстві. 
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РЕЗЮМЕ 
В условиях глобализации рыночной экономики отношения субъектов в сфере 

авторского права приобретают новые масштабы и объем. В статье предпринимается 
попытка проанализировать субъектный состав правоотношений в сфере авторского 
права. В результате анализа специальной литературы и украинского законодательства, 
регламентирующего авторское право, делается вывод, что правоотношения в области 
авторского права характерны для любой сферы хозяйствования, а сторонами авторского 
договора могут быть два юридических лица. 

SUMMARY
In the condition of globalization of the market economy, the relations of the entities in the 

sphere of copyright acquire the new scope and dimension. In the article the author made the 
attempt to analyze the subject composition of the copyright legal relationship. Basing upon 
the analysis of the special literature and the Ukrainian legislation on copyright, the author 
came to the conclusion that the copyright legal relationship is characteristic for the economic 
sphere wherein two legal entities may be parties of the copyright contract. The article does 
not represent the final stage of the analysis of the legal relationship between the legal entities 
in the sphere of the copyright law, since the author intends to proceed with research of the 
problem of the acknowledgement of the legal entities as parties of the copyright contract 
drawing upon the special literature and the legislation of the countries where the copyright 
law is more developed.  

 Рекомендовано кафедрою 
цивільного, господарського права та процесу 

Подано 28.09.06
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Останнім часом зроблено багато 
суттєвих напрацювань щодо реалізації 
ідеї захисту потерпілих осіб від злочину 
в сфері кримінального судочинства. 
Усі ці позитивні моменти повинні дати 
реальну корисну віддачу в практичній 
діяльності. Водночас, як у законодавстві, 
так і під час його реалізації, є ще багато 
нерозв’язаних проблем, пов’язаних зі 
статусом потерпілого та механізмами 
відшкодування шкоди, завданої злочи-
ном.

Проблема правового регулювання 
статусу цивільного позивача має важ-
ливе як теоретичне, так і практичне 
значення, оскільки вона пов’язана з 
безпосередньою можливістю захистити 
інтереси та відновити права особи, що 
постраждала від злочину, забезпечити 
правильне застосування закону органами 
та посадовими особами, які здійснюють 
кримінально-процесуальне проваджен-
ня, спрямувати розвиток кримінально-
процесуальних правовідносин в русло 
захисту інтересів потерпілих осіб.

На жаль, сьогодні питанню про 
порівняння статусу цивільного позивача 
в законодавстві України та континен-
тальної Європи не приділяється достат-
ньої уваги. Хоча в контексті прийняття 

Нового Кримінально-процесуального 
кодексу України використання досвіду 
зарубіжних країн посідає значне місце.

Використання досвіду європейських 
країн завжди було зручним способом 
впровадження нововведень у законо-
давство. Як правило, це аргументують 
тим, що, якщо новела прижилась в певній 
країні, то її з успіхом можна використову-
вати і щодо врегулювання національних 
правовідносин. Звичайно, таке вико-
ристання не завжди приносить позитивні 
результати, зокрема, коли здійснюється 
бездумне копіювання нормативної бази 
без її науково-теоретичного осмислення 
та трансформації до українського зако-
нодавства.

До цієї тематики звертались багато 
науковців, але більшість з них роз-
глядала статус цивільного позивача 
в кримінальному процесі лише у кон-
тексті вітчизняного законодавства, не 
приділяючи значної уваги порівнянню 
з країнами континентальної правової 
системи. Серед учених, що звертаються 
до проблеми статусу цивільного пози-
вача, є Ю.Р. Адоян, М.І. Гошовський, 
П.П. Гурєєв, В.Г. Даєв, О.П. Кучинсь-
ка, А.Г. Мазалов, Л.Л. Нескороджена, 
В.Т. Нор, О.А. Тарнавський тощо.

Ю.В. Циганюк,
аспірантка
(Академія адвокатури України)
(Науковий керівник доцент О.П. Кучинська)

Цивільний позивач 
в кримінальному процесі 
країн континентальної 
правової системи та України

Ключові слова: кримінальний процес, цивільний позивач, шкода, країни континентальної 
правової системи. 
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Необхідно зазначити, що й досі не 
існує єдиного дослідження центральної 
фігури цивільного позову в криміналь-
ному процесі — цивільного позивача в 
порівнянні з європейськими країнами.

Мета статті полягає в дослідженні, 
на підставі наукових здобутків, за допо-
могою аналізу чинного законодавства 
України та деяких країн континентальної 
правової системи, правового статусу 
цивільного позивача, та виробленні і 
розробці власних рекомендацій щодо 
вдосконалення вітчизняного законо-
давства.

Для здійснення в кримінальному про-
цесі захисту цивільних прав, порушених 
законом, надзвичайно важливе значення 
має точна регламентація порядку по-
рушення провадження по цивільному 
позову.

Питання про осіб, які для захисту по-
рушених злочином інтересів можуть по-
давати позови в порядку кримінального 
судочинства, не можна віднести до ряду 
простих. Кримінально-процесуальний 
закон у цій частині гранично лаконічний 
(ст. 28 Кримінально-процесуального 
кодексу України). Не вносять достатньої 
ясності в питання, яке розглядається і 
цивільний, трудовий та сімейний кодек-
си. Враховуючи специфіку криміналь-
ного процесу, не всі положення даних 
галузей права можуть у ньому викорис-
товуватись. Але чітке визначення кола 
таких суб’єктів має надзвичайно важливе 
значення.

Основними суб’єктами провадження 
по цивільному позову в кримінальній 
справі є ті його учасники, процесуальний 
інтерес яких носить визначений майно-
вий характер. Ці особи і є суб’єктами 
процесу, які наділяються відповідними 
правами, аби забезпечити захист своїх 
законних інтересів.

Відповідно до закону, цивільним 
позивачем у кримінальному процесі 
може бути лише та особа, що зазнала 
матеріальної шкоди від злочину. Зазнати 
матеріальної шкоди від злочину — озна-

чає потерпіти від злочину. Таким чином, 
відбувається порівняння понять “цивіль-
ний позивач” та “потерпілий”.

У кримінальному процесі країн кон-
тинентальної правової системи такий 
учасник кримінального судочинства, 
як цивільний позивач зустрічається, 
на відміну від потерпілого, завжди. На 
підтвердження, варто звернути увагу 
на Кримінально-процесуальний кодекс 
Франції 1958 року, в якому процесуаль-
на фігура потерпілого відсутня взагалі, 
натомість ввідна частина та зміст усього 
Кодексу присвячені кримінальному та 
цивільному позовам як рівносильним, 
а особа, якій злочином була спричине-
на шкода, визнається не потерпілим, а 
цивільним позивачем [1]. Хоча з того 
часу Кримінально-процесуальний кодекс 
Франції змінювався, але положення про 
те що потерпілий і позивач — це одна й 
та ж особа, які охоплюються єдиним тер-
міном “цивільний позивач”, залишився 
незмінним [2].

Виходячи зі змісту українського 
кримінально-процесуального законо-
давства: заявляти цивільний позов у 
кримінальній справі можуть особи, які 
по-перше, перебувають в кримінально-
правових відносинах із заподіювачем 
шкоди; по-друге, понесли шкоду не інак-
ше як матеріального характеру.

Таким чином, цивільним позивачем 
є фізична чи юридична особа, яка у 
встановленому законом порядку виз-
нана такою органами слідства чи суду, 
як результат спричиненої злочином ма-
теріальної шкоди особі.

Збитки, які вимагає відшкодувати 
цивільний позивач, у змісті правових 
норм у країнах континентальної правової 
системи, визначається по різному чи то 
через загальне поняття завданої шкоди, 
чи то при визначенні безпосередньо видів 
шкоди, або ж не вказуючи на шкоду вза-
галі. Як приклади, розглянемо дефініції 
цивільного позивача в кримінальному 
процесі Російської Федерації, Франції 
та Угорщини:



91

1. Цивільним позивачем є фізична чи 
юридична особа, яка заявила вимогу про 
відшкодування майнової шкоди, при на-
явності підстав вважати, що дана шкода 
спричинена їй безпосередньо злочином. 
Цивільний позивач може заявити цивіль-
ний позов і для майнової компенсації 
моральної шкоди [3].

2. Особа, яка вважає, що їй спричи-
нена шкода злочином чи проступком, 
вправі шляхом подачі скарги виступити 
перед компетентним слідчим суддею в 
ролі цивільного позивача [4].

3. Цивільним позивачем є потер-
пілий, який виступає в кримінальному 
провадженні з заявленим цивільним 
позовом [5]. 

Як випливає з викладеного, кримі-
нальний процес країн континентальної 
правової системи для визначення по-
няття цивільного позивача в різні часи 
використовує різнопланові підходи, але, 
виходячи з положень законодавства вище 
названих країн, можна дійти висновку 
про наявність єдиної для всіх вимоги 
відшкодування шкоди шляхом подання 
позову.

Застосовуючи у визначенні цивільного 
позивача майнову шкоду, до неї вклю-
чається і фізична, тобто шкода завдана 
особі, але в грошовому вираженні. Такий 
підхід здається правильним. Але одразу 
спадає на думку, чому ж тоді не включити 
моральну шкоду, яка також виражається 
в грошовому еквіваленті і може бути 
відшкодована іншим майном чи у інший 
спосіб, адже ст. 23 Цивільного кодексу 
України такий шлях відшкодування 
майнової шкоди зазначає [6]. 

Видається доречним застосувати під-
хід, що використовується у законодавстві 
Монголії, де процесуалісти мають на увазі, 
що моральна шкода в широкому розумінні 
цього слова, спричиняється будь-яким 
злочином. Від будь-якого злочину в особи 
виникають моральні страждання. У цьому 
розумінні моральна шкода є складовою 
будь якої шкоди, що спричинена особі, 
тому не можливо відділити її від шкоди фі-

зичної чи майнової. Але інколи моральна 
шкода виступає самостійно, наприклад, в 
таких злочинах, як образа чи наклеп [7].

Такий підхід здається правильним і 
мабуть доречно закріпити таке розши-
рення прав потерпілого від злочину та 
цивільного позивача в кримінально-про-
цесуальному законодавстві України.

Відповідно до закону, злочинне по-
сягання породжує право звернутися до 
компетентних органів з проханням про 
захист законних прав та інтересів. Стаття 
28 Кримінально-процесуального кодексу 
України стверджує, що цивільний позов 
може бути заявлений при провадженні 
кримінальної справи та розглядається 
разом з нею.

На перший погляд здається простим 
та зрозумілим: пред’явити позов може 
та особа, якій злочином завдана шкода. 
Але фактично коло осіб, що мають право 
вступати в справу як цивільний позивач 
дещо інше.

Зокрема, для того, щоб особа могла 
пред’явити цивільний позов у криміналь-
ній справі, необхідно, перш за все, переві-
рити чи існують такі передумови:

1. Процесуальна правоздатність 
заявника.

2. Підвідомчість спору судовим ор-
ганам.

3. Відсутність судового рішення, що 
вступило в законну силу, чи ухвали суду 
про прийняття відмови позивача від 
позову, чи про затвердження мирової 
угоди, винесених з приводу суперечки 
між тими ж сторонами, з того ж предмету 
і на тих же підставах.

Стаття 65 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу Польщі розширює коло 
таких передумов, вказуючи додатково 
на те, що суд відмовляє в провадженні 
цивільного позову, якщо він заявлений 
під час надзвичайного стану; якщо вимо-
га не має безпосереднього зв’язку зі шко-
дою; якщо позов заявлений недієздатною 
особою, або, якщо потерпілому сплачена 
сума, про яку йде мова в ч. 1 ст. 46 Кримі-
нального кодексу Польщі [8].

Ю.В. Циганюк
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Варто розглянути такий аспект 
визнання особи цивільним позивачем з 
кримінальної справи, як той, що особа 
повинна пред’явити вимогу про відшко-
дування завданої шкоди.

Кримінальний процес країн конти-
нентальної правової системи однаково 
підходить до питання про те, що особа 
самостійно повинна піднімати питання 
про визнання її цивільним позивачем і 
автоматично кореспондувати обов’язок 
надання їй такого процесуального стату-
су шляхом видання процесуального акту. 
Не враховується те, що сам факт завданої 
злочином шкоди автоматично надає 
особі процесуального статусу позивача. 
Все ж, враховуючи комплексність інсти-
туту цивільного позову в кримінальному 
процесі, а саме імплементацію цивільно-
процесуальних норм, можливо зробити 
висновок, що як цивільний процес без 
позову не можливий, так і визнання 
особи цивільним позивачем не можливе 
без заявлення особою вимоги про відш-
кодування шкоди.

За чинним КПК України особа набу-
ває процесуального статусу цивільного 
позивача лише після того, як дізнавач, 
слідчий, прокурор чи суддя винесли 
постанову (а суд - ухвалу) про визнання 
її цивільним позивачем, а це можливо 
тільки після порушення кримінальної 
справи і лише щодо особи, яка зазнала 
матеріальної або моральної шкоди та 
пред’явила цивільний позов щодо її від-
шкодування.

Фізичну особу, якій заподіяно зло-
чином шкоду і яка висунула вимогу 
про її відшкодування, слід визнавати і 
потерпілим і цивільним позивачем та 
забезпечувати їй всі передбачені законом 
права як потерпілого, так і цивільного 
позивача, що є обов’язком особи, яка 
веде кримінальний процес. Зневажання 
прав потерпілих від злочину на заяву 
цивільного позову в кримінальній 
справі чи невмотивовані відмови щодо 
прийняття позовної заяви є неприпус-
тимими [9].

Більшість країн континентальної 
системи пішли таким шляхом. 

Так, за законодавством Болгарії, 
цивільний позивач визнається таким 
після того, як заявив позов про відшкоду-
вання шкоди, спричиненої злочином. 

За законодавством Франції будь-яка 
особа, яка вважає, що їй спричинена 
шкода, вправі шляхом подачі скарги 
виступити перед компетентним слідчим 
суддею як цивільний позивач.

За законодавством Російської Феде-
рації цивільним позивачем визнається 
особа, яка заявила вимогу про відшкоду-
вання майнової шкоди, за наявності під-
став вважати, що дана шкода спричинена 
їй безпосередньо злочином. 

В угорському кримінальному процесі 
цивільним позивачем є потерпілий, який 
виступає в кримінальному провадженні з 
заявленим цивільним позовом. 

У Польщі, незалежно від функції 
обвинувача, потерпілий може заявити 
вимогу про відшкодування шкоди, тобто 
заявити цивільний позов та виступити 
в ролі цивільного позивача. З моменту 
визнання цивільним позивачем особа на-
буває процесуальних прав та обов’язків. 
Їх об’єм та характеристика визначають-
ся метою участі цивільного позивача в 
кримінальному процесі. Йому надаються 
права необхідні для захисту майнових 
інтересів. Тому, наприклад, цивільний 
позивач не може оскаржити вирок у 
випадку незгоди з мірою покарання, 
призначеної засудженому. 

Найбільшими правами цивільний 
позивач користується на стадії судового 
розгляду, де він є його активним учасни-
ком та користується рівними з іншими 
учасниками судового розгляду правами 
по пред’явленню доказів, участі в дослід-
женні доказів та заявлені клопотань.

Процесуальні права потерпілого 
(ст. 49 Кримінально-процесуального 
кодексу України) та цивільного позива-
ча (ст. 50 Кримінально-процесуального 
кодексу України) в більшості схожі, але 
не співпадають. В одній частині вони 
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ширше ніж в потерпілого, а в іншій — у 
цивільного позивача [10]. 

Цивільний позивач, на відміну від 
потерпілого (якщо, звичайно, це не є 
одна і та ж особа) не має права давати 
свідчення по справі та оскаржити вирок 
суду в повному об’ємі. Потерпілий таки-
ми правами користується, а по справах 
приватного обвинувачення він вправі 
навіть підтримувати обвинувачення, при-
чому його участь у справі як обвинувача 
не полишає його прав потерпілого та 
цивільного позивача.

Цивільний позивач, що не володіє 
мовою судочинства, вправі заявляти кло-
потання, давати показання, виступати 
в суді, подавати заяви на своєю рідною 
мовою, а також користуватися послуга-
ми перекладача.

Також цивільний позивач вправі ви-
магати примусового виконання вироку 
суду в частині цивільного позову, бути 
присутнім при діях судового виконавця 
з виконання вироку в частині вирішення 
позову та здійснювати інші процесуальні 
дії, передбачені законом. Цивільний по-
зивач може змінити підставу чи предмет 
позову, збільшити чи зменшити розмір 
позовних вимог чи відмовитись від по-
зову.

Цивільний позивач користується 
всіма правами учасника судового роз-
гляду. Так, він в праві заявляти відвід, 
подавати клопотання, висловити свою 
думку про можливості розгляду справи у 
відсутності учасника судового розгляду, 
що не з’явився, свідка чи експерта; вис-
ловити суду свої пропозиції про порядок 
судового слідства, приймати участь в 
дослідженні всіх доказів та ін.

Цивільний позивач бере участь у 
судових дебатах.

Коло питань, які можуть бути зміс-
том промови цивільного позивача, виз-
начається метою його участі в криміналь-
ному процесі: досягти відшкодування 
спричиненої йому матеріальної шкоди, 
задоволення цивільного позову. Для 
цього необхідно доказати: дію, якою, на 

думку позивача, йому була спричинена 
шкода, чи дійсно вона мала місце; чи 
має вона склад злочину; чи здійснив її 
підсудний; яку шкоду спричинив підсуд-
ний цивільному позивачу і розмір суми, 
яку вимагає позивач. Від правильного 
вирішення всіх цих питань залежить задо-
волення позову та його розмір. Тому всі 
ці питання можуть бути змістом промови 
цивільного позивача.

Згідно ст. 318 КПК України цивіль-
ний позивач має право брати участь у 
судових дебатах “відносно доказовості 
здійснення злочину та його цивільно-
правових наслідків”.

Не важко помітити, що обставини, 
які доказує цивільний позивач, входять 
до предмету доказування іншого учасни-
ка судового розгляду — обвинувача. По-
яснюється це тим, що підставою як кримі-
нальної відповідальності підсудного, так 
і задоволення цивільного позову є одна 
і та ж група фактів. Саме тому позивач 
близький до обвинувача. Сам порядок 
судових дебатів підтверджує це.

Але цивільний позивач обвинувачен-
ня не підтримує, він не має права торка-
тися питань покарання, він не зачіпає 
питань кваліфікації дій підсудного.

Разом з обвинувачем, цивільний по-
зивач є самостійним учасником судового 
розгляду; у використанні своїх прав він 
не зв’язаний позицією обвинувача – він 
може просити про направлення справи 
на додаткове розслідування, якщо обви-
нувач не знаходить такої необхідності; 
може підтримувати цивільний позов у 
випадку відмови обвинувача від обви-
нувачення та ін.

Беручи участь в кримінальній справі, 
цивільний позивач несе й процесуальні 
обов’язки. Так, він зобов’язаний по ви-
мозі суду надавати документи, пов’язані 
з заявленим позовом, що є в його роз-
порядженні (ст. 50 КПК); не допускати 
розголошення даних досудового слідства 
(ст. 302 КПК).

Як і інші учасники судового роз-
гляду, цивільний позивач, заявляючи 
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клопотання, зобов’язаний вказати, для 
встановлення яких саме обставин необ-
хідні додаткові докази; дотримуватись 
порядку судового засідання.

У Франції до обов’язків цивільного 
позивача належать:

1. сплатити судові витрати: внести в 
канцелярію трибуналу кошти, необхідні 
для забезпечення процесуальних витрат, 
в тих випадках, коли цивільна вимога 
приводить в рух кримінальний позов;

2. кожен цивільний позивач, що не 
проживає в районі компетенції трибу-
налу, при якому проводиться слідство, 
зобов’язаний обрати в цьому районі 
місце свого офіційного перебування, 
повідомивши про це в канцелярію три-
буналу [11]. 

Варто зупинитися на тому, що мо-
мент подання цивільного позову в 
кримінальному процесі відіграє досить 
таки важливу роль в реалізації прав 
цивільного позивача. Адже, якщо особа 
вчасно не заявить цивільного позову в 
кримінальному процесі, то говорити про 
статус цивільного позивача в криміналь-
ній справі не доведеться.

Необхідність всебічного дослідження 
на судовому слідстві обставин, що відно-
сяться до цивільного позову, вимагає, 
щоб позов був заявленний до початку 
судового слідства, визначають В.М. Са-
вицький та І.І. Потеружа. Суд не може 
правильно вирішити питання про май-
нові вимоги потерпілого якщо ці вимоги 
будуть пред’явленні після проведення 
судового слідства. Крім того, цивільний 
позивач, а також підсудний чи цивіль-
ний відповідач будуть в цьому випадку 
позбавленні можливості активно брати 
участь у дослідженні обставин, що відно-
сяться до цивільного позову та захищати 
свої інтереси. Тому, встановлене законом 
правило, що цивільний позов може бути 
пред’явлений лише до початку судового 
слідства, повністю відповідає інтересам 
правосуддя [12].

Кримінально-процесуальні кодекси 
деяких країн континентальної правової 

системи по своєму визначають необхід-
ний момент подання цивільного позову 
в кримінальному судочинстві. Так, 
цивільний позов може бути заявлений не 
пізніше судового слідства в суді першої 
інстанції або по закінченню головного 
розгляду в суді першої інстанції, але не 
пізніше винесення вироку, або до почат-
ку дебатів сторін або на кінець, до від-
криття судового розгляду [13]. А в КПК 
Російської Федерації цивільний позов 
дозволяється заявляти після порушення 
кримінальної справи, але до закінчення 
попереднього слідства [14].

Різним також є коло суб’єктів кримі-
нального процесу, які приймають позов 
або визнають особу цивільним позива-
чем. Так, за законодавством Польщі. 
цивільний позов можна заявити вже 
в процесі попереднього слідства або 
дізнання, але постанову про прийняття 
позову виносить суд після того, як йому 
передана справа з обвинувальним вис-
новком [15].

Враховуючи ту особливість, що 
цивільний позов за кримінально-про-
цесуальним законодавством Росії може 
бути пред’явлений до закінчення по-
переднього слідства, в такому випадку 
рішення про визнання цивільним пози-
вачем може бути оформлене постановою 
дізнавача, слідчого, прокурора і ні в 
якому випадку судом.

Значення постанови (ухвали) про виз-
нання особи цивільним позивачем заклю-
чається в тому, що ним встановлюються 
юридичні підвалини до провадження по 
цивільному позову в кримінальній справі 
та визначається особа, якій повинні бути 
надані процесуальні права цивільного 
позивача.

Сьогодні, звернувшись до законо-
давства інших держав, можна знайти 
безліч національних форм криміналь-
ного судочинства. Виходячи з положень 
законодавства країн континентальної 
правової системи, доходимо висновку 
про наявність як тотожних так і від-
мінних особливостей у дефініції та пра-
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вовому статусі цивільного позивача в 
кримінальному процесі.

Однак, у питанні рецепції закор-
донних підходів, залишається немало 
проблем, що вимагають подальшого 
дослідження, особливо з урахуванням 
сьогодення, внесення змін до Проекту 
Кримінально-процесуального кодексу 
України з позиції захисту цінностей осо-
би, що зазнала збитків від злочину.

Враховуючи особливу актуальність 
порушених вище питань, вважаємо до-
цільним, що було б правильним визна-
чити чіткі рекомендації, якими належить 
керуватися при визнанні особи цивіль-
ним позивачем. А саме:

визначити поняття цивільного 
позивача в кримінальному процесі через 
загальне визначення шкоди завданої 
злочином, не деталізуючи її види, для 
уникнення можливих суперечностей;

уточнити, що цивільним позива-
чем в кримінальному процесі визнається 
особа, якій шкода була завдана тільки 
таким суспільно-небезпечним діянням 
як злочин;

вважати, що постанова про виз-
нання потерпілого цивільним позивачем 
в конкретній кримінальній справі є актом 
застосування права, на підставі якого ви-
никають правовідносини з приводу відш-
кодування шкоди завданої злочином.
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РЕЗЮМЕ
В статье исследуются понятие гражданского истца в уголовном процессе стран кон-

тинентальной правовой системы. Затрагиваются проблемные вопросы, возникающие 
при определении понятия гражданского истца и возмещения ущерба, причиненного 
преступлением. Также рассматривается Проект Уголовно-процессуального кодекса 
Украины в части признания лица гражданским лицом и заявления гражданского иска. 
По данной проблеме автором сформулированы некоторые предложения относительно 
усовершенствования действующего законодательства.

SUMMARY
The article deals with the concept of the civil claimant in criminal process of the countries 

having continental legal system. The issues of defining the concept of civil claimant and 
compensation of damage caused by a crime are investigated. The project of Criminal-Procedural 
Code of Ukraine as regards a recognition of the person as an applicant of the civil suit is also 
examined. Based on this problem, the author formulates some ideas concerning improvement 
of the current legislation.  

Рекомендовано кафедрою 
кримінального процесу та криміналістики 

Подано 02.10.06
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Розслідування та попередження зло-
чинів є важливими головними завдан-
нями та обов’язками правоохоронних 
органів. Провідна роль у ефективному 
розв’язанні цих завдань надається вико-
ристанню досягнень науково-технічного 
прогресу у виявленні злочинних намірів, 
встановленні злочинів, доказуванні у 
кримінальних справах, розв’язанні інших 
питань, пов’язаних з протидією злочин-
ності. Чималу роль спеціальні знання 
відіграють і при розслідуванні злочинів, 
скоєних неповнолітніми, щодо них та у 
випадках, коли неповнолітні виступають 
у справі свідками.

Водночас, правомірне, тактично гра-
мотне і ефективне використання сучасних 
досягнень науки і техніки ускладнюється 
неоднозначним розумінням вченими і 
практиками переліку складних понять і 
явищ, пов’язаних із особливостями за-
лучення здобутків різноманітних наук у 
сферу боротьби зі злочинністю.

Спеціальні знання є однією з форм 
використання досягнень науки і тех-
ніки у кримінально-процесуальній 
діяльності. Застосування спеціальних 
знань у розслідуванні та попередженні 

злочинів — складне явище правової 
дійсності, процес, до якого залучені 
різноманітні суб’єкти діяльності, бага-
тоаспектне поняття, від адекватного 
розуміння якого, багато в чому залежить 
результативність виявлення, вилучення, 
дослідження та використання доказової 
інформації у кримінально-процесуаль-
ній діяльності.

Висвітлення поняття “спеціальних 
знань” та окремих його сторін трап-
ляються у працях багатьох вчених. 
Зокрема, різні аспекти проблематики 
спеціальних знань розглядались у до-
кторських дисертаціях українських 
криміналістів. Так, Л.Ю. Ароцкер акцен-
тував на використанні методів боротьби 
зі злочинністю у суді [1]; В.Г. Гончаренко 
визначив методологічні проблеми вико-
ристання в кримінальному судочинстві 
досягнень природничих та технічних 
наук [2]; В.О. Коновалова присвятила 
свою роботу пізнавальній функції логі-
ки та психології в слідчій діяльності [3]; 
М.В. Костицький зазначив про особли-
вості використання психологічних знань 
у кримінально-процесуальній діяльності 
[4]; З.М. Соколовський дослідив пробле-
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ми використання спеціальних знань у 
кримінальному судочинстві [5].

Це лише короткий перелік робіт 
вітчизняних вчених, які безпосередньо 
присвячені розгляду зазначеної пробле-
матики. Слід додати, що багатогранна 
проблема спеціальних знань не була 
обійдена увагою і в дисертаціях, у яких 
висвітлювались інші питання. Так, 
В.К. Лисиченко звертався до особли-
востей використання досягнень науки і 
техніки при дослідженні проблем доку-
ментознавства [6]; М.В. Салтевський та 
М.Я. Сегай розглядали зазначену про-
блематику через призму групофікації [7] 
та ідентифікації [8]. З позицій експертної 
профілактики вивчались спеціальні знан-
ня І.Я. Фрідманом [9], а Г.А. Матусовсь-
кий [10] та А.В. Іщенко застосовували 
наукознавчі підходи в аналізі взаємодії 
криміналістики, кримінального процесу 
та інших наук [11].

Проблематика спеціальних знань 
розглядалась також вченими інших 
держав. Йдеться про роботи науковців 
близького зарубіжжя, які захищали 
дисертації, зокрема і у спеціалізованих 
радах України. Це роботи про вико-
ристання експертизи у розслідуванні та 
попередженні злочинів (Ф.Е. Давудов 
— Москва, 1972 [12], І.А. Алієв — Київ, 
1990 [13]); вдосконаленню експертної 
діяльності приділяв увагу (Ф.М. Джа-
вадов — Київ, 2001 [14]); дослідник із 
Білорусі Г.І. Грамович (Київ — 1989) 
присвятив свою роботу питанням теорії 
та практики застосування спеціальних 
знань і науково-технічних засобів в роз-
критті та розслідуванні злочинів [15].

Значна увага проблематиці спеціаль-
них знань приділялась і в роботах росій-
ських науковців. Це дисертаційні праці 
Р.М. Ланцмана, О.А. Леві, М.О. Селіва-
нова, В.І. Шиканова та інших [16].

В той же час зазначені дослідження не 
розв’язали багатьох питань, пов’язаних 
із використанням досягнень науково-
технічного прогресу у правоохоронній 
діяльності. Очевидно, так сталося за-

вдяки багатьом різним факторам, які 
впливали, впливають та впливатимуть 
на інтенсивність використання науково-
технічних досягнень, з одного боку, та 
активність наукових досліджень про-
блем, які виникають у зазначеній галузі 
— з іншого.

Використання спеціальних знань 
у правоохоронній діяльності, набуває 
нових напрямів, виникає необхідність 
розв’язання теоретичних і практичних 
проблем, яка актуалізується ще й тим, що 
в державі створено нові правоохоронні 
органи, до компетенції яких входить ви-
користання спеціальних знань (Державна 
податкова адміністрація, муніципальна 
міліція). Крім того, розширюється ком-
петенція існуючих органів щодо вико-
ристання спеціальних знань (наприклад, 
Державна митна служба). Особливого 
значення набувають зростаючі темпи 
розвитку науково-технічного прогресу, 
досягнення якого активніше впроваджу-
ються в сферу боротьби зі злочинністю. 
Все це вимагає ґрунтовного перегляду 
широкого переліку понять, що повною 
мірою стосується і такої категорії як 
спеціальні знання. Слід погодитись з 
думкою В.О. Образцова щодо необхід-
ності спростувати помилкові уявлення 
про загальновідомість, елементарність 
деяких понять, категорій, положень, які 
насправді не такі вже й прості і зрозумілі 
[17; 11]. У цьому сенсі можна говорити, 
зокрема, про значення використання 
спеціальних знань для забезпечення 
правового статусу неповнолітнього в 
кримінальному процесі.

Вітчизняне кримінально-процесу-
альне законодавство передбачає низку 
особливостей розслідування та розгля-
ду справ про злочини неповнолітніх. В 
Кримінально-процесуальному кодексі 
України (далі — КПК) сформульовані 
положення, що забезпечують всебічне, 
повне та об’єктивне дослідження обста-
вин справи, максимальний виховний 
вплив на неповнолітніх злочинців, охо-
рону їх прав та законних інтересів.
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Одна з форм використання спеціаль-
них знань при розслідуванні зазначеної 
категорії справ є участь спеціаліста в 
допиті неповнолітнього обвинуваченого. 
В ст. 438 КПК зазначається, що в разі, 
коли неповнолітній не досяг шістнадцяти 
років або якщо неповнолітнього визнано 
розумово відсталим, при пред’явленні 
йому обвинувачення та його допиті мо-
жуть бути присутні педагог або лікар. За-
лучення вказаних спеціалістів для допиту 
неповнолітнього обвинуваченого пере-
слідує мету надання допомоги слідчому в 
підготовці та проведенні даної слідчої дії 
з урахуванням рівня психічного розвитку 
підлітка, його вікових особливостей та 
умов виховання, а також сприяє правиль-
ній та повній фіксації його показань [18, 
53; 19, 219]. Педагог чи лікар, відповідно 
до закону, беруть участь і в допиті непов-
нолітнього свідка (ст. 168 КПК).

Разом з тим, слід звернути увагу, що 
закон не вказує, якої спеціальності лікаря 
доцільно запрошувати для участі в даних 
слідчих діях. Крім того виникає питання, 
чи повинен допит проводитись за при-
сутності і педагога, і лікаря, чи достатня 
участь лише когось з них?

За змістом ст. 438 КПК, яка перед-
бачає допит неповнолітнього обвину-
ваченого, лікар може бути запрошений 
замість педагога (“можуть бути присутні 
педагог або лікар”). У ст. 168 КПК зазна-
чається, що при допиті неповнолітнього 
свідка у віці від 14 до 16 років може бути 
присутнім педагог і лише за необхідності 
— лікар. Аналіз норм закону дозволяє 
зробити висновок, що при допиті не-
повнолітнього обвинуваченого лікар 
викликається замість педагога, а при 
допиті свідка — разом з педагогом. Дане 
питання у законодавстві потрібно вирі-
шити однозначно.

Якщо законодавець виходить з того, 
що участь лікаря більш доцільна у допиті 
за якихось конкретних умов, наприклад, 
в зв’язку з особливостями психічного 
розвитку неповнолітнього, то незалежно 
від процесуального статусу неповноліт-

нього (свідок чи обвинувачений) педагог 
не може замінити лікаря. Участь лікаря в 
допиті неповнолітнього і в даному випад-
ку необхідна. Виникає питання: чи необ-
хідний при цьому й педагог? В.Д. Позняк 
вважає, що у випадку, коли необхідно 
допитати неповнолітнього свідка у віці 
до 14 років у присутності лікаря, участь 
педагога не виключається [20, 161]. 

На нашу думку, одночасна участь 
лікаря (педіатра, психіатра) та педагога 
в багатьох випадках недоцільна, тому 
що вони своїми спеціальними знання-
ми сприяють досягненню однієї мети: 
встановленню контакту з допитуваним, 
правильному веденню допиту, повному 
і точному його протоколюванню. Одно-
часна участь педагога і лікаря у допиті 
неповнолітнього може бути виправдана 
лише у випадках, коли для з’ясування 
низки питань необхідні медичні та педа-
гогічні знання.

Узагальнення практики показує, 
що слідчі для участі в допитах непов-
нолітніх запрошують або педагога, або 
лікаря. Запрошуючи лікарів, вони часто 
не з’ясовують, яка їхня спеціалізація, 
внаслідок чого участь їх в допиті носить 
формальний характер і, звісно, не може 
сприяти отриманню від допитуваного 
повної та вірної інформації про обста-
вини справи.

Закон як учасників допиту називає 
також батьків чи осіб, що їх заміню-
ють, які запрошуються для здійснення 
функцій законного представника. За 
загальним правилом участь законного 
представника в допиті неповнолітнього є 
необов’язковою. Запрошення його може 
бути доцільне лише тоді, коли це сприяти-
ме встановленню контакту з підлітком. 
Участь батьків чи осіб, які їх замінюють, 
при допиті неповнолітніх свідків у віці 
до 14 років не виключає участі педагога. 
Однак на практиці слідчі замість педаго-
га, коли його участь обов’язкова, нерідко 
запрошують лише батьків.

Відсутність у законі вказівок про 
порядок допиту неповнолітнього пі-
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дозрюваного призводить до того, що 
останні часто допитуються без участі 
педагога. Цей пробіл в законодавстві 
слід усунути.

Спеціаліст-педагог, беручи участь 
в допиті неповнолітнього, повинен 
своїми знаннями в галузі педагогіки та 
психології надавати слідчому допомогу 
в одержанні повних та вірних показань. 
Досягнення цієї мети можливе лише за 
умови, що до допиту залучається педа-
гог, який має досвід роботи з тим віко-
вим контингентом, до якого відноситься 
допитуваний [21, 292]. Дану обставину 
слідчі не завжди враховують, внаслідок 
чого участь педагога в допиті іноді но-
сить формальний характер.

Іншою формою використання спе-
ціальних знань виступає судова ек-
спертиза. Щодо кола обставин, які 
розглядаються у рамках даної статті, 
слід зупинитись на призначенні судо-
во-психологічної експертизи, яка при-
значається у випадках, коли у слідчого, 
прокурора та суду виникають сумніви 
у можливості неповнолітнього обвину-
ваченого усвідомлювати значення своїх 
дій та керувати ними через розумову 
відсталість, пов’язану не з душевним 
захворюванням, а з незрілістю його ін-
телектуального розвитку [22, 125]. Для 
вирішення даного питання вимагається 
дослідження здатностей, темпераменту 
підлітка, характерологічних особливос-
тей його особистості та ін.

Ознаки недостатньої зрілості особи 
виявляються частіше за все у примітивній 
мотивації та постановці цілей своїх дій, 
в наївно дитячій оцінці бажаної мети та 
реальних засобів її досягнення, в недо-
статньо зрілому судженні про інші об-
ставини вчиненого злочину. В підлітків 
несприятливі умови виховання (неповна 
сім’я, батьки-алкоголіки, сварки з бать-
ками, негаразди в сім’ї), неблагополуччя 
в школі чи училищі, невдачі у стосунках 
з ровесниками, в особистих стосунках 
здатні викликати глибокі переживання та 
призвести до стану афекту, що спонукає 

неадекватні форми поведінки. В таких 
випадках правопорушення виражається у 
вигляді одноразового дії-спалаху [23, 74]. 
Для встановлення факту вчинення зло-
чину в стані афекту органи досудового 
слідства залучають експерта-психолога.

Об’єктом судово-психологічної екс-
пертизи неповнолітніх обвинувачених є 
психічна діяльність психічно здорового 
підлітка. Підставами для призначення да-
ного виду експертизи можуть бути: дані, 
які вказують на можливе відставання 
підлітків у психічному розвитку в порів-
нянні з основною масою його ровесників, 
наприклад, відомості про педагогічну 
занедбаність підлітка, погану успішність, 
„дитячості” поведінки і т.п.; дані, що 
характеризують конкретні протиправні 
дії обвинуваченого: невідповідність 
поведінки підлітка меті його дій, нез-
вичність мотивації протиправних дій чи 
безмотивність, легковажне, некритичне 
ставлення до вчиненого і т.д. [24, 43]

Слідчий (суд), визнавши необхід-
ним проведення судово-психологічної 
експертизи, в процесі підготовки до її 
призначення повинен ретельно зібрати 
відомості про психологічний стан підліт-
ка, умовах його життя та виховання і т.п., 
продумати питання експерту, вибрати 
компетентного експерта, після чого вже 
винести постанову (ухвалу) про призна-
чення судово-психологічної експертизи 
неповнолітнього обвинуваченого, ви-
ходячи з наявності достатніх для цього 
підстав та причин [25, 11].

Таким чином, процесуально грамот-
не та тактично вдале використання таких 
форм спеціальних знань як участь педа-
гога при допиті та призначення і прове-
дення судово-психологічної експертизи 
ефективно та реально сприятиме забез-
печенню правового статусу неповноліт-
нього в кримінальному процесі України. 
Однак для досягнення цього є потреба у 
вдосконаленні чинного законодавства 
та підвищенні рівня підготовки осіб, які 
здійснюють досудове слідство та судовий 
розгляд кримінальних справ.
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РЕЗЮМЕ
В статье изложены вопросы, касающиеся использования специальных знаний при 

расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, для допроса и про-
ведения судебно-психологической экспертизы. Автором высказаны предложения по 
совершенствованию законодательства в плане затронутых вопросов.

SUMMARY
The article deals with the issues related to the use of special knowledge in the   investigation 

of the crimes, committed by minors, during an interrogation and conducting forensic expertise. 
The author reveals the causes, objects, and the basics of applying special knowledge and the 
ways of their improvement.

Рекомендовано кафедрою 
кримінального процесу та криміналістики
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Обов’язок захисника в криміналь-
ному процесі носить односторонній 
характер: він повинен використовувати 
всі зазначені законом способи і засо-
би в цілях встановлення обставин, які 
виправдовують обвинуваченого або 
пом’якшують його вину. Виконуючи 
цей основний процесуальний обов’язок, 
кожний захисник сприяє охороні прав і 
законних інтересів громадян.

Родинні відносини, близьки стосунки 
захисника з обвинуваченим не можуть 
слугувати перешкодою його участі у 
справі [1, 31-32]. Тому підстави відводу в 
такому вигляді, як вони сформульовані 
законодавцем по відношенню до судді, 
прокурора, слідчого та інших суб’єктів 
кримінально-процесуальної діяльності не 
можна розповсюджувати на захисника. 
Разом з тим, аналіз правових норм, які 
регулюють процесуальну діяльність за-
хисника, переконує в необхідності більш 
чіткої регламентації підстав та процесу-
ального порядку його відводу, оскільки 
рішення про його усунення від участі 
у справі зачіпає право підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного на вільний 
вибір захисника.

Пленум Верховного Суду України з 
цього приводу застерігає, що суди повинні 

гостро реагувати на факти безпідставного 
усунення захисника від участі у справі, 
що може призвести до істотних обмежень 
права обвинуваченого на захист [2].

За загальним правилом, участь за-
хисника у справі залежить від бажання 
обвинуваченого, який також має право 
у будь-який момент відмовитися від за-
хисника. Мотиви відмови можуть бути 
різні: недостатня, на його думку, кваліфі-
кація адвоката; обрання неправильної 
тактики захисту та ін. Існують також 
інші обставини, що виключають участь 
захисника у справі, зокрема йдеться про 
сформульовані в КПК України обстави-
ни, що виключають участь захисника у 
справі, які є гарантією неупередженого, 
об’єктивного і справедливого право-
суддя та спрямовані на захист інтересів 
особи.

Не викликає сумнівів, що немож-
ливо нормативно врегулювати всі жит-
тєві ситуації, за яких суддя, прокурор, 
слідчий, адвокат так чи інакше можуть 
виявитися зацікавленими сторонами. З 
цього приводу законодавець не наводить 
достатньо вичерпного переліку підстав 
відводу захисника. І навіть ті обставини, 
які наведені у ст. 61 КПК, потребують 
деяких роз’яснень та уточнень.

Ю.О. Кухарук,
аспірантка 
(Академія адвокатури України)
(Науковий керівник доцент В.І. Бояров)

Деякі проблемні питання 
застосування відводу 
захисника в кримінальній 
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Зокрема, у ч.4 ст.61 КПК вказується, 
що “не може бути захисником особа, 
яка, зловживаючи своїми правами, пере-
шкоджає встановленню істини у справі, 
затягує розслідування чи судовий роз-
гляд”. Оскільки “зловживання правом” 
— категорія в теорії права недостатньо 
з’ясована, таке формулювання відкриває 
занадто широкі можливості до поши-
рювального тлумачення цього поняття, 
зміст якого у статті не розкрито. Що 
ж до “перешкоджання встановленню 
істини у справі”, то оскільки обов’язок 
встановлення істини покладено на суд, 
прокурора, слідчого і органи дізнання, 
то ніхто не вправі перекладати обов’язок 
доказування на обвинуваченого чи на 
його захисника [3]. Тобто потрібно вка-
зати, в яких саме ситуаціях буде присутнє 
це зловживання правами, яке перешкод-
жає встановленню істини. Проте для 
багатьох залишається загадкою, яким 
же чином може зловживати адвокат 
своїми правами? Дуже часте побачення з 
підзахисним? Або реалізація інших прав 
адвоката, передбачених ч. 2 ст. 48 КПК? 
Чи йдеться про невиконання адвокатом 
своїх обов’язків (ст. 48 КПК), де, зокрема, 
на нього покладений обов’язок не переш-
коджати встановленню істини в справі? 

Зазначене положення (ч. 4 ст. 61 
КПК) надає слідчому можливість на 
свій розсуд усунути “небажаних” йому 
адвокатів.

Пленум Верховного Суду наводить 
приклади зловживання адвокатами свої-
ми правами, коли вони перешкоджають 
встановленню істини у справі, зокрема: 
схиляння свідків, потерпілих, інших під-
судних до дачі неправдивих показань; 
надання суду завідомо недостовірних 
документів [2]. Все це, до речі, є діями, 
передбаченими відповідними статтями 
КК України. Тому, на нашу думку, з цим 
же питанням повинно бути пов’язано і 
положення, передбачене в п. 4 ч. 1 ст. 61 
КПК: захисником не може бути особа, 
щодо якої порушена кримінальна справа. 
Зрозуміло, що йдеться про справу, яка 

порушена не за фактом, а персонально 
проти захисника. Але за якою справою: 
тією, що пов’язана саме зі справою, по 
якій адвокат виступає захисником (тобто 
коли адвокат “перешкоджає встановлен-
ню істини у справі” діями, які передбаче-
но КК України) чи за будь-якою? Закон 
цього не визначає. А якщо після пору-
шення справи ці підозри не знайдуть сво-
го підтвердження? І як у такому випадку 
розглядати здійснення принципу рівності 
сторін? Наприклад, адвокат у такому разі 
може звинуватити слідчого (дізнавача, 
прокурора та ін.) в упередженості, але 
він не має таких можливостей, як його 
процесуальні супротивники. У цьому 
випадку бажано було б надати право на 
усунення адвоката тільки суду.

Не врегульованим, на нашу думку, 
є і питання, зазначене в ч. 3 ст. 61 КПК: 
одна і та ж особа не може бути захисни-
ком двох підозрюваних або обвинуваче-
них, якщо інтереси захисту одного з них 
суперечать інтересам захисту іншого. 
Порушуючи цю заборону, адвокат фак-
тично відмовляється від захисту одного 
з підзахисних: сприяння задоволенню 
інтересів однієї особи тягне за собою 
обов’язково незадоволення або неповне 
задоволення інтересів іншої особи. Ін-
шими словами, конфлікт інтересів має 
місце тоді, коли адвокат стикається з 
необхідністю враховувати протилежні 
інтереси декількох сторін одного і того 
ж конфлікту [4, 52].

Слідчий іноді допускає пред’явлення 
обвинувачення двом і більше обвину-
ваченим з протилежними інтересами за 
участю одного захисника з розрахунку на 
те, що під час подальшого розслідування, 
а тим більше в суді, їх захист здійсню-
ватимуть інші адвокати. Зустрічаються 
факти, коли захисник звільняється від 
захисту одного обвинуваченого і про-
довжує надавати допомогу іншому. Така 
позиція слідчих не має законної підстави. 
Вважається, що відповідно до ч. 3 ст. 61 
КПК захисник у такому разі підлягає 
усуненню від участі у справі в цілому, а не 
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тільки відносно одного з обвинувачених 
[5, 22]. За іншою думкою, єдиним кри-
терієм для відводу є наявність реального 
встановлення колізії інтересів обвину-
вачених, а не припущення, що колізія у 
захисті може з’явиться в ході подальшого 
провадження у справі [6, 13]. 

На момент вступу адвоката в спра-
ву, слідчий вже знає про відповідні 
взаємовідносини обвинувачених і може 
передбачити суперечність їх інтересів в 
майбутньому (наприклад, визнання об-
винувачення одним і заперечення іншим; 
викриття одним обвинуваченим іншого; 
суперечність, яка викликана характером 
обвинувачення, пред’явленного кожному 
з них та ін.). Тому слідчому у такому 
разі потрібно поклопотатися про рів-
ність прав обвинувачених, інтереси яких 
входять в суперечність, і вжити заходів 
щодо забезпечення участі захисника 
для кожного з обвинувачених. Причому 
достатньо лише очевидної, а не тільки 
істотної суперечності, щоб почала діяти 
заборона, передбачена ч. 3 ст. 61 КПК, і 
був задоволений заявлений відвід [7].

Але не завжди адвокат в змозі 
з’ясувати відразу, що існують обставини, 
які перешкоджають здійсненню належ-
ного захисту. Наприклад, адвокат, якій 
захищає одного з підозрюваних, може 
прийняти на себе ведення захисту іншого 
і при цьому мати відомості, що обидва 
його клієнта визнають себе винними або 
навпаки, заперечують участь у вчиненні 
злочину. Однак може статися, що до 
моменту звернення адвоката до слідчого 
з ордером, один з підзахисних змінив 
показання. В результаті інтереси одного 
стали суперечити інтересам іншого. У 
такому разі слідчий зобов’язаний довести 
до відома адвоката про цю обставину. 

Проте в судовій практиці зустріча-
ються випадки, коли колізія на користь 
захисту двох підсудних виявляється 
лише в ході судового розгляду. В таких 
випадках виникають ускладнення: за-
коном прямо не врегульоване питання 
про те, хто визначить факт наявності 

колізії інтересів, яка позбавляє особу 
можливості бути захисником двох об-
винувачених (підсудних); чи виходить з 
процесу захисник у випадку визнання, 
що він не може здійснювати захист двох 
обвинувачених або якщо він залишається 
захисником одного з них, то якого саме 
та ін. На нашу думку, рішення повинна 
прийняти апеляційна інстанція (про від-
міну вироку), яка встановлює, що вирок 
був постановлений в умовах, коли одна 
і та ж особа була захисником двох обви-
нувачених (підсудних), інтереси одного з 
яких суперечили інтересам іншого.

На наш погляд, порушенням вимог 
ч. 3 ст. 61 КПК буде і захист адвокатом 
інтересів двох і більше обвинувачених, 
якщо між їх інтересами є будь-яка прихо-
вана суперечність, зрозуміла захиснику, 
навіть якщо жоден інший учасник судо-
чинства, включаючи самих підзахисних, 
не знає про це. Тому виникає питання: чи 
має право адвокат продовжувати участь 
у справі, якщо він виявить суперечності 
між інтересами своїх підзахисних? Уявімо 
собі, що у справі про злочин, який був 
вчинений групою осіб, на початковому 
етапі розслідування між обвинуваченими 
не було суперечностей, що дозволило 
адвокату укласти угоду з ними обома. А 
далі між ними виник конфлікт інтересів. 
Чи підлягає захисник негайному відводу 
стосовно захисту одного з обвинуваче-
них, або він має право вжити заходів з 
ліквідації суперечностей правомірними 
і етичними засобами*? 

Не дивлячись на спірність зазна-
ченої позиції, вважаємо, що адвокат 
має право вжити таких заходів. Тут ми 
згодні з думкою М.Ю. Барщевського, 
який стверджує, що наявність таких су-
перечностей ще не означає, що адвокат 
в обов’язковому порядку “виходить” 
зі справи. Завдання адвоката у цьому 

∗ Див. ст. 23 Правил адвокатської етики (схвалена 
Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури 1 жовтня 
1999 р.) про заборону прийняття доручення, якщо інте-
реси клієнтів об’єктивно суперечать інтересам іншого 
клієнта, з яким адвокат (адвокатське об’єднання) 
зв’язаний угодою про надання правової допомоги.
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випадку полягає в тому, щоб клієнт не 
просто знав про наявність конфлікту 
інтересів, але й чітко розумів, в чому він 
полягає, і підтримував рішення з ураху-
ванням всіх обставин [8, 59]. Проте, якщо 
конфлікт між інтересами підзахисних 
не може бути усунений правомірними 
засобами в найкоротші терміни і якщо 
жодна з конфліктуючих сторін не хоче 
відмовитись від послуг цього захисни-
ка, то він повинен повідомити слідчому 
про наявність підстав для відводу. Деякі 
автори вважають, що захисник в такому 
випадку сам зобов’язаний відмовитися 
від захисту [9, 117]. Навряд чи можна 
погодитися з цією думкою, адже закон 
не робить виключень з правила щодо 
неприпустимості відмови від прийнятого 
на себе захисту.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 61 КПК 
захисником не може бути особа, що є 
родичем особи, яка проводить дізнання, 
слідчого, прокурора, будь-кого зі складу 
суду, потерпілого, цивільного позива-
ча, цивільного відповідача. На перший 
погляд здається, що тут зазначено всі 
можливі родинні відносини, але це тільки 
на перший погляд, і це положення також 
потребує роз’яснення і уточнення. 

В п. 11 ст. 32 КПК вказано, що близь-
кі родичі це — батьки, дружина, діти, 
рідні брати, сестри, дід, баба, внуки. А чи 
є це вичерпним переліком осіб, які охоп-
люються поняттям “родичі”? На думку 
багатьох науковців, яку ми поділяємо, це 
не так, оскільки до цього переліку можна 
також додати, наприклад, свояків (для 
позначення відносин свійства, існують, 
як відомо, особливі терміни: зять, тесть, 
теща, невістка). Зрозуміло, що родичі 
жінки або чоловіка не пов’язані кровним 
походженням, проте ці соціальні зв’язки 
достатньо важливі кожному з подружжя, 
хоча в контексті поняття “родичі” термін 
“свояк” законодавець не вживає. Тобто 
КПК не враховує основні визначальні 
грані сімейних відносин, замовчуючи 
про відносини свійства, які також можуть 
викликати сумніви в неупередженості 

захисника [10, 77-78]. Тому не зрозумі-
ло, яка повинна бути ступінь родинних 
відносин або свійства для появи підстав 
для відводу. Зауважимо, що з урахуван-
ням сучасних реалій, актуальним може 
виявитися і питання щодо так званого 
“кумівства”, дуже поширеного в країні.

На нашу думку, потрібно у цьому 
контексті розширити перелік кола роди-
чів, передбачених у п. 3 ч. 1 ст. 61 КПК. 
До речі, Устав кримінального судочинс-
тва 1864 р. в Росії передбачав, що суддя 
підлягає відводу, якщо у справі брав 
участь він сам, його дружина, родичі по 
прямій лінії без обмеження, а по боковій 
лінії – родичі перших чотирьох і свояків 
перших трьох ступенів або усиновлені 
ними особи. Родичами перших чотирьох 
ступенів по боковій лінії вважались: рідні 
брати, сестри, племінники, племінниці, 
тітки, дядьки; двоюрідні внучки, внуки, 
сестри, брати, бабки, діди. Свояками пер-
ших трьох ступенів вважалися наступні 
родичі жінки судді: батько і мати, рідні 
брати і сестри, племінники, племінниці, 
тітки, дядьки [11, 178]. Тобто був наданий 
майже повний перелік ступеню родинних 
відносин, який дає підстави для відводу 
та визначена ступінь свійства. 

На нашу думку, таке велике значення 
сімейних відносин в житті людей повинно 
якось проявитися на нормативному рівні. 
Але законодавець при формулюванні 
кримінально-процесуальних норм йде 
від використання поняття “сім’я”. Для 
врахування цих соціальних зв’язків в 
основному застосовується поняття “ро-
дич”, “близький родич”. Такий підхід 
можна вважати цілком виправданим 
і пояснюється це тим, що категорія 
“сім’я” носить соціальний характер, а 
тому досить важко визначити коло осіб, 
які входять до її складу. Одних тільки 
видів сімей можна нарахувати більше 
двадцяти [12, 314-316], і кожний включає 
в себе різний склад учасників. Це змушує 
враховувати сімейні відносини шляхом 
застосування таких понять як “родич” 
та “близькі родичі”, які не допускати 
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поширювального тлумачення в силу не 
тільки соціального, але й біологічного 
характеру цих зв’язків.

Треба також враховувати, що Пра-
вила адвокатської етики вимагають від 
адвоката, який перебуває в родинних сто-
сунках з іншим адвокатом (батько, мати, 
син, дочка, рідний брат або сестра, под-
ружжя), не приймати доручення клієнта, 
знаючи, що його інтереси суперечать 
інтересам клієнта, якого представляє цей 
інший адвокат, за винятком випадків, 
коли обидва клієнти дають на це свою 
згоду після роз’яснення кожному з них 
його адвокатом ситуації, що склалася.*

Законом також не врегульовані пи-
тання, пов’язані з відводом захисника 
за умови, наприклад, надання правової 
допомоги особою, яка не має адвокатсь-
кого посвідчення; або здійснення захисту 
непрофесійним захисником [13, 176] або 
у разі розходження позицій захисту між 
адвокатом і обвинуваченим; порушен-
ня умов адвокатської таємниці; щодо 

запрошення адвоката родичами обви-
нуваченого, якщо він не погоджується з 
їх вибором; щодо обов’язкового відводу 
адвоката у разі наявності обставин, які 
свідчать про пряму або непряму заці-
кавленість захисника в несприятливому 
для обвинуваченого завершенні справи 
[14, 82] та ін. Все це врегульовано пе-
реважно тільки правилами адвокатсь-
кої етики, а потрібно більш детально 
розглянути ці питання для того, щоб 
врегулювати їх в чинному кримінально-
процесуальному законодавстві.

У підсумку можна зробити висновок, 
що перелік обставин, які складають ос-
нову відводу захисника, не можуть бути 
вичерпними. Уточнення та доповнення 
чинного КПК України положеннями 
щодо додаткових обставин та процесу-
ального порядку відводу захисника, буде 
сприяти добросовісному виконанню за-
хисником своїх процесуальних обов’язків 
та реальному забезпеченню права обви-
нуваченого на захист.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются проблемные вопросы отвода защитника: при осущест-

влении защиты одним адвокатом двух обвиняемых, когда интересы защиты одного их 
них противоречат интересам защиты другого; когда  защитник злоупотребляет своими 
правами и препятствует установлению истины в деле; при наличии у него родственных 
связей со следователем, дознавателем, прокурором, с кем-либо из состава суда, потер-
певшим, гражданским истцом и гражданским ответчиком.

SUMMARY
The article studies the problems of how to decline the defender: when one advocate works 

for two accused; when defence interests of one of them contradict to another’s interests; or 
when the defender abuses his/her rights and prevents obtaining the truth in the case; when 
there are family relations among them; with investigator, prosecutor, members of the jury, 
victim, civil claimant and civil defendant.  

Рекомендовано кафедрою
 кримінального процесу та криміналістики 
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Створення комплексів тактичних 
прийомів або слідчих дій з метою ви-
рішення завдань, які інакше вирішити 
важко або взагалі неможливо, є однією 
з тенденцій розвитку слідчої практики. 
Вона відображена в криміналістиці у 
вигляді концепції тактичних операцій. 
Тактична операція (вживається й інший 
термін — тактична комбінація [1, 202; 
2, 79]) — це сукупність слідчих, опе-
ративних, ревізійних та інших дій, які 
розробляються і проводяться в процесі 
розслідування за єдиним планом під 
керівництвом слідчого з метою реалізації 
такого тактичного завдання, яке не може 
бути вирішене шляхом проведення окре-
мих слідчих дій [3, 44]. 

Одним з перших криміналістів, який 
почав розробку проблем тактичної 
операції був А.В. Дулов [4, 57]. Метою 
тактичної операції завжди є вирішення 
конкретного завдання розслідування та 
створення відповідного впливу на слідчу 
ситуацію в цілому або на її компоненти. 
Безпосередньою метою тактичної опе-
рації, зокрема, можуть бути: вирішення 
конфліктних ситуацій; створення умов 
для проведення слідчої дії або іншої 
процесуальної дії; забезпечення слідчої 
таємниці та ін.

Під час розслідування окремих видів 
злочинів в різних слідчих ситуаціях ви-
никає потреба в плануванні і реалізації, 
зокрема, таких поширених тактичних 
операцій для розв’язання деяких завдань: 
“атрибуція трупа” [5], “захист свідка” [6], 
“місце події” та ін. Розробляються типові 
тактичні операції при розслідуванні ок-
ремих категорій злочинів [7]. 

Вважається, що є дві тактичні опе-
рації, які є обов’язковими у всіх справах 
– незалежно від того, до якого виду або 
категорії відноситься злочин, що розслі-
дується, і в якій слідчий ситуації прово-
диться — це “захист доказів” [8] та “пе-
ревірка показань особи, яка визнає себе 
винною у вчиненні злочину” [9, 237]. 

З цих позицій перевірку показань пі-
дозрюваного (обвинуваченого) на місці 
як слідчу дію одночасно можна розгляда-
ти у вигляді основного елемента однієї з 
названих обов’язкових тактичних опера-
цій. Хоча вона може бути також елемен-
том інших тактичних операцій: “місце 
події” (в умовах, коли місце події невідо-
ме); “знайдення слідів” (наприклад, під 
час огляду місця події не знайдена зброя, 
яку залишив підозрюваний); “перевірка 
алібі”, “перевірка обізнаності” (у разі 
проведення реконструкції*) та ін.
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Основний зміст вказаної слідчої дії, 
яка у чинному КПК України передбаче-
на у ст. 194 як відтворення обстановки 
і обставин події, полягає в тому, що на 
місці скоєння злочину або якоїсь події, 
яка має безпосереднє відношення до 
розслідуваного злочину, підозрюваний, 
обвинувачений, свідок, потерпілий вка-
зує, де і що трапилося. Закон визначає, 
що ця слідча дія проводиться з метою 
перевірки і уточнення результатів допиту 
або даних, одержаних при проваджен-
ні огляду та інших слідчих дій. Тобто 
передбачається, що зазначеній слідчій 
дії обов’язково передує допит або інша 
слідча дія, а її результатом повинна бути 
відповідь на запитання: чи відповідають 
показання особи фактичній обстановці, 
а також обставинам, які достовірно вста-
новлені іншими способами.

Треба зазначити, що на практиці 
досить часто слідство намагається за до-
помогою цієї слідчої дії отримати докази 
та розширити доказову базу, наприклад, 
знайти зброю, знаряддя злочину; отри-
мати дані щодо злочинної обізнаності 
обвинуваченого (підозрюваного) та ін. 
Але, на жаль, досить часто (особливо 
серед працівників міліції) існує хибна 
думка про те, що основна мета відтво-
рення обстановки та обставин події (так 
звана “виводка”) — не знайдення інших 
доказів, або дійсна перевірка показань 
особи, яка визнає себе винною у вчиненні 
злочину, а лише підтвердження ще раз, 
але на місці (фактично механічне), того, 
про що вже було сказано. А потім — в 
обов’язковому порядку планується допит 
понятих, проведення судово-психоло-
гічної експертизи і таким чином нібито 
створюються “нові” (похідні) докази.

На нашу думку, проведення допиту 
понятих, судово-психологічної експер-
тизи за результатами перевірки показань 
на місці, виникає не обов’язково, а лише у 

разі, коли є суттєві сумніви в правдивості 
показань особи на місці, або коли вона 
на якомусь етапі досудового слідства від-
мовляється від своїх показань з мотивів, 
наприклад, застосування незаконних 
методів слідства стосовно неї та ін. Саме 
тоді може виникнути потреба у допиті по-
нятих (інколи інших учасників слідчої дії), 
а також в проведенні судових експертиз (в 
тому числі такої, що набуває поширення 
в останні роки, судово-психологічної 
експертизи для визначення індивідуаль-
но-психологічних особливостей процесу 
відтворення обвинуваченим показань, в 
процесі якої вирішується питання, напри-
клад, щодо “психологічної характеристи-
ки комунікативної діяльності обвинуваче-
ного в процесі проведення слідчої дії”, а 
також щодо “наявності в його поведінці 
психологічних особливостей, які дають 
підставу для визначення самостійного або 
несамостійного (в умовах психологічної 
залежності) відтворення ним відповідних 
дій” та ін.).

За традиційною схемою передба-
чаються такі етапи тактичної операції: 
прийняття рішення про її проведення; 
моделювання тактичної операції; її 
підготовка; безпосереднє здійснення та 
процесуальне оформлення.

Прийняття рішення про проведен-
ня тактичної операції проводиться на 
підставі аналізу слідчої ситуації, що 
склалася у справі, коли є необхідність в 
перевірці показань учасників криміналь-
ного судочинства.

Переважно розглядаються слідчі си-
туації, які характеризуються, по-перше, 
наявністю у справі підозрюваного або 
обвинуваченого, причому які визнають 
себе повністю або частково винними у 
вчиненні злочину і дають показання, але 
при цьому є дані про суперечність цих 
показань з іншими матеріалами справи 
(висновком експерта, зафіксованій на 
місці події обстановці та ін.) або коли 
зазначені показання неповні і уточнення 
яких можливе лише на місце події (напри-
клад, з метою нагадування) та ін.

* Реконструкція у цьому контексті полягає у 
відтворенні обстановки події особою, яка зізналася 
у вчиненні злочину, якщо ця обстановка, детально 
зафіксована під час огляду, перед відтворенням була 
навмисно змінена.
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При цьому слід мати на увазі, що для 
періоду розкриття злочину характерні 
три етапи збирання вихідної інформації; 
встановлення особи підозрюваного і 
перевірка версії про винуватість підоз-
рюваного [10, 100]. Виходячи з цієї кла-
сифікації, перевірка показань на місці, як 
елемент тактичної операції, можливий у 
такому разі тільки на третьому етапі.

Прийняттю рішення про перевірку 
показань на місці можуть передувати, 
крім обов’язкового допиту, також прове-
дення судової експертизи (наприклад, су-
дово-медичної, висновки якої суперечать 
показанням підозрюваного про обста-
вини вбивства потерпілого); показання 
інших учасників процесу, які виклика-
ють сумніви або суперечать показанням 
особи, яка визнає свою причетність до 
злочину, огляд місця події та ін.

Аналіз наявної інформації (слідчої 
ситуації, що склалася) призводить до 
прийняття рішення про необхідність 
перевірки показань.

Моделювання передбачає вибір слід-
чих та оперативно-розшукових дій, а 
також черговість та послідовність їх про-
ведення. Після допиту обвинуваченого 
(підозрюваного) може бути, наприклад, 
додатковий допит, допит інших учасни-
ків події, проведення судових експертиз, 
огляд місця події (в тому числі додатко-
вий), отримання оперативної інформації, 
а потім — відтворення обстановки і об-
ставин події з метою перевірки показань 
обвинуваченого (підозрюваного) про 
обставини події. Надалі — дії, спрямо-
вані на перевірку і об’єктивне підтвер-
дження або непідтвердження показань 
обвинуваченого (підозрюваного) на місці 

(безумовно, у разі, якщо вони за обсягом 
ширше тих, що дані раніше і слідством 
отримана нова інформація, яка потребує 
перевірки).

Підготовка тактичної операції про-
водиться після прийняття слідчим від-
повідного рішення про проведення 
перевірки і полягає (може полягати) у 
проведенні додаткових допитів, очних 
ставок, ознайомленні обвинуваченого 
з висновками судових експертиз. Одно-
часно встановлюється, чи будуть у цій 
слідчій дії виникати елементи слідчого 
експерименту, реконструкції та ін. Треба 
передбачити заходи охорони.

Для підготовки цієї слідчої дії харак-
терним є складання сценарію її проведен-
ня. До підготовки цієї слідчої дії належить 
також підготовка карт, схем, попередній 
огляд місця події (де пройде перевірка); 
інколи — створення обов’язкових умов 
конфіденційності проведення цієї слідчої 
дії та ін.

Безпосереднє проведення передбачає 
участь, крім обвинуваченого, підозрю-
ваного, експертів, понятих, захисників, 
використання необхідних транспортних 
засобів, пошукових приладів, відеока-
мери (їх може бути більше, ніж одна), 
бутафорії, манекенів. 

Останнім етапом є процесуальне 
оформлення тактичної операції тобто 
складання протоколу та виготовлення 
додатків до нього.

Результати, отримані в процесі цієї 
тактичної операції враховуються при 
пред’явленні кінцевого варіанту обви-
нувачення, в обвинувальному висновку, 
постановах про закриття справи, зміни 
обвинувачення та ін.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются некоторые вопросы тактики проведения на досудебном 

следствии проверки показаний подозреваемого (обвиняемого) на месте. Автор предла-
гает проведение этого следственного действия как одного из элементов специальной 
тактической операции, общие положения которой изложены в статье.

SUMMARY
The article studies some tactics issues of how to conduct on-site pre-trial verification of 

testimony by suspected (accused).  The author suggests to conduct such investigation procedure 
as one of the elements of special tactical operation, and offers general remarks on the matter 
in the article.  
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Нині існують різні думки, погляди, 
концепції вирішення питань із забезпе-
чення особистої безпеки громадян. В ці-
лому виділяють два підходи до реалізації 
цього питання. Перший — покладання 
обов’язків по забезпеченню особистої 
безпеки громадян на державу, не вводячи 
у вільний обіг короткоствольну зброю. 
Другий — відстоювання принципу лі-
бералізації, тобто, надання громадянам 
більших прав у вирішенні питання ви-
бору засобів самозахисту, в тому числі 
надання права у встановленому законом 
порядку купувати короткоствольну вог-
непальну зброю.

Злочинність — це негативний бік 
розвитку суспільства. Головне завдання 
у викоріненні її полягає не в боротьбі з 
наслідками, а в усуненні причин, що їх 
породжують. А це — всі сфери життя 
суспільства. Тому провідна роль у цьому 
процесі належить державним органам.

Отже, основна проблема полягає у 
вирішенні питання, який же шлях приведе 
нашу країну до перемоги над злочинніс-
тю? 

Звернімося до аналізу історичного 
минулого та досвіду розвинутих країн.

На початку розвитку цивілізації 
між родами, племенами, а потім і між 
державами точилися кровопролитні 

війни. Тому постійна наявність зброї у 
кожного члена суспільства зумовлюва-
лась необхідністю бути готовим до війни 
(обов’язкової складової того періоду). 
Безумовно, ця зброя у мирний період 
використовувалася для добування їжі 
під час полювання та для самозахисту. 
У другій половині XX ст. на початку 
XXI ст. фактично відпала необхідність 
в озброєнні всього населення конфлік-
туючих держав. По-перше, цьому сприяв 
той фактор, що людство у вирішенні кон-
фліктів між державами стало звертатися 
до мирного їх врегулювання. По-друге, 
стрімкий технічний прогрес призвів до 
утворення таких видів озброєння, що 
протиставлення їм озброєного населен-
ня стало неефективним, а застосування 
зброї у вирішенні конфліктів могло б 
призвести до знищення цивілізації на 
Землі. 

В кінці XVIII ст. обіг зброї у насе-
лення почав регулюватися державою. 
Так, у Російській імперії функціонувала 
система реєстрації зброї, відповідно до 
якої фізичні особи мали право придбати 
короткоствольну зброю для самозахис-
ту, а довгоствольну — для полювання і 
заняття спортом.

За часів радянської влади зброя та-
кож продавалася населенню тільки для 
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полювання та заняття спортом. Закони, 
які регулювали обіг зброї, змінювались 
в залежності від економічно-соціальних 
умов розвитку суспільства. Так, після ре-
волюції 1917 р. та в перші роки радянсь-
кої влади правові норми, які регулювали 
обіг зброї в суспільстві, носили фіскаль-
ний характер, зобов’язували здавати 
зброю всіх, хто нею володів [1, 7]. Це було 
обумовлено наявністю великої кількості 
зброї на руках у населення, нестабільною 
обстановкою в державі та необхідністю 
забезпечити громадський порядок. 

В 20-х роках в процесі регулювання 
обігу зброї дозволялося цивільному на-
селенню набувати права на її володіння. 
Однак, характерною особливістю норма-
тивних документів була їх недосконалість. 
Так, дозвіл на придбання та зберігання 
зброї видавався без обмеження терміну 
дії, і тільки в 30-х роках він був введений 
на 3 роки. В 1953 р. придбання мисливсь-
кої гладкоствольної зброї відбувалось 
без мисливського квитка. Цей порядок 
існував до 1956 року. Тільки в 1975 р. в 
державі був встановлений єдиний поря-
док придбання і зберігання мисливської 
зброї [2, 36–50]. Застосування зброї в 
злочинних цілях носило епізодичний 
характер. Цей фактор був обумовлений 
високим моральним рівнем суспільства 
та забезпеченням громадського порядку 
з боку держави.

Порядок регулювання обігу зброї 
державою здійснюється в усіх цивілізо-
ваних країнах світу.

Так, зокрема, право на самозахист 
закріплено в Конституції США. Незва-
жаючи на особливості окремих штатів, 
в цілому в США функціонує спрощена 
система придбання зброї населенням. 
Регулювання та контроль за обігом зброї 
в державі здійснюється відповідно до:

Національного Закону “Про 
зброю”;

Закону “Про контроль за експор-
том зброї”;

Закону “Про контроль за зброєю” 
[3, 87]. 

–

–

–

Важливою особливістю законодавс-
тва США в забезпеченні громадського 
порядку є суворі заходи покарання осіб, 
які вчинили злочин зі зброєю.

Згідно із законодавством Канади, 
зброя з метою забезпечення особистої 
безпеки громадян може бути зареєст-
рована тільки за виняткових обставин. 
В основному зброя реєструється для 
проведення організованих стрільб по 
мішенях і колекціонування. На особу, 
яка є власником зброї, покладається 
обов’язок щодо виконання загальних 
правил безпеки [3, 111]. 

Беручи до уваги схожість багато в 
чому України і Великобританії в даному 
аспекті, корисно й цікаво звернутися до 
досвіду останньої.

В Англії на початку винаходу і розвит-
ку вогнепальної зброї ніякого обмеження 
в її обігу не було. Значне накопичення 
зброї у населення було зумовлене також 
війнами, які відбувалися між Ірландією 
та Англією. Але в наступних століттях 
відбувається зворотній процес — роз-
зброєння населення з метою забезпечення 
громадської безпеки та внутрішньої ста-
більності держави. Відповідно до Закону 
“Про вогнепальну зброю” громадянам 
Великобританії видається зброя для по-
лювання, участі в спортивних стрільбах, а 
для самозахисту практично не видається. 
Простіше одержати дозвіл на гладкост-
вольну зброю, складніше — на нарізну. 
Доцільно відзначити умови надання 
дозволу на придбання зброї: заявник 
проходить за місцем проживання обґрун-
товану поліцейську, адміністративну та 
медичну перевірки. Згідно з інститутом 
консигнаторства за заявника мав пору-
читись громадянин, який знає його не 
менше 5 років. Консигнатор повинен 
бути державною посадовою особою 
(банкір, радник, юрист, військовий або 
поліцейський офіцер). Великобританію 
можна віднести до держав, де на високому 
рівні забезпечено охорону громадського 
порядку і де низький рівень застосування 
зброї у скоєнні злочинів [4, 28].
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Законодавством Швеції, наприклад, 
передбачено отримання дозволу на 
зброю з таких підстав: заняття полю-
ванням, колекціонування та участь у 
спортивних змаганнях. Самозахист як 
причина подачі заяви не приймається. 
Існують спеціальні положення, що регла-
ментують порядок зберігання вогнепаль-
ної зброї. Це стосується приміщень, стін, 
сейфів, замків тощо [3, 124].

Законодавство ФРН в кінці XX на 
початку XXI ст. перебуває в творчому 
пошуку ідеальної моделі. Якщо перший 
Закон “Про зброю” 1973 року, як і у 
Великобританії, носив обмежувальний 
характер, був обумовлений з зовніш-
нього боку — наявністю терористичних 
актів, з внутрішнього — надзвичайними 
подіями щодо масового вбивства із засто-
суванням зброї, то Закон “Про зброю” 
2003 року приймається у розрізі приве-
дення законодавства у відповідність до 
Європейських стандартів. Даний закон 
передбачає надання права громадянам 
на придбання короткоствольної зброї 
для самозахисту за умови, що громадя-
нин зможе переконливо і аргументовано 
довести необхідність такої зброї. Однак, 
незважаючи на ліберальний характер 
закону, до нього було внесено певні об-
меження на придбання деяких видів глад-
коствольної зброї, заборонено вільний 
обіг сигнальної і газової зброї та видача 
дозволів “неблагонадійним” [3, 132].

У Бельгії видається дозвіл на самоза-
хист. Але встановлені суворі вимоги до їх 
власників та умов зберігання зброї. Так, 
власник зброї не має права її виносити 
за межі свого місця проживання, окрім 
випадків:

коли існують обґрунтовані легі-
тимні підстави;

коли власник має дозвіл на носін-
ня вогнепальної зброї;

безперечне виконання умов, зазна-
чених у дозволі.

Особливим елементом забезпечення 
особистої охорони, а також охорони 
громадського порядку законодавством 

–

–

–

є навчальне моделювання ситуацій, 
пов’язаних із застосуванням зброї, з ме-
тою перевірки особи на спроможність 
знаходити з них оптимальний вихід, щоб 
уникнути застосування вогнепальної 
зброї для самозахисту. Після проведених 
іспитів робиться висновок про достатню 
підготовленість заявника володіти вогне-
пальною зброєю [3, 130]. 

Як показує аналіз, законодавство, 
що регулювало обіг зброї вище названих 
держав, не було стабільним та доскона-
лим. Тенденція зростання терористичних 
актів, свавільне поводження зі зброєю 
населення, відсутність належного конт-
ролю з боку держави призвели до необ-
хідності замінити систему регулювання 
обігу зброї на більш жорстку з метою 
зменшення загрози суспільній безпеці. 
Еволюційний розвиток суспільства, де-
ржав, євроінтеграційні процеси вимага-
ють єдиного підходу в законотворчості 
до регулювання обігу зброї, приведення 
їх у відповідність до розвитку цих про-
цесів.

Після проголошення незалежності 
України з переорієнтацією держави на 
ринкові форми господарювання відбули-
ся зміни в усіх сферах суспільного життя, 
у тому числі і в криміногенній. З’явилися 
нові види правопорушень, форми реалі-
зації злочинних намірів набули агресив-
нішого характеру. Їх наслідки все частіше 
вимірюються людськими життями. Зрос-
ла кількість фактів застосування зброї у 
злочинних цілях. Ці фактори викликали 
в нашому суспільстві потребу пошуків 
нових форм забезпечення громадського 
порядку та особистої безпеки. 

Ст. 27 Конституції України зазначе-
но, що обов’язок держави — захищати 
життя людини. Разом з тим громадянам 
надається право захищати своє життя і 
здоров’я, життя і здоров’я інших людей 
від протиправних посягань [5]. 

Спираючись на це положення, можна 
припустити, що громадянам надається 
право на придбання короткоствольної 
зброї для самозахисту. Однак це питання 
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ще не врегульоване законом і в суспіль-
стві точаться дискусії з приводу доціль-
ності озброєння населення. 

У Верховній Раді розглядаються 
проекти Закону “Про зброю”, в яких 
закладені різні підходи до вирішення 
цього питання. Частина депутатів під-
тримує право громадян на придбання 
короткоствольної зброї, мотивуючи це 
неспроможністю держави забезпечити 
безпеку громадян. Інша група депутатів 
не погоджується з такою позицією, пояс-
нюючи це можливістю виходу зброї з-під 
контролю держави і ще більшого розгулу 
злочинності. Серед пересічних громадян 
також немає єдиної думки. Не можна не 
погодитись з пересторогою, що право на 
володіння зброєю одних громадян несе 
загрозу життю і здоров’ю інших, так як 
володіння зброєю передбачає її застосу-
вання на поразку.

Таким чином, у разі прийняття зако-
ну, який надавав би право громадянам 
на придбання короткоствольної зброї 
для самооборони, створилося б багато 
проблем.

Так, наприклад, враховуючи ма-
теріальний стан більшої частини насе-
лення, цим правом зможе скористатися 
тільки частина громадян, і при тому 
менша їх частина, тому що вказана зброя 
буде коштувати не менше $500 [6]. А 
як реалізувати право на безпеку, само-
оборону решті громадян? Знизити ціни 
на зброю або забезпечити малоімущих 
на пільгових умовах — із урахуванням 
економічного стану країни, держава не 
спроможна. Отже, доцільно було б не 
дозволяти озброюватись нікому. В тако-
му разі держава має взяти на себе функції 
захист своїх громадян. Але реальний стан 
речей свідчить про невиконання держа-
вою своїх обов’язків і недовіру людей 
до влади. 

Використання та застосування зброї 
викличе ще більше проблем. Так, спів-
робітники міліції, які за службовими 
обов’язками мають право на носіння 
та використання зброї систематично 

проходять теоретичне та практичне 
навчання з метою набуття професійних 
навичок ефективного застосування 
зброї у рамках чинних законів України. 
Але, враховуючи статистику кількості 
вбитих та поранених (за роки незалеж-
ності України вбито 805 і поранено 5 
тис. співробітників міліції), приходимо 
до невтішних висновків, про те, що й 
злочинці навчилися досконало володіти 
зброєю [7, 5]. Чи зможуть представники 
інтелігенції, а тим більше жінки, люди 
похилого віку систематично підвищува-
ти рівень володіння короткоствольною 
зброєю? Ні терпіння, ні часу, а тим більше 
коштів у них не буде.

А як будуть захищати себе непов-
нолітні, які не мають права на придбання 
та носіння вказаної зброї? 

На нашу думку, цим ми закладаємо 
норму, яка всіма громадянами не може 
бути реалізована в повній мірі.

Але якщо допустити можливість 
застосування зброї громадянином, то 
необхідно врахувати психологічний 
стан людини після її застосування. В 
розвинутих державах існують центри 
для реабілітації психічного стану осіб, 
які застосовували зброю. Участь наших 
громадян у бойових діях на території 
інших держав підтверджує наявність 
серйозних проблем з їх психікою. Отже, 
треба передбачити створення спеціаль-
них реабілітаційних центрів, де могли б 
перебувати всі, хто цього потребує, не 
залежно від їх матеріальних статків. Хто 
буде це фінансувати, адже держава не має 
необхідних коштів? 

Більшість громадян, як правило, не 
використовують у злочинних цілях свою 
зареєстровану зброю.

Враховуючи фактор неочікуваності, 
нижчий ніж у злочинців рівень підготов-
леності, зареєстрована зброя стає легкою 
здобиччю і переходити в тіньовий обіг. 
Напад злочинців — це не дуельний поє-
динок. Злочинець не дає можливості 
законослухняному громадянину (своїй 
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жертві) захищати себе та свої особисті 
інтереси. Він заздалегідь обдумує свої 
дії, ретельно до них готується і нападає 
зненацька. А потерпілий, зазвичай, до 
цього не готовий. Наочним прикладом 
є вбивство народного депутата України 
Є. Щербаня. Перепоною цьому не стали 
ні особиста охорона жертви, ні охорона 
території аеропорту, ні присутні там 
громадяни. 

В останній період набуває поширен-
ня застосування зброї неповнолітніми. 

Так, в травні 1998 року в м. Стрин-
хель 15-річний хлопець зайшов у шкіль-
ну їдальню з гвинтівкою і застрелив 
2-х учнів, ще 20-х поранив, перед цим 
вбивши своїх батьків. У квітні 1999 р. 
в містечку Колумбіна два школярі 
зайшли до бібліотеки і вбили 12 учнів 
і вчителя, після чого наклали на себе 
руки [6]. У квітні 2002 року в одному ні-
мецькому місті учень, якого виключили 
зі школи, повернувся туди зі зброєю і 
вбив 13 вчителів, двох студентів і одного 
поліцейського, а потім і себе. 13 берез-
ня 1996 року у Великобританії сталась 
надзвичайна подія: Томас Гамільтон 
вбиває із зареєстрованого пістолета 
Люгер, армійського зразка, калібру 9 мм 
16 семи- й восьмирічних школярів та 
вчительку [4, 46].

Трагічність скоєння таких злочинів 
полягає у використанні зброї неповноліт-
німи та застосуванні її відносно непов-
нолітніх. А особливість, як правило, – у 
відсутності мотивів. Остання обставина 
вказує на наявні елементи деградації час-
тини суспільства. І важливо виявлення 
такої категорії осіб, встановлення і усу-
нення причин, які негативно впливають 
на формування високих духовно-мораль-
них якостей особистості. 

Прийняття 1973 року ФРН та у 1997 
році Великобританією обмежувальних 
законів про зброю були зумовлені вище-
зазначеними подіями [4, 46]. 

Кажуть, що вбити можна не тільки з 
вогнепальної зброї, а й кухонним ножем 
чи палицею? Але ж таких жахливих на-

слідків не могло б бути в наведених вище 
випадках із застосуванням вогнепальної 
зброї.

Приказка “Клин клином вибивають” 
у даній ситуації не діє. Подолати злочин-
ність шляхом озброєння населення — не 
кращий вибір. Як показує досвід інших 
країн, роздати зброю легко, але набага-
то важче контролювати її застосування. 
Особливо нині, коли йде процес безпере-
рвного удосконалення зброї. Якщо рані-
ше для самозахисту використовувались 
ножі, газові пістолети, зараз вводяться 
пістолети з гумовими кулями, то в не-
далекому майбутньому в руках населен-
ня може опинитися більш досконала 
зброя і навіть зброя масового ураження 
(наприклад, лазерна, бактеріологічна, 
хімічна і т.д.). Ця тимчасова необхідність 
захистити себе може перерости в згубну 
звичку бути завжди озброєним (чим не 
Дикий Захід?). Свого часу польський 
поет Веслав Малицький писав: “Кольт 
— реквізит скотської епохи”. Хіба цього 
прагне наше суспільство?

Однак, односторонній підхід до даної 
проблеми не дозволить прийняти вива-
жене рішення. Трапляються події з тра-
гічними наслідками, коли беззахисним 
громадянам приходиться протистояти 
озброєним злочинцям. Нині ще до кінця 
не вирішено питання відносно захисту 
особистого майна громадян, як такого: 
дачні будинки, квартири, автотранспорт 
тощо. Особливо гостро ця проблема 
стоїть у невеликих населених пунктах, 
де сфери послуг знаходяться на технічно 
низькому рівні, відсутній телефонний 
зв’язок, де наявна проблема нестачі необ-
хідної кількості співробітників міліції. 

Також наявна проблема крадіжок в 
сільській місцевості, де на кілька сіл лише 
один дільничний інспектор міліції, до 
того ж у більшості випадків не забезпече-
ний автотранспортом; у більшості людей 
не має телефонів, а отже, не можливо 
оперативно викликати міліцію. Прак-
тично відсутня можливість скористатися 
послугами державної охорони для захис-
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ту особистого майна. Саме цим досить 
часто користуються злочинці.

А скільки наявних випадків проявів 
хуліганських дій стосовно беззахисних 
громадян, як безпосередньо в населених 
пунктах так і за її межами

Ще в ХІ ст. в першому політично-
му трактаті Київським митрополитом 
Іларіоном висловлювалась думка, що іс-
тина пов’язана з досягненням християни-
ном високого морального рівня. Той, хто 
живе згідно з принципами моральності, 
не потребує регулятивної дії законів, бо 
внутрішня моральна досконалість доз-
воляє йому вільно реалізовувати свою 
волю. На думку Іларіона, Закон покли-
каний визначати зовнішні вчинки людей 
на тому рівні їх розвитку, коли вони ще 
не досягли досконалості [8, 155]. 

Іншими словами, суспільству, що 
досягло найвищого рівня свого розвитку, 
закони вже не потрібні, воно керується 
принципами моральності.

До вирішення питання визначення 
шляхів забезпечення особистої безпеки 
громадян необхідно підходити комп-
лексно. 

На даному етапі розвитку нашої 
країни держава взяла на себе обов’язок 
охороняти громадський порядок та 
забезпечувати особисту безпеку грома-

дян. Отже вся відповідальність на ній. 
І не залежно від того, чи буде надане 
право громадянам на володіння корот-
коствольною зброєю чи ні, державі необ-
хідно спрямувати всі зусилля державних 
органів влади на формування високого 
духовного стану громадян, виховання ак-
тивної життєвої позиції кожної людини, 
високоморальних принципів поведінки, 
правової культури та правосвідомості, 
прищепленню почуття патріотизму, 
законослухняності. В першу чергу ці за-
ходи мають бути спрямовані на молодь. 
Особливо, якщо врахувати, що більшості 
молодих людей притаманний правовий 
нігілізм. Але незнання законів не звільняє 
громадян від відповідальності. Тому нав-
чальні заклади, телебечення, радіо, преса 
повині активізувати правову пілготовку 
населення.

З цією метою, на нашу думку, до-
цільно: 

розробити національну концеп-
цію забезпечення безпеки, громадян, 
суспільства і держави;

здійснити організаційно-правове 
та фінансове забезпечення;

активізувати виховання правової 
культури та правової свідомості у нав-
чальних закладах та через засоби масової 
інформації/
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы обеспечения личной безопасности граждан. 

Проведен короткий анализ законодательного регулирования оборота оружия в США, 
Великобритании и европейских государствах, состояние обеспечения личной безопас-
ности граждан в этих государствах. 

Рассмотрено состояние экономического, политического и социального развития 
Украины. Сделан прогноз состояния обеспечения личной безопасности граждан в случае 
предоставления права на приобретение оружия , в котором для стрельбы используются 
резиновые пули.

SUMMARY
The article considers the issues of  ensuring personal security of citizens. 
A short analysis of legislative regulation of arms circulation in the USA , the UK and other 

European countries alongside with the state of ensuring personal security of their citizens  has 
been made. An attempt has been made to scrutinize economic, political and social development 
of Ukraine.  There has also been made a prognosis about the state of personal security if 
granted the right to purchase the weapons where rubber bullets are used.        

Рекомендовано кафедрою 
кримінального процесу та криміналістики
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Конституція України у ст. 59 та ч. 2 
ст. 63 закріпила право підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного на правову 
допомогу та захист. Забезпечення цього 
права є однією з основних засад кримі-
нального судочинства, важливою гаран-
тією об’єктивного розгляду справи та за-
побігання притягненню до кримінальної 
відповідальності невинуватих осіб.

Ролі адвокатури у кримінальному 
судочинстві останнім часом приділяєть-
ся значна увага. Разом з тим, як слушно 
зазначає Т.В. Варфоломеєва, окрім ор-
ганізаційних і процесуальних проблем 
діяльності адвокатури у цілому й адво-
катів-захисників зокрема, залишаються 
невирішеними як у теоретичному, так 
і у практичному аспекті питання про 
гарантії адвокатської діяльності, засоби 
і способи, що використовуються захисни-
ком у здійсненні захисту, не розроблені 
тактичні прийоми й основні положення 
методики захисту, а також конкретні 
методики ведення захисником різних ка-
тегорій справ, не вирішено багато інших 
складних й принципових питань [1, 3].

У зв’язку з розробкою та обгово-
ренням проекту нового Кримінально-
процесуального кодексу України (далі 
— КПК) на сторінках правових видань 
жваво дискутується процесуальний ста-

тус захисника, форми та методи захис-
ту, збалансованість прав та обов’язків 
протидіючих сторін процесу — обви-
нувачення та захисту, а також суду як 
незалежного арбітра. Особливо гострою 
є проблема превалювання прав, свобод 
та законних інтересів людини над інте-
ресами держави. Україна є суверенною, 
незалежною, соціальною, правовою 
державою, головною ознакою якої є 
примат людини, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека, які 
визнаються найвищою соціальною цін-
ністю, а права і свободи людини та їх га-
рантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави (ст. 1, 3 Конституції). 
Проте, якщо правам підозрюваного, об-
винуваченого, підсудного приділяється 
значна увага, то права й процесуальне 
положення потерпілого знаходиться у 
занепаді. Підвищенню впливу потерпіло-
го на вирішення кримінально-правових 
конфліктів сприяють випадки закриття 
кримінальних справ й звільнення від 
кримінальної відповідальності, що зазна-
чені у ст. 45, 46 Кримінального кодексу 
України (далі — КК).

Звільнення від кримінальної від-
повідальності – це відмова держави від 
застосування щодо особи, котра вчинила 
злочин, установлених законом обмежень 
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певних прав і свобод шляхом закриття 
кримінальної справи, яке здійснює суд 
у випадках, передбачених КК, та у по-
рядку, встановленому КПК. Звільнення 
особи від кримінальної відповідальності 
у випадках, передбачених КК, здійснює 
виключно суд. 

За 2005 р. судами загальної юрисдик-
ції звільнено від кримінальної відпові-
дальності 11,9 тис. осіб [2, 38].

Чинне кримінальне та криміналь-
но-процесуальне законодавство дещо 
змістили центр тяжіння у досліджува-
ному питанні, віддавши перевагу судо-
вому розгляду випадків звільнення від 
кримінальної відповідальності. Згідно 
з ч. 2 ст. 44 КК вирішення питання про 
закриття справи у зв’язку зі звільненням 
особи від кримінальної відповідальності 
покладено виключно на суди, які повинні 
діяти в порядку, встановленому кримі-
нально-процесуальним законодавством. 
Пленум Верховного Суду України у пос-
танові № 12 від 23 грудня 2005 р. “Про 
судову практику застосування судами 
України законодавства про звільнення 
від кримінальної відповідальності” (далі 
— Постанова № 12) звернув увагу судів 
на те, що направити до суду справу з 
постановою про її закриття у зв’язку 
зі звільненням особи від кримінальної 
відповідальності можуть прокурор, а за 
його згодою — також слідчий. Зазначена 
постанова має бути вмотивована: крім 
даних про особу, у цьому процесуально-
му документі мають бути наведені докази 
вчинення злочину, а також обставини, на 
підставі яких прокурор або слідчий дій-
шов висновку про необхідність закриття 
кримінальної справи [3, 16].

Таке вирішення досліджуваного 
питання є цілком виправданим. До 
2001 р. КПК надавав право на закриття 
кримінальних справ за так званими не-
реабілітуючими обставинами, до яких 
відносяться й випадки звільнення від 
кримінальної відповідальності, крім 
суду, також прокурору, слідчому і ор-
гану дізнання за згодою прокурора, які 

були вправі закрити кримінальну справу, 
коли буде визнано, що на час проведення 
дізнання, попереднього слідства внаслі-
док зміни обстановки вчинене особою 
діяння втратило характер суспільно 
небезпечного або ця особа перестала 
бути суспільно небезпечною (ст. 7) або 
передати особу, яка вчинила діяння, що 
містить ознаки злочину, який не являє 
великої суспільної небезпеки, на поруки 
громадський організації або трудовому 
колективу за наявності їх клопотань 
про це, прийнятого на загальних зборах 
(ст. 10). Формально і зараз ст.6 КПК 
дозволяє органам дізнання та слідчому 
за певних обставин не порушувати кримі-
нальну справу, а порушену — закрити. 
Але фактично ця норма не застосовуєть-
ся, тому що після введення у дію нового 
КК передбачено виключно судовий по-
рядок вирішення цих справ.

У Загальній частині КК передбачено 
наступні види звільнення від криміналь-
ної відповідальності: 1) у зв’язку з дійо-
вим каяттям (ст. 45); 2) у зв’язку з при-
миренням винного з потерпілим (ст. 46); 
3) у зв’язку з передачею особи на поруки 
(ст. 47); 4) у зв’язку із зміною обстановки 
(ст. 48); 5) у зв’язку із закінченням строків 
давності (ст. 49), 6) неповнолітніх із за-
стосуванням примусових заходів вихов-
ного характеру (ст. 97), 7) неповнолітніх 
у зв’язку із закінченням строків давності 
(ст. 106), 8) на підставі закону України 
про амністію (ст. 86), 9) на підставі акту 
помилування (ст. 87). 

Звільнення від кримінальної відпові-
дальності на підставах ст. 45 і ст. 46 КК, 
у порядку, встановленому ст. 72 і ст. 8 
КПК здійснюється у зв’язку з дійовим 
каяттям і примиренням обвинуваченого, 
підсудного з потерпілим мають загальні 
підстави. У ст. 45 КК зазначено: “Особа, 
яка вперше вчинила злочин невеликої 
тяжкості, звільняється від кримінальної 
відповідальності, якщо вона після вчи-
нення злочину щиро покаялася, активно 
сприяла розкриттю злочину і повністю 
відшкодувала завдані нею збитки або 
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усунула заподіяну шкоду”. Ст. 46 КК 
передбачає: “Особа, яка вперше вчинила 
злочин невеликої тяжкості, звільняється 
від кримінальної відповідальності, якщо 
вона примирилася з потерпілим та відш-
кодувала завдані нею збитки або усунула 
заподіяну шкоду”.

Об’єднує ці два загальні види звіль-
нення імперативність припису щодо 
звільнення особи від кримінальної від-
повідальності за умов встановлення 
сукупності підстав. Це означає, що за 
встановлення підстав, передбачених за-
значеними статтями, суд зобов’язаний 
без будь-яких умов звільнити особу від 
кримінальної відповідальності [4, 62-63].

Матеріально-правовими підставами 
цих видів звільнення є сукупність обста-
вин, а саме: 1) вчинення злочину невели-
кою тяжкості, 2) вперше, 3) особа щиро 
покаялася, активно сприяла розкриттю 
злочину і повністю відшкодувала завдані 
нею збитки або усунула заподіяну шкоду 
(ст. 45); особа примирилася з потерпілим 
та відшкодувала завдані нею збитки або 
усунула заподіяну шкоду (ст. 46).

Встановлення першої обставини, як 
правило, не є складним. Умовою звіль-
нення особи від кримінальної відпові-
дальності є вчинення певного умисного 
злочину, незалежно від того, закінчено 
його чи ні, вчинений він одноособово 
чи у співучасті. Згідно з ч. 2 ст. 12 КК 
злочином невеликої тяжкості є злочин, 
за який передбачено покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк не більше двох 
років або інше, більш м’яке покарання. 
Налічується понад 210 злочинів, які від-
несено до злочинів невеликої тяжкості, 
і вони містяться майже в усіх розділах 
Особливої частини КК.

Особою, яка вчинила злочин уперше, 
вважається така, котра раніше взагалі не 
вчиняла будь-яких злочинів або раніше 
вчинила злочин, проте в установленому 
законом порядку судимість було знято 
або погашено. Вчинення триваючого 
або продовжуваного злочину, двох або 
більше злочинів невеликої тяжкості, 

які утворюють сукупність (за винятком 
реальної), не може бути перепоною для 
застосування ст. 45 і ст. 46 КК. Також 
уперше вчиненим потрібно вважати 
злочин, вчинений після звільнення осо-
би від кримінальної відповідальності на 
підставах передбачених ст. ст. 45, 46, 47, 
48, 49, 86, 87, ч. 1 ст. 97, 106 КК. Саме 
про таку ситуацію згадує О.О. Дудоров 
щодо застосування заохочувального 
припису ч. 4 ст. 212 КК де зазначено, що 
особа, яка вперше вчинила діяння, пере-
дбачені ч. 1 та 2 ст. 212 КК, звільняється 
від кримінальної відповідальності, якщо 
вона до притягнення до кримінальної 
відповідальності сплатила податки, 
збори (обов’язкові платежі), а також 
відшкодувала шкоду, завдану державі 
їх несвоєчасною сплатою (фінансові 
санкції, пеня) [5, 66]. З цією позицією не 
згодні Я. Кураш і М. Йоффе, які вважа-
ють, що не можна необмежено звільняти 
осіб від кримінальної відповідальності 
[6, 585; 7, 68].

На наш погляд, остання точка зору 
не є обґрунтованою. Одним з юридичних 
наслідків звільнення від кримінальної 
відповідальності є те, що факт вчинення 
злочину втрачає будь-яке кримінально-
правове значення. Так, згідно з ч. 4 ст. 32 
КК повторність як різновид множин-
ності злочинів відсутня, якщо за раніше 
вчинений злочин особу було звільнено 
від кримінальної відповідальності за 
підставами, встановленими законом, а 
ч. 1 ст. 33 КК прямо передбачає, що при 
вирішенні питання про наявність сукуп-
ності злочинів не враховуються злочини, 
за які особу було звільнено від кримі-
нальної відповідальності за підставами, 
встановленими законом. Набрання за-
конної сили постановою (ухвалою) суду 
про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності є актом, що свідчить 
про припинення кримінально-правових 
відносин між особою, що вчинила зло-
чин, і державою. Це означає також, що 
з цього моменту дана особа вже не несе 
обов’язку відповідати перед державою за 
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вчинене, не може нести тягаря криміналь-
ної відповідальності. Оскільки звільнення 
від кримінальної відповідальності може 
мати місце лише до набрання законної 
сили обвинувальним вироком суду, то 
особа, яка звільняється від кримінальної 
відповідальності, природно, вважається 
такою, що не має судимості [4, 76].

Можна погодитися, що при неод-
норазовому застосуванні щодо одного 
і того ж правопорушника такої норми її 
сенс як заохочувального припису дійсно 
втрачається. Тому у плані вдосконалення 
інституту звільнення від кримінальної 
відповідальності потребує вирішення 
питання про те, наскільки доцільно звіль-
няти від кримінальної відповідальності 
особу, щодо якої раніше вже приймалась 
постанова про звільнення від криміналь-
ної відповідальності.

Третя обставина є комплексною, 
позитивною посткримінальною поведін-
кою особи. Згідно зі ст. 45 КК дійове 
каяття утворюють: 1) щире розкаяння у 
вчиненому злочині; 2) активне сприян-
ня розкриттю цього злочину; 3) повне 
відшкодування завданих цією особою 
збитків або усунення заподіяної шкоди. 
Верховний Суд України поставив крапку 
у суперечці - чи достатньо однієї з перелі-
чених підстав, чи повинна встановлюва-
тися їх сукупність. У ч. 3 п. 3 постанови 
№ 12 зазначено, що дійове каяття полягає 
в тому, що після вчинення злочину особа 
щиро покаялась, активно сприяла його 
розкриттю та повністю відшкодувала за-
вдані збитки або усунула заподіяну шко-
ду. Відсутність хоча б однієї із зазначених 
складових виключається звільнення від 
кримінальної відповідальності за ст. 45 
КК. Виняток можуть становити лише 
випадки вчинення злочину чи замаху на 
нього, внаслідок яких не заподіяно шко-
ди або не завдано збитків [3, 14]. 

Узагальнення судової практики “Про 
практику застосування судами законо-
давства, що регулює закриття кримі-
нальних справ”, опрацьоване суддею 
Верховного Суду України С.М. Міщен-

ком (далі — Узагальнення), показало, 
що деякі місцеві суди Рівненської області 
та м. Івано-Франківська, Калуський, 
Косівський і Тисменицький районні суди 
Івано-Франківської області спрощено 
підходили до зазначеної норми закону і 
закривали справи лише за наявності од-
нієї з цих ознак, тоді як заподіяну шкоду 
відшкодовано не було. У постановах 
деяких судів Вінницької і Львівської 
областей як підстава для звільнення від 
кримінальної відповідальності вказува-
лося лише дійове каяття, але у мотиву-
вальній частині не зазначалось, у чому 
воно полягає [8, 30].

Щире розкаяння передбачає визнан-
ня особою факту вчинення злочину, від-
верте, справжнє визнання своєї провини 
та щирий жаль з приводу цього і осуд 
своєї поведінки. “Щире розкаяння” є 
складовою більш змістовного поняття 
“дійове каяття” та підкреслює у ньому 
суб’єктивне ставлення винного до вчи-
неного злочину. Крім суб’єктивного 
моменту щирого розкаяння, про його 
об’єктивно свідчать конкретні дії особи 
— активне сприяння розкриттю зло-
чину, повне відшкодування заподіяних 
збитків або усунення заподіяної шкоди. 
Разом з тим, ми приєднуємося до погляду 
О.О. Житного, що більш вдалою була б 
вказівка на повне визнання особою своєї 
вини у вчиненому злочині [9, 125].

Активним сприянням розкриттю 
злочину слід вважати надання особою 
органам дізнання або досудового слідс-
тва будь-якої допомоги в установленні 
невідомих їм обставин справи. Повне 
відшкодування завданих збитків або 
усунення заподіяної шкоди полягає в 
добровільному задоволенні винним або 
іншими особами, зокрема батьками чи 
близькими родичами, обґрунтованих 
претензій потерпілого щодо відшкоду-
вання заподіяної злочином матеріальної 
та моральної шкоди.

Звільнення від кримінальної відпові-
дальності за ст. 46 КК передбачає вста-
новлення, крім перших двох обставин, 
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також те, що винна особа примирилася з 
потерпілим та відшкодувала завдані нею 
збитки або усунула заподіяну шкоду. З 
приводу примирення між потерпілим і 
особою, що вчинила злочин, існує роз-
біжність думок. Так, ряд дослідників 
під примиренням розуміють оформлену 
в належній процесуальній формі від-
мову потерпілого від своїх попередніх 
претензій та вимог до особи, яка вчи-
нила злочин, відмову від притягнення 
її до кримінальної відповідальності або 
прохання закрити вже порушену проти 
неї кримінальну справу [10, 49-50], інші 
вважають, що примирення це досягну-
тий мир (порозуміння) між особою, яка 
вчинила злочин, та потерпілим, тобто 
факт відновленого безконфліктного 
стану між цими особами [11, 101]. На 
наш погляд, примирення є домовленістю 
(угодою) між потерпілим та особою, яка 
вчинила суспільно-небезпечне діяння 
про достатнє, з точки зору потерпілої 
особи, відшкодування завданих збит-
ків або усунення заподіяної їй шкоди. 
Ініціатива щодо саме такого вирішення 
конфліктного правовідношення може 
належати будь-кому (винному, потерпі-
лому, захиснику, слідчому, прокурору), 
але прийняття остаточного рішення 
про примирення, природно, належить 
потерпілому. З цього приводу необхідно 
підтримати пропозицію Л.В. Головка 
про доцільність включення до кримі-
нально-процесуального законодавства 
припису про обов’язок органу дізнання, 
слідчого, прокурора, суду протокольно 
роз’яснювати право і форми примирення 
між потерпілим та винним [12, 125].

Звільнення винного від кримінальної 
відповідальності та закриття справи з 
зв’язку з примиренням із потерпілим 
можливе тільки в разі відшкодування 
завданих збитків або усунення заподіяної 
шкоди. На відміну від дійового каяття за-
конодавець не наполягає саме на повному 
відшкодуванні, тому що в основі цього 
виду звільнення лежить примирення по-
терпілого з особою, яка вчинила злочин. 

Так, постановою судді Нікопольського 
місцевого суду Дніпропетровської облас-
ті на підставі ст. 46 КК, у порядку ст. 6, 71, 
8 КПК було звільнено від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з примиренням 
з потерпілою особою обвинуваченого 
З., який тривалий час злісно ухилявся 
від сплати коштів на утримання двох 
неповнолітніх дітей (аліментів). На час 
подання клопотання адвоката З. повніс-
тю визнав свою провину, примирився 
з потерпілою, відшкодував у повному 
обсязі заборговані виплати, про що був 
складений відповідний протокол [13].

Стаття 47 КК передбачає: “Особу, 
яка вперше вчинила злочин невеликої або 
середньої тяжкості та щиро покаялася, 
може бути звільнено від кримінальної 
відповідальності з передачею її на поруки 
колективу підприємства, установи чи ор-
ганізації за їхнім клопотанням за умови, 
що вона протягом року з дня передачі її 
на поруки виправдає довіру колективу, 
не ухилятиметься від заходів виховного 
характеру та не порушуватиме громадсь-
кого порядку”, а у ст. 48 КК вказується: 
“Особу, яка вперше вчинила злочин 
невеликої або середньої тяжкості, може 
бути звільнено від кримінальної відпові-
дальності, якщо буде визнано, що на час 
розслідування або розгляду справи в суді 
внаслідок зміни обстановки вчинене нею 
діяння втратило суспільну небезпечність 
або ця особа перестала бути суспільно 
небезпечною”.

Звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з передачею особи на 
поруки та у зв’язку із зміною обстановки  
об’єднує те, що воно розповсюджується 
на більш широке коло осіб, які вперше 
вчинили злочин невеликої або серед-
ньої тяжкості, та має факультативний, 
необов’язковий, дискреційний характер 
правового припису для суду. Це означає, 
що за наявності підстав, передбачених 
зазначеними статтями, суд вправі, але не 
зобов’язаний звільнити особу від кримі-
нальної відповідальності. Окрім того, 
звільнення за ст. 47 КК носить умовний 
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характер, тобто умовою звільнення є 
те, що протягом року особа виправдає 
довіру колективу, не ухилятиметься від 
заходів виховного характеру та не пору-
шуватиме громадського порядку.

У п. 6 Постанови № 12 зазначено, 
що кримінально-правовим наслідком 
виконання особою умов передачі на 
поруки є остаточне звільнення її від 
кримінальної відповідальності за вчине-
ний злочин після закінчення зазначеного 
строку (без ухвалення судового рішення), 
а наслідком недодержання нею хоча б 
однієї з наведених умов – притягнення 
до кримінальної відповідальності за цей 
злочин [3, 14].

Процесуальною підставою звільнен-
ня особи від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку з передачею на поруки є 
належним чином оформлений протокол 
загальних зборів колективу підприємс-
тва, установи чи організації, що містить 
клопотання колективу, членом якого є 
особа, про передачу її на поруки. Звер-
нення з клопотанням, крім колективу, 
можуть ініціювати сам обвинувачений 
або його родичі, потерпілий, а також 
прокурор, слідчий чи особа, яка прово-
дить дізнання. 

Згідно з ч. 2 ст. 47 КК у разі порушен-
ня умов передачі на поруки особа притя-
гається до кримінальної відповідальності 
за вчинений нею злочин. У цьому випад-
ку суд за наявності рішення колективу 
підприємства, установи чи організації, 
прийнятого на загальних зборах, про 
відмову від поручительства за взяту ними 
на поруки особу, яка протягом року з 
дня передачі її на поруки не виправдовує 
довіру колективу, ухиляється від заходів 
виховного характеру та порушуватиме 
громадський порядок, вирішується пи-
тання про кримінальну відповідальність 
цієї особи (ч. 1 ст. 13 КПК).

Стаття 48 КК передбачає дві альтер-
нативні (самостійні) підстави звільнення 
від кримінальної відповідальності внаслі-
док зміни обстановки: 1) втрата діянням 
суспільної небезпеки; 2) втрата особою 

суспільної небезпеки. Зміна обстановки 
повинна відноситися тільки до фактич-
них обставин вчинення злочину неве-
ликої або середньої тяжкості, що мали 
місце після вчинення злочинного діяння. 
Природно при цьому співставлення двох 
сукупностей фактичних обставин — тих, 
що існували на момент вчинення злочину 
та тих, що виникли на момент розгляду 
справи у суді. На цю обставину обґрун-
товано звертає увагу Ю.М. Грошевий: 
“В основі зміни обстановки лежать такі 
факти об’єктивної дійсності, встановлені 
судом, які, по-перше, мали місце після 
вчинення злочину, по-друге, внаслі-
док саме цих обставин злочин втратив 
суспільну небезпечність або підсудний 
перестав бути суспільно-небезпечним...” 
[14, 80-81].

У наукових дослідженнях виділяють 
два види обстановки, що існували на час 
вчинення певною особою злочину. Пер-
ший вид обстановки — це обстановка 
вчинення злочину в широкому розумінні 
цього слова: як об’єктивних умов, що 
характеризують соціальні, економічні, 
політичні, духовні, міжнаціональні, воєн-
ні, міжнародні, природні, організаційні, 
виробничі та інші процеси в масштабах 
країни, регіону, області, міста, району, 
підприємства, установи, організації, по-
буту, сім’ї тощо. Другий вид обстановки 
— це обстановка, що склалася навколо 
особи під час вчинення нею злочину, тоб-
то об’єктивні (зовнішні) умови життя та 
діяльності, в яких перебувала дана особа 
під час вчинення злочину і які значною 
мірою впливали на її суспільну небезпеч-
ність. “Вочевидь, в такий спосіб, — звер-
тає увагу Ю.В. Баулін, — відповідна об-
становка і повинна бути встановлена на 
момент вчинення злочину невеликої або 
середньої тяжкості з тим, щоб порівняти 
й оцінити її зміну на час розслідування 
або розгляду справи в суді. При цьому 
необхідно встановити безпосередній 
зв’язок між зміною відповідної обстанов-
ки, що відбулася протягом певного часу 
з дня вчинення злочину до моменту роз-
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слідування або розгляду справи в суді, та 
втратою діянням або особою суспільної 
небезпечності” [4, 149-150].

За змістом ч. 2 ст. 11 КК суспільна 
небезпека, яка притаманна злочину, має 
місце там, де діяння заподіяло чи могло 
заподіяти істотну шкоду фізичній або 
юридичній особі, суспільству або де-
ржаві. Тому для застосування ст. 48 КК 
необхідно встановити, що після вчинення 
певного злочину обстановка змінилася 
таким чином, що вчинене діяння вже не 
є суспільно-небезпечним. Особу можна 
визнати такою, що перестала бути сус-
пільно-небезпечною, у разі, коли вона 
сама або обстановка навколо неї зазнала 
таких змін, що унеможливлюють вчинен-
ня нею нового злочину. Зміна обстановки 
повинна бути настільки суттєвою, щоб 
вплинути на суспільну свідомість, яка в 
нових умовах не сприймає суспільно-не-
безпечним діяння, яке в старій обстановці 
становило значну суспільну небезпеч-
ність. Так, значна кількість кримінальних 
справ, порушених у час дії КК 1960, за 
спекуляцію, комерційне посередництво, 
порушення правил про валютні операції 
тощо були закриті, а особи звільненні від 
кримінальної відповідальності внаслідок 
зміни обстановки в умовах переходу еко-
номіки на ринкові відносини [10, 55].

Звільнення від кримінальної відпові-
дальності при втраті діянням характеру 
суспільно-небезпечного слід відрізняти 
від випадків декриміналізації даного 
діяння, при якому законодавець виклю-
чає його з числа кримінально протиправ-
них. У такому разі діють правила про 
зворотну дію кримінального закону, що 
усуває караність діяння (ч. 1 ст. 5 КК). 

У правозастосовчій практиці сталим 
є положення, що суспільна небезпечність 
особи знаходить своє віддзеркалення 
у вчиненому злочині. Зазвичай до змін 
обстановки навколо особи, яка вчинила 
злочин, відносять події, які настали як з її 
волі (наприклад, перехід на іншу роботу, 
не пов’язану з матеріальною відповідаль-
ністю, переїзд на інше місце мешкання 

та розрив з кримінальним оточенням, 
реєстрація шлюбу з потерпілою особою, 
проведений добровільно курс лікування 
від алкоголізму чи наркоманії тощо), так 
і незалежно від її волі (звільнення особи 
з посади, що унеможливлює вчинення 
службового зловживання, призив на 
військову службу, нещасний випадок, 
внаслідок якого особа стала інвалідом 
тощо). Так, постановою судді Енерго-
дарського місцевого суду Запорізької 
області на підставах ст. 48 КК, у порядку 
ст. 7 КПК у зв’язку із втратою суспільної 
небезпечності особою, яка вчинила зло-
чин, була звільнення від кримінальної 
відповідальності Д., яка незаконно ви-
робляла, зберігала та збувала алкогольні 
напої у м. Енергодарі Запорізької області 
(ч. 1 ст. 204 КК), при цьому як фактичні 
обставини було враховано похилий вік, 
інвалідність та стан здоров’я винної осо-
би, які, на думку судді, свідчили про втра-
ту нею суспільної небезпечності [15].

Особа підлягає звільненню від кримі-
нальної відповідальності за ст. 49 КК, 
якщо з дня вчинення нею злочину до 
набрання вироком законної сили ми-
нули такі строки: 1) два роки — у разі 
вчинення злочину невеликої тяжкості, 
за який передбачене покарання менш 
суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки 
— у разі вчинення злочину невеликої 
тяжкості, за який передбачене покарання 
у виді обмеження або позбавлення волі; 
3) п’ять років — у разі вчинення злочи-
ну середньої тяжкості; 4) десять років 
— у разі вчинення тяжкого злочину; 
5) п’ятнадцять років — у разі вчинення 
особливо тяжкого злочину. 

Відповідно до ст. 111 КПК таке 
звільнення носить імперативний 
(обов’язковий) та безумовний характер. 
Підставами для звільнення від кримі-
нальної відповідальності у зв’язку з за-
кінченням строків давності є наявність 
трьох умов у сукупності: 1) вчинення 
особою злочину, на який поширюється 
давність; 2) закінчення строків давності 
після вчинення конкретного злочину; 
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3) строк давності після вчинення злочину 
не переривався й не зупинявся.

Строк давності є певним проміжком 
часу, із закінченням якого припиняють-
ся кримінально-правові відносини, що 
виникли з моменту вчинення злочину. У 
теорії і практиці важливим є правильне 
визначення початку і закінчення строку 
давності. Початковим моментом ви-
току строку давності є “день вчинення 
злочину” (ч. 1 ст. 49). У літературі є 
дискусійним питання початку обчис-
лювання строку відносно злочинів з 
матеріальним складом. Висловлено дві 
позиції: згідно з першою, строк давності 
треба обчислювати з моменту настання 
суспільно-небезпечних наслідків [16, 140], 
прибічники другої вважають, що цей 
строк починається з часу, коли особа вчи-
нила дію (бездіяльність), яка є ознакою 
об’єктивної сторони злочину [17, 207]. 
Перша точка зору, на нашу думку, є 
більш обґрунтованою й послідовною. 
Початковим моментом обчислювання 
строків давності має бути момент за-
кінчення злочину, який у свою чергу 
залежить від законодавчої конструкції 
того чи іншого складу злочину. Для 
формальних складів злочину — це час 
вчинення суспільно-небезпечних діянь, 
для матеріальних — настання суспіль-
но-небезпечних наслідків, для усічених 
цей час перенесений на стадії готування 
або замаху на злочин [18, 97-98]. Саме зі 
сталою позицією визначення моменту за-
кінчення злочину більшість дослідників 

пов’язують початок строку давності для 
триваючих й продовжуваних злочинів. 
Строк давності у відношенні триваючих 
злочинів обчислюється з дня фактичного 
припинення дії чи бездіяльності з волі 
або мимо волі особи, а стосовно про-
довжуваних злочинів — з дня вчинення 
останнього тотожного діяння з числа 
тих, що об’єднані єдиним злочинним 
наміром і складають продовжуваний 
злочин. Отже, початковим моментом 
строку давності є початок нової доби, 
яка настає після доби, протягом якої був 
вчинений злочин. Кінцевим моментом 
спливу строків, зазначених у пп. 1-5 ч. 1 
ст. 49 КК і обчислюваних повними кален-
дарними роками, є закінченні останньої 
доби відповідного року.

При вирішенні питання про закриття 
кримінальної справи відповідно до ст. 7, 
71,72, 8, 9, 10, 111 КПК та звільнення особи 
від кримінальної відповідальності суд 
зобов’язаний з’ясувати думку потерпі-
лого і в разі закриття справи повідомити 
про це потерпілого та його представника. 
Потерпілий або його представник можуть 
оскаржити рішення про закриття справи 
в апеляційному порядку. У відповідності 
до ч. 3 ст. 248 і ч. 4 ст. 282 КПК апеляції, 
касаційні подання чи скарги (якщо спра-
ву розглядав апеляційний суд по першій 
інстанції) на постанову або ухвалу про 
закриття справи у зв’язку зі звільненням 
особи від кримінальної відповідальності 
сторони можуть подати протягом семи 
діб із дня винесення цього рішення.
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РЕЗЮМЕ
В статье анализируется судебная практика и современное законодательство, которым 

регулируются вопросы освобождения от уголовной ответственности.

SUMMARY
The article analyses court practice and modern legislation that regulate the issues of freeing 

from criminal responsibility.  
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Центр тяжіння у попередженні зло-
чинності неповнолітніх переноситься на 
ранню профілактику, оскільки за пра-
вильної організації вона більш ефектив-
на й економічна в порівнянні з іншими 
рівнями профілактичної діяльності, і 
спрямована на попередження чи викорі-
нення відносно слабких антисуспільних 
змін особистості неповнолітніх, які ще не 
стали стійкими.

Питання профілактики злочинності 
неповнолітніх було і залишається пред-
метом вивчення й дослідження багатьох 
науковців, проте основну увагу вони, як 
правило, приділяють профілактичній 
діяльності спеціалізованих суб’єктів про-
філактики злочинності, а неспеціалізовані 
суб’єкти, в тому числі навчально-виховні 
заклади, нерідко залишаюся поза їх ува-
гою або ж їх значення мінімізується. Саме 
тому виникла необхідність проаналізува-
ти основні шляхи ранньопрофілактичної 
діяльності, що здійснюється навчально-
виховними закладами з метою поперед-
ження злочинності неповнолітніх та її 
фонових явищ і виробити рекомендації 
щодо покращення ефективності виховної 
роботи з дітьми та молоддю.

Як відзначав Г.А. Аванесов, в про-
філактичній діяльності з конкретною 
людиною важливо не згаяти час. Саме 

на ранній стадії, поки особистість ще 
не набула стійких поглядів і звичок, до-
сягнення успіху може бути найлегшим 
[1, 109].

Рання профілактика злочинності 
неповнолітніх, в першу чергу, є цілес-
прямованою виховною роботою [2, 83]. 
Отже, перш за все, вона пов’язана з педа-
гогізацією різноманітних сфер впливу на 
підлітка, забезпеченням і відновленням 
нормальних умов його життя, тобто, з 
належним суспільним вихованням.

Зважаючи на методологічний посту-
лат про те, що недооцінка аналізу детер-
мінант будь-якого явища може призвести 
до вульгарного, звуженого, достатньо 
формального його розуміння, вважає-
мо, що результативність профілактики 
протиправної поведінки неповнолітніх 
залежить як від готовності педагогів до 
виконання профілактично-виховних за-
вдань, так і від комплексного та всебічно-
го дослідження і здійснення шляхів такої 
профілактики.

Стан готовності є первинною фун-
даментальною умовою успішного ви-
конання будь-якої діяльності. На сучас-
ному етапі розвитку теорії готовності 
особистості до діяльності відсутня єдина 
точка зору на її визначення. Найчастіше 
зустрічаються підходи, в яких готовність 
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М.П. Драгоманова)
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розглядається як стан (М. Дяченко, 
Е. Ільїн, М. Левітов, Д. Мехіладзе, І. На-
зімов, Л. Нерсесян, В. Пушкін, В. Ядов), 
як якість особистості (Є. Павлютенков, 
К. Платонов, В. Серіков, Е. Федорчук, 
В. Шадріков), як комплекс здібностей 
(Б. Ананьєв, С. Рубінштейн), як синтез 
певних особистісних якостей (С. Дибін, 
В. Крутецький, В. Ширинський), як 
системне особистісне утворення (С. Ва-
сильєва, А. Ведєнов, М. Дяченко).

Професійно-педагогічна готовність 
педагога до профілактики протиправ-
ної поведінки вихованців є складовою 
готовності до виконання конкретних 
видів робіт педагога-вихователя. Таку 
готовність розглядаємо як інтегративну 
властивість особистості педагога, що 
характеризується наявністю у суб’єкта 
профілактичного впливу відповідної 
морально-психологічної позиції, яка ін-
тегрує професійний інтерес, виробничий 
обов’язок, принципову професійну оцін-
ку існуючих форм протиправної поведін-
ки та стимулює потребу власного пошуку 
навчально-виховних шляхів педагогічної 
профілактики протиправної поведінки 
неповнолітніх на основі набутих знань і 
практичного досвіду.

Розглянемо найважливіші напрями 
профілактично-виховної роботи закладів 
освіти.

1. Нейтралізація (послаблення) не-
гативного впливу на неповнолітніх сім’ї 
та вулиці.

Негативні компоненти родинних сто-
сунків часто виступають тим “наріжним 
каменем, з якого починається злочинний 
шлях неповнолітнього” [3, 80].

Факторами, які безпосередньо 
пов’язані з протиправною поведінкою 
неповнолітнього є пияцтво, алкоголізм і 
наркоманія дорослих, часто у поєднанні 
зі спробами втягнення у це неповноліт-
нього; аморальний спосіб життя батьків, 
їх статева розбещеність; постійні конф-
лікти, які виливаються у сварки, сканда-
ли та бійки; протиправні погляди дорос-
лих членів сім’ї, скоєння ними злочинів 

та інших правопорушень, негативний 
вплив судимих осіб; емоційне відчужен-
ня дитини батьками; байдуже ставлення 
дорослих до виховання і поведінки, до 
майбутнього дитини. Ці фактори часто 
приводять дитину на вулицю. Так, на 
профілактичному обліку служб у справах 
неповнолітніх зараз в Україні перебуває 
понад 129 тис. підлітків, які бродяжать та 
жебракують, схильні до правопорушень, 
вживають наркотичні речовини та алко-
гольні напої тощо. 

Система ранньопрофілактичних 
впливів в школі покликана сприяти 
формуванню у дітей та молоді, які зна-
ходяться в несприятливих умовах чи у 
яких безпосередньо виявляються озна-
ки дезадаптації, внутрішніх механізмів 
саморегуляції і способів внутрішнього 
контролю, які замінюють примусове 
виховання. Як свідчать дослідження, 
примусове виховання ефективне лише 
до тих пір, поки діє контроль. Зменшен-
ня чи відсутність контролю призводять 
до рецидиву поведінки, яка відповідає 
потребам та інтересам індивіда. З ураху-
ванням цього, особливої уваги потребує 
перетворення суспільних вимог у власні 
переконання неповнолітніх шляхом са-
мовиховання. І.П. Павлов писав, що в 
особистості людини ніщо не залишається 
незмінним, людину можна змінити на 
краще, тільки необхідно створити для 
цього відповідні умови [4, 453].

Можливості виховання “важкої” 
дитини залежать від того, як довго вона 
перебувала у несприятливих умовах, 
від стійкості її помилкових поглядів і 
переконань, негативних звичок. Якщо ці 
якості не закріпилися, не стали звичними 
в поведінці, їх відносно легко усунути з 
допомогою виховного впливу педагога.

Педагог повинен вміти корегувати 
виховні впливи, зокрема, виходячи з пев-
ного критерію, визначати рівень вихова-
ності підлітка на кожному етапі його ви-
ховання, вміти визначати нові завдання 
і намічати їхнє розв’язання... [5, 4]. Адже 
дійсно, при здійсненні профілактичної 
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роботи роль школи полягає не лише 
в тому, щоб привити учням позитивні 
начала, але й в тому, щоб в необхідних 
випадках нейтралізувати негативний 
вплив неблагополучної сімейної обста-
новки, яка сприяє моральній деформації 
особистості підлітка, оздоровити умови 
життя і виховання дитини.

2. В справі профілактики дезадап-
тивної, дозлочинної, передзлочинної 
та злочинної поведінки неповнолітніх 
велике значення має взаємодія сім’ї і 
навчально-виховного закладу.

Для досягнення поставлених цілей 
бажано опанування дорослими члена-
ми сім’ї основами спеціальних знань, 
уміннями і навичками, необхідними 
для правильної побудови і здійснення 
виховання дітей у сім’ї, встановлення 
і розвиток відносин взаєморозуміння, 
взаємоповаги, взаємодопомоги між 
старшими і молодшими членами сім’ї. 
Педагогу важливо знати дійсну картину 
життя кожної сім’ї та наявний стан пси-
холого-педагогічної підготовки батьків 
до виконання виховних, в тому числі, і 
профілактичних завдань. Інакше кажу-
чи, необхідна своєрідна інвентаризація 
проблем, які найболючіше зачіпають 
інтереси дитини в сім’ї.

Для порозуміння і досягнення про-
філактично-виховних завдань, педагог 
повинен вміти встановлювати з членами 
сім’ї певний тип взаємин, в основу якого 
мають бути покладені такі положення: 

виявлення позитивного ставлення 
до дитини;

наступне положення має бути ви-
ражене словами “але мене турбує...”;

виявлення і аналіз причин, які 
спричинили конкретні негативні прояви 
в поведінці дитини;

вибір найбільш ефективних за-
собів виховного впливу;

вироблення єдиного стилю і тону, 
педагогічний такт.

Ці п’ять елементів взаємодії педагога 
і батьків поступово змінюють тональ-
ність спілкування, роблять його більш 

–

–

–

–

–

продуктивним, поступово ведуть до гар-
монії у межах педагогічного трикутника 
“дитина-батьки-педагог”.

3. Ідея виховання через колектив 
— не нова, але сьогодні вона потребує 
серйозного перегляду, уточнення пози-
цій. Водночас, її положення про подвій-
ну природу колективу як організації і 
психологічної спільноти та ставлення до 
колективу як до інструмента виховання 
особистості актуальні і сьогодні.

Відомо, що не будь-яка дитяча група 
стає колективом, але позиція педагога як 
вихователя повинна полягати в тому, що 
б така можливість завжди існувала, і це 
створює додаткові ресурси для вихован-
ня особистості школяра.

Колектив впливає чи не впливає на 
особистість в залежності від рівня свого 
розвитку, і чим цей рівень вищий — тим 
більш цілеспрямований й багатогранний 
вплив колективу. Зауважимо, що кож-
на конкретна особистість теж впливає 
на колектив, і сила та характер такого 
впливу визначаються взаєминами дитини 
з педагогами і членами учнівського чи 
студентського колективу. Дослідження 
Н. Селіванової підтверджують, що біль-
ше 90% підлітків-правопорушників мали 
в школі дуже низький статус, були в своїх 
класах в ізоляції [6, 164].

Колектив — це педагогічна цінність, 
але він повинен бути не самоціллю, а 
лише інструментом розвитку дитини. 
Завдання педагога полягає в тому, щоб 
створити в класі чи групі належну мо-
рально-психологічну атмосферу, яка б 
стала запорукою успіху в навчанні та 
вихованні.

4. Посилення пізнавальних інтересів 
школярів та студентів.

Навчальна праця є основним видом 
діяльності школяра (і студента, як прави-
ло, теж). Школа повинна зважати на те, 
що переважна більшість правопорушни-
ків — це учні, які не мали або втратили ін-
терес до навчання. “Найстрашніше горе, 
— писав В.Сухомлинський, — горе для 
сім’ї, горе для школи, горе для суспіль-
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ства, якщо молодій людині не хочеться 
знати! Небажання знати — це символічні 
грати, якими людина закриває від себе 
безмежне небо. Замість символічних 
згодом можуть з’явитися справжні” 
[7, 364].

Цікавими є результати анонімного 
анкетування підлітків (учнів 7-9 класів) 
, які перебували на обліку в міліції в од-
ному з районів м. Києва:

1. Твоє ставлення до навчання: без за-
цікавленості — 25%; хотів би навчатися, 
але важко — 36%; навчаюся з повагою 
— 19%; зовсім байдуже — 72%; з пре-
зирством — 5%; багато предметів, які не 
мають ніякого значення — 18%.

2. Чому тобі важко навчатися? (Не ро-
зумію, що від мене хоче вчитель — 6%; не 
розумію навчального матеріалу — 34%; 
взагалі не хочу вчитися — 10%; не хочу 
вчитися, бо вчителі не вірять, що я можу 
одержати хорошу оцінку — 50%).

3. При якій умові ти можеш покра-
щити успішність? (Потрібна допомога 
вчителя — 25%; коли мене почнуть 
помічати на уроках і ставитись, як до 
всіх — 20%; необхідні додаткові заняття 
— 30%; вчителі мають стати добрішими і 
справедливішими — 20%; коли на уроках 
стане цікавіше — 5%).

4. Що ти робиш, коли на уроках неці-
каво? (Заважаю проводити урок — 37%; 
читаю якусь книгу — 5%; малюю — 3%; 
намагаюся розсердити вчителя — 20%; 
роздивляюся листівки, марки, малюнки 
— 10%; прогулюю — 25%).

5. Що ти робиш після уроків? (Ви-
коную домашнє завдання — 8%; ходжу 
на заняття гуртка чи у спортивну секцію 
— 4%; гуляю на вулиці з друзями — 60%; 
відвідую додаткові заняття — 2%; пра-
цюю і заробляю гроші — 3%).

6. Коли ти втратив (-ла) інтерес до 
навчання? 2-3 клас — 2%; 4-5 клас — 50%; 
6 клас — 30%; 7 клас — 15 %; 8 клас — 3%) 
[8, 114].

Результати анкетування свідчать 
про те, що на межі 10-12 років (5-6 клас) 
у школярів поступово зникає інтерес до 

навчання і воно стає для них примусом. 
На цій основі починає зароджуватися 
відчуженість та неприязнь до вчителя 
і школи загалом. Незабаром такі учні 
стають в класі зайвими, проявляють 
озлобленість, брехливість, впертість, 
грубість і боротися за їх долю, стати їх 
помічником і порадником хоче і здатен 
не кожен вчитель.

Засобом можливого вирішення цієї 
проблеми вважаємо класи педагогічної 
підтримки, досвід організації та діяль-
ності яких був схвалений як Академією 
педагогічних наук України, так і Мініс-
терством освіти і науки України. В цих 
класах реалізується найважливіша психо-
логічна основа гуманізації школи, коли 
на перший план виходять доступність 
знань і творчість вчителя: зняття страху 
з душі дитини, її розкутість та свобода, 
віра в свої сили, оцінка дитини як пов-
ноцінної і здібної до творчості серйозної 
особистості. Традиційний урок для класу 
педагогічної підтримки не підходить, 
тому, в першу чергу, змінюється техноло-
гія уроку з акцентом на індивідуалізацію 
навчання.

Подібні класи успішно функціонують 
в м. Харкові (ЗОШ № 121), м. Полтаві 
(ЗОШ № 31) тощо. Вже через рік-півтора 
учні “вирівнювалися”, більшості з них 
вдалося позбутися відчуття безсилля, 
дискомфорту та невдоволення собою, 
з’явилася віра у власні сили і перемогу 
над труднощами. Як наслідок, знизилася 
кількість невстигаючих учнів, попередже-
но невиправданий відсів зі школи, бро-
дяжництво, прогули та інші відхилення 
в поведінці, правопорушення.

5. Розвиток особистості проходить 
в діяльності, тому генеральним принци-
пом виховання є організація позитивно 
спрямованої діяльності “важкої” дитини. 
Доцільно залучати таких дітей до участі 
в роботі гуртків, спортивних секцій, 
органів учнівського та студентського 
самоврядування.

Дозвілля — важлива сфера жит-
тєдіяльності людини. Форми і зміст 
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проведення дозвілля у кожного різні: 
у когось більш різноманітні, широкі, 
нестійкі, у когось, навпаки, стійкі, тради-
ційні та вузькі. Виступаючи як комплекс-
ні показники, вони дозволяють не лише 
судити про культурний рівень окремого 
індивіда, але й достатньо глибоко охоп-
лювати той комплекс соціальних фак-
торів і соціальнопсихологічних процесів, 
які позитивно чи негативно впливають на 
особистість, що формується, в тому чис-
лі, й обумовлювати, в деяких випадках, 
асоціальну і протиправну поведінку як 
конкретної особи, так і групи осіб. 

Підкреслимо, що ситуація в країні 
суттєво впливає на стан діяльності за-
кладів освіти, культури, спорту тощо, 
які надають молоді позашкільну освіту 
за інтересами, вимагає їх реформування 
відповідно до державного замовлення, 
зацікавленості та попиту дітей, батьків і 
громадськості. 

Організація дозвілля молоді повин-
на забезпечувати діяльність гуртків та 
секцій, де б підлітки і молодь після чи до 
занять могли б з користю провести час 
(наприклад, спортивні секції з баскетбо-
лу, футболу, плавання, комп’ютерні кла-
си, курси іноземних мов, факультативи з 
обраної спеціальності).

Вважаємо, що державі і, безумовно, 
самим педагогам потрібно активно залу-
чати молодь до соціально корисних форм 
організації дозвілля.

6. Профорієнтаційна робота серед 
старшокласників.

Готовність старшокласників до свідо-
мого та обґрунтованого вибору майбутнь-
ої професії — складне системне утворення, 
яке має власну структуру і піддається 
цілеспрямованому формуванню.

Профорієнтаційна робота серед стар-
шокласників має важливе значення для 
профілактики злочинності неповнолітніх 
та її фонових явищ, бо свідомий вибір 
майбутньої професії стимулює суспільно 
корисну працю індивіда і перешкоджає 
певною мірою втягненню його в про-
типравну діяльність, в зловживання 

наркотичними речовинами, алкоголем, 
заняттям проституцією. Водночас без-
робіття, розміри якого до цього часу 
залишаються значними, може стати 
детермінантою протиправної, злочин-
ної поведінки молоді, навіть причиною 
самогубства.

7. Глибоке вивчення індивідуально-
психологічних та вікових особливостей 
неповнолітніх правопорушників та їх най-
ближчого соціального оточення — важ-
лива складова та одна з найважливіших 
передумов ефективності профілактики 
злочинності неповнолітніх.

Здійснюючи вивчення особистості 
в процесі психологічного дослідження, 
педагогу необхідно враховувати загальні 
закономірності типологічного розвитку 
людини. Це, насамперед, стосується 
вікових особливостей, які зумовлені 
конкретно-історичними умовами, в 
яких розвивалася людина, спадковістю 
і деякою мірою, характером виховання, 
особливостями діяльності та спілкування 
індивіда.

Часто педагоги не враховують, що 
перехід від одного періоду розвитку до 
іншого може проходити спокійно, плав-
но, але нерідко він характеризується кри-
зами, які називаються кризами вікового 
розвитку. Тому і батьки, і вчителі повинні 
бути добре обізнаними з особливостями 
таких критичних періодів і бути з дітьми 
особливо тактовними, доброзичливими 
та терплячими.

8. Контакт вихованця з педагогом. 
Переважна більшість “важких” дітей 

конфліктує з окремими вчителями, зри-
ває уроки, проявляє недоброзичливість 
та грубість. Без глибокого внутрішнього 
контакту між педагогом та вихованцем 
регулювання подібних ситуацій немож-
ливе. Вміння встановлювати з учнем 
психологічний контакт — важлива умова 
ефективності виховного впливу. І навпа-
ки, його відсутність є, на думку педагогів, 
найбільшим недоліком в їх роботі.

Важлива якість особистості педагога 
— його моральна чистота. Учні швидко 
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фіксують його найменші промахи, тому 
робота з “важкими” дітьми вимагає від 
педагога високої загальної культури, 
знань. Широкий культурний світогляд 
дає можливість творчо підійти до ви-
рішення проблемних ситуацій, шукати 
нові, ефективні методи і прийоми ви-
ховної роботи, уникати встановлених 
шаблонів, трафаретів.

9. Правове виховання неповнолітніх.
Потреба у формуванні правової куль-

тури підростаючого покоління викли-
кається тим, що майбутні фахівці різних 
рівнів уже сьогодні мають добре знати 
свої права і обов’язки, додержуватися 
правових і моральних норм, не припуска-
тися правопорушень. Такого стану мож-
на досягти за умови цілеспрямованого, 
систематичного та добре організованого 
правового виховання, формування но-
вої правосвідомості молоді, розвитку її 
правового світогляду, системи правових 
знань, навичок правомірної поведінки, 
потреби керуватися правовими нормами 
у повсякденному житті.

Правові знання дозволяють учневі 
співвідносити власні вчинки і поведінку 
своїх товаришів із загальноприйнятими 
нормами та свідомо вносити в ці вчинки 
і поведінку потрібні корективи, проявля-
ти певні вольові зусилля для досягнення 
адекватності своєї поведінки, а також 
поведінки своїх товаришів цим нормам. 
Разом з тим, необхідно підкреслити, що 
вплив правових знань на поведінку лю-
дини не можна перебільшувати. Індивід 
може добре знати певні норми права і на-
слідки, які наступають за їх порушення, 
але він все ж таки може й порушувати ці 
норми, вважаючи, що невиконання їх у 
кожному конкретному випадку чимось 
виправдане.

Така невідповідність пов’язана, оче-
видно, з тим, що формування оціночної 
функції правосвідомості, яка включає в 
себе формування відповідних правових 
понять, уявлень, почуттів, — процес 
складний, тривалий і суперечливий. Тому 
в тих випадках, коли правові знання у 

школярів не стали особисто значимі, 
у них і не складаються переконання в 
правильності деяких вимог закону, в 
необхідності їх дотримання. Виконан-
ня моральних і правових норм такими 
неповнолітніми буде залежати значною 
мірою від навколишньої обстановки, 
тобто від обстановки в школі і зусиль 
педагога.

Неперспективним у правовому ви-
хованні є шлях, коли шкільну молодь 
“страшать законом”, надають перевагу 
ознайомленню із правовими заборо-
нами і санкціями. У процесі правового 
виховання в учнів треба сформувати 
свідоме, засноване на переконанні вико-
нання вимог закону, яке не залежить від 
зовнішнього соціального контролю, від 
випадкових факторів і впливів мікросе-
редовища. 

Отже, для подолання важковихову-
ваності та профілактики злочинності 
неповнолітніх педагогам необхідно на-
лагодити тісний контакт з батьками, а 
також з психологами, правоохоронними 
органами, громадськістю. Вони повинні 
виробити правильні форми поведінки у 
ставленні до важковиховуваної дитини, 
організувати навчально-виховний про-
цес з урахуванням індивідуально-психо-
логічних особливостей учнів (студентів), 
знайти оптимальні засоби включення 
дитини у життя учнівського чи сту-
дентського колективу, виховати в дітей 
впевненість в собі, своїх можливостях, 
змінюючи при цьому ставлення дитини 
до навчання (учень, студент сам візьме 
участь у постановці мети, усвідомленні 
умов та шляхів її досягнення), створити 
умови для відчуття вихованцем успіху 
і пов’язаних з ним позитивних емоцій, 
тобто, шкільне та вузівське середовище 
повинно забезпечити можливості вільно-
го волевиявлення дитини.

Викорінення недоброго, негативного 
без наповнення хорошим, позитивним 
— процес, що приречений на невдачу, 
безплідний, тому цей постулат повинен 
бути на озброєнні у кожного вчителя та 
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викладача, бо тільки так будуть зроблені 
дієві кроки в подоланні важковихову-
ваності, що, в свою чергу, буде сприяти 

профілактиці злочинності неповнолітніх 
та її фонових явищ.
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Одним з найбільш принципових 
теоретичних питань криміналістики, 
розробка якого має непересічне практич-
не значення, є питання про криміналіс-
тичну характеристику злочинів. Дана 
наукова категорія наповнена практич-
ним прогностичним змістом методики 
розслідування, дозволяючи вирішувати 
системні завдання повного і достовірного 
розслідування явищ з ознаками злочину, 
чого не можна досягти кращим чином 
засобами лише криміналістичної техніки 
чи тактики навіть найвищого рівня.

В той же час вчення про криміналіс-
тичну характеристику і практична її 
реалізація продовжує викликати дискусії 
щодо її визначення, змісту і пізнаваль-
ної функції. Звертає на себе увагу те, 
що практично всі автори зосереджують 
увагу на вияснення кола елементів, що 
входять у зміст криміналістичної харак-
теристики, дають їх більш-менш обґрун-
тований перелік, не намагаючись дати 
наукове поняття у вигляді визначення. В 
деяких роботах такі визначення є, але, в 
основному, через аналіз її елементів або 
складових предмета доказування [5, 97; 
10, 59; 12, 6-8; 18, 230-235; 22, 99].

Такого роду теоретичні судження не 
створюють настанови до оптимального 
розслідування. Навряд чи зможуть при-

служитися практиці і деякі завершені 
визначення. Наприклад, Л.Я. Драпкін 
пише: “Криміналістична характеристи-
ка злочинів — це наукова категорія, у 
якій з достатнім ступенем конкретності 
описані типові ознаки і властивості 
події, обстановки, способу і механізму 
скоєння суспільно небезпечних діянь 
певної класифікаційної групи, процесу 
утворення і локалізації доказів, типоло-
гічні якості особи і поведінки винуватих, 
потерпілих, а також стійкі особливості 
інших об’єктів посягання” [11, 17]. Не 
менш невиразним і спірним є визначен-
ня М.П. Яблокова, який стверджує, що 
криміналістична характеристика являє 
собою “динамічну систему (сукупність) 
відповідних взаємопов’язаних загальних 
та індивідуальних ознак злочину, що 
найяскравіше виявляються в способі та 
механізмі злочинного діяння, обстановці 
його скоєння і у окремих рисах особи 
його суб’єкта, дані якої мають важливе 
значення для розробки методів розсліду-
вання” [4, 116].

В наведених визначення майже не-
має криміналістичного змісту, бо типові 
ознаки суспільно небезпечних діянь та 
взаємопов’язані ознаки злочину, спосіб 
злочинного діяння, обстановка його 
скоєння мають чітко виражений кримі-
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нально-правовий сенс, типологічні (ок-
ремі) якості особи злочинця (винуватого) 
вивчаються кримінологією, соціологією, 
психологією. А якщо врахувати, що 
“достатній рівень конкретності” або 
“важливе значення” не дають нам нія-
кого уявлення про дійсну конкретність 
і важливість, а також багатослів’я і за-
гальний еклектизм, то стане очевидною 
неприйнятність наведених і багатьох 
інших визначень [Див.: 8, 4].

Не додають позитиву і намагання 
визначити сутність криміналістичної 
характеристики через описування її зна-
чення [2, 42; 14, 688; 16, 31; 17, 355] або 
подання її як упорядкованої сукупності 
даних (відомостей) про криміналістично 
значимі ознаки злочинів [3, 175]. При-
нагідно хотілося б взнати, що це таке 
— “криміналістично значимі ознаки 
злочинів”?

Вирішувати питання про сутність 
криміналістичної характеристики на 
визначальному рівні, на нашу думку, 
слід спираючись на предмет науки 
криміналістики, адже криміналістична 
характеристика, за точним визначенням 
М.О. Сенчика, є теоретичною категорією 
криміналістики, а тому в ній повинні 
міститися дані про типові закономір-
ності розвитку подій, явищ, пов’язаних  
зі скоєнням злочину [19, 27].

Якщо за основу взяти визначення 
криміналістики, у відповідності з яким 
вона розглядається як наука про зако-
номірності виникнення інформації про 
злочин, систему технічних засобів, так-
тичних прийомів і методик збирання, до-
слідження і використання цієї інформації 
у розслідуванні [7; 9, 54], а також плідні 
з точки зору гносеології висловлювання 
О.Н. Колесниченка і В.О. Коновалової 
[13, 16] та В.І. Шиканова [21, 24] про 
криміналістичну характеристику як абс-
трактну інформаційну структуру події 
даного виду, яка закономірно і детермі-
новано відобразилась у реальному світі, 
як ймовірну модель, що наповнена орієн-
туючою інформацією, то можна кримі-

налістичну характеристику визначити як 
ідеальну модель типових зв’язків і джерел 
доказової інформації, що закономірно 
формуються, яка дозволяє прогнозувати 
оптимальний шлях і найбільш ефективні 
засоби розслідування окремих категорій 
злочинів [8, 5].

Таким чином, будь-яка подія (злочин) 
являє собою інформаційну модель пев-
ного класу, яка піддається досить точній 
діагностиці, а отже — алгоритмізації та 
прогнозу розслідування. Відображена 
інформація дозволяє в пізнавальному 
процесі відтворити картину події і за-
безпечити повноцінне процесуальне 
доказування.

Визначаючи структуру криміналіс-
тичної характеристики, говорять про 
особливості слідів, фактичної доказової 
інформації [20, 102], жорстко пов’язану 
систему матеріальних та інтелектуальних 
слідів [21, 100], механізм слідоутворення 
[6, 101], створюють переліки (системи) 
елементів, які, на думку авторів, дозво-
ляють максимально інформатизувати 
розслідування [4, 35; 13, 22; 15, 132].

На нашу думку, повністю охоплює 
інформаційне поле злочину така систе-
ма елементів криміналістичної харак-
теристики: а) спосіб вчинення злочину; 
б) матеріальні сліди і їх взаємозв’язок; 
в) ідеальні сліди; г) особа найбільш 
ймовірного зловмисника; ґ) предмет 
злочинного посягання (ситуативно); 
д) обстановка вчинення злочину (ситу-
ативно).

Структура криміналістичної харак-
теристики злочинів, вчинених на ґрунті 
проповідування деструктивних ідеологій 
чи виконання обрядів, може бути пред-
ставлена способом вчинення, особою 
злочинця, матеріальними та ідеальними 
слідами і обстановкою, створеною для 
вчинення злочину.

Говорячи про спосіб, слід відзначити 
наступне.

Під час релігійних обрядів людина 
переживає моменти екстазу, в її організмі 
виробляються ендофріни — речовини, 
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подібні до наркотичних. Тому значну 
частину членів новітніх релігійних ор-
ганізацій можна поєднати з наркомана-
ми, які готові на все заради чергової дози. 
До релігійних груп людей приводять різні 
мотиви — невдоволення життям, праг-
нення до самопізнання, бажання виділи-
тись з натовпу. Проте потім і ті, й інші 
потрапляють на біохімічний “гачок”.

Загалом, активне використання 
керів никами релігійних організацій та-
ких методик, як медитація, монотонне 
співання, глосолалія (пустослів’я), дося-
гається через тривалі пости, настанови 
та молитви, самонавіювання та контро-
льовані дихальні вправи. Така культова 
практика призводить до збіднення або 
перенасичення крові киснем і змін у про-
цесах мозкової діяльності, а також здат-
на викликати зміни у стані свідомості, 
подібні до наркотичного трансу. Типовий 
психологічний портрет адепта, який час 
від часу перебуває у стані релігійного 
екстазу, характеризується екзальтацією, 
підвищеною сугестивністю, звуженим 
фокусом самосвідомості, зростаючою 
залежністю та підсиленим прийняттям 
ролі, котру йому нав’язує інструктор.

Керівники культів нерідко вико-
ристовують останні досягнення науки 
та техніки. Особливу увагу приділяють 
вивченню психології. Часто викорис-
товують гіпноз та інші методи впливу 
на психіку, і навіть спеціальні апарати, 
створені для прямого впливу на мозок, 
які підключають до комп’ютерних мереж 
(“АУМ сінрікіо”, “Церква Сейєнтоло-
гії”, “Трансцендентальна медитація” 
та ін.).

Слідова картина злочину — це поле 
матеріальних та ідеальних джерел ін-
формації.

Матеріальні сліди злочину — доку-
менти, книги (книги Мормона, “Вчення 
і Заповіти”, “Дорогоцінна перлина”, 
“Слово віри” та ін.), журнали (“Благая 
весть”, “Сторожевая башня” та ін.), бро-
шури, відеозаписи з проповідями, тобто 
ті об’єкти, які містять зміст віровчень, що 

сприяють утвердженню деструктивних 
ідеологій.

Ідеальні сліди — показання свідків та 
учасників, адептів релігійної організації, 
які в своїх поглядах та ідеалах містять 
зміст певних релігійних віровчень.

Внаслідок постійної психологічної 
обробки з боку тоталітарних лідерів у 
сектах відбувається трансформація гру-
пової свідомості її членів і виникають 
певні моделі групового мислення. В ре-
зультаті зазначена діяльність призводить 
до певної руйнації особистості через такі 
форми:

фізичні (обмеження у харчуванні, 
сні, виснажлива робота);

психічні (негативні зміни у психіці 
та поведінці особи, нездатність до кри-
тичного мислення);

розумові (звуження індивідуальної 
та культурної сфери особистості);

соціальні (регресія здатності до 
спілкування, тотальна ворожість до всієї 
системи функціонування суспільства).

Особа злочинця — це, як правило, 
керівник релігійного культу, якому слу-
жать та прихиляються адепти і який здійс-
нює обряди, проповідує певні віровчення. 
Але це може бути особа, яку взагалі 
ніхто з членів культу не знає, окрім про-
повідника. Вона, як правило, проживає в 
іншій країні, оскільки майже всі релігійні 
організації з деструктивними ідеологія-
ми виникли за рубежем, а поширення 
їх в Україні є результатом місіонерства, 
проповідування учнів лідера. Існують 
також релігійні культи, які виникли без-
посередньо в Україні, наприклад, “Біле 
Братство”, вчення Олеся Бердника та ін.

Організаційна побудова релігійних 
культів зумовлюється визнанням високо-
го статусу лідера, що створює передумови 
його авторитарного впливу на віруючих, 
тому він легко виокремлюється від інших 
членів групи. Лідер характеризується 
активними результативними діями, які, 
зокрема, полягають у залученні прихиль-
ників, розробці організаційної структу-
ри, планів роботи групи, підшукуванні 

–

–

–

–
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приміщень, проведенні зібрання групи. 
Він забезпечує функціонування групи, ор-
ганізовує моління, проголошує проповіді, 
керує здійсненням бузувірських обрядів, 
накладає стягнення — єпитимії тощо.

Таким чином, можна зробити висно-
вок, що науково обґрунтована, системно 

досконала криміналістична характерис-
тика злочинів, у тому числі і вчинених 
на ґрунті проповідування деструктив-
них ідеологій, дозволяє організувати і 
провести прогностично цілеспрямоване 
розслідування.
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РЕЗЮМЕ
Рассматриваются понятие криминалистической характеристики преступления, ее 

элементов, анализируются способ, материальные и идеальные следы, а также личность 
преступника по делам о преступлениях, совершенных на почве проповедования деструк-
тивных идеологий.

SUMMARY 
The issues of criminal characteristics of a crime, its elements, ways, material and ideal 

traces, as well as criminal’s personality, as regards crimes resulting from preaching destructive 
ideologies.  
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В практиці сучасного міжнародного 
права вироблено багато спеціальних 
механізмів підтримки та забезпечення 
миру й безпеки. Окрім цього, існує 
чимало інструментів розв’язання між-
державних конфліктів, одним з яких є 
інститут міжнародних санкцій. Останнім 
часом в юридичній літературі все більше 
уваги приділяється різним аспектам їх 
застосування [1; 2; 3; 4; 5], що обумовлює 
необхідність визначення такого явища в 
міжнародному праві як “санкції”. 

В сучасних умовах санкції відіграють 
першочергову роль в охороні міжнарод-
ного правопорядку. Вони виступають як 
примусові заходи, що застосовуються 
проти держави-правопорушниці з метою 
забезпечення виконання нею зобов’язань, 
що витікають з правовідносин відпові-
дальності. 

До відносно недавнього часу між-
державний примус зводився до само-
допомоги, який полягав у застосуванні 
державою заходів у відповідь на пра-
вопорушення з метою поновлення і 
охорони своїх прав та інтересів. Система 
самодопомоги історично передувала між-
народно-правовим санкціям і включала 
різні насильницькі засоби розв’язання 
міждержавних конфліктів. Норми ста-
рого міжнародного права дозволяли 

застосування військової сили як ultima 
ratio урегулювання. Крім того, до сис-
теми самодопомоги включалися різні не 
збройні насильницькі засоби, які відріз-
нялися значною різноманітністю. Вчені 
юристи-міжнародники XIX–XX століття 
виділяли наступні елементи даної систе-
ми: реторсії, репресалії (як з використан-
ням зброї так і без неї) та війну [6, 90–93; 
7, 366–371; 8, 505–515; 9, 242–245; 10, 278–
284; 11, 355–357]. Найбільш широкого 
застосування набули репресалії, які мали 
велику кількість різних форм примусових 
заходів, що здійснює постраждала держа-
ва. Так, вони могли включати захоплення 
майна тієї держави, яку треба примусити 
до будь-чого; захоплення заручників 
(андролепсія); захват торговельних суден 
в портах (ембарго), різноманітні засоби 
економічного порядку аж до припинення 
торговельних зносин [12, 371–376; 13 ; 14, 
559–563; 15, 85–90]. Однак, не зважаючи 
на всю розмаїтість перелічених заходів, 
різниця між ними та фактичними війсь-
ковими діями була дуже прозорою. На-
віть представники міжнародно-правової 
доктрини ставили такі засоби самодо-
помоги в один ряд з війною, виділяючи 
останню лише як “крайню міру” [16, 277]. 
Таким чином, система самодопомоги 
старого міжнародного права являла со-
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бою практично безконтрольне насилля і, 
за словами В.А. Василенка, “панування 
грубої сили над правом” [17, 10].

Еволюція системи міжнародних 
відносин взагалі та примусових заходів 
зокрема зробила значний крок вперед 
після заснування першої універсальної 
міжнародної організації — Ліги Націй. 
Необхідність створення певного інститу-
ційного механізму реалізації колективної 
безпеки було обумовлено все більшим 
економічним взаємозв’язком держав 
того часу. Ще наприкінці ХІХ століття 
російський вчений Л. Комаровський про-
зорливо відмітив, що “право примусу має 
належати не тільки окремим державам, 
але й їх сукупності, тобто міжнародно-
му союзу. Коли цей союз отримує свою 
організацію, він в більшості випадків 
витіснить право примусу, що належить 
окремій державі” [6, 91]. Стара система 
підтримання міжнародного миру та 
безпеки, яка включала зазначений вище 
перелік засобів самодопомоги, доповню-
валася ще одною формою — системою 
колективної безпеки як міжнародних 
санкцій, яка виражалася у застосуванні 
примусових заходів певною групою 
держав у відповідь на правопорушення 
на підставі рішення міжнародної органі-
зації. Так, стаття 16 Статуту Ліги Націй, 
яка мала назву “Санкції”, передбачала, 
що в разі звертання до війни будь-яким 
членом Ліги всупереч положенням Ста-
туту, інші члени Ліги “зобов’язуються 
негайно розірвати з ним всі торгові або 
фінансові відносини” [18]. Статут Ліги 
Націй фактично не забороняв та не від-
міняв право держави на самодопомогу 
шляхом репресалій, реторсій та навіть 
війни. Застосування останньої, однак, 
передбачало додержання певного ме-
ханізму, зазначеного в Статуті (ст. 12, 
13, та 15). Прийняття у 1928 р. Пакту 
Бріана-Келлога, що заборонив війну як 
засіб здійснення державами національної 
політики, все ж залишав за державами 
право на військові репресалії в порядку 
“самооборони за загальним міжнарод-

ним правом”, що фактично можна було 
порівняти з війною.

Вирішальним етапом формування 
сучасної системи міжнародних санк-
цій є заснування у 1945 р. Організації 
Об’єднаних Націй (ООН), на яку пок-
ладається обов’язок „підтримувати 
міжнародний мир та безпеку і з цією 
метою застосовувати ефективні колек-
тивні заходи для запобігання та усунення 
загрози миру й придушення актів аг-
ресії або інших порушень миру” [19, 8]. 
Відповідно до п. 4 ст. 2 Статут у ООН 
члени Організації зобов’язані утриму-
ватися в їх міжнародних відносинах від 
застосування сили або загрози силою. 
Крім того, Статут у ООН передбачає 
створення певної системи міжнародного 
примусу, який підлягає застосуванню 
проти держави, що порушує згадане 
зобов’язання. Як відмічає В.К. Собакін, 
Статут ООН “ліквідував право держав на 
самодопомогу, що розуміється як право 
самостійно та безконтрольно звертатися 
до будь-яких дій з метою захисту своїх 
прав та інтересів від будь-яких дій інших 
держав” [20, 300]. Замість цього міжна-
родне право передбачило нову систему 
колективної безпеки, в якій центральне 
місце посідають міжнародні-правові 
санкції ООН.

У міжнародно-правовій доктрині 
санкції нерідко ототожнюють з формами 
відповідальності. В найбільш розгорну-
тому виді така позиція знайшла відоб-
раження у дисертаційному досліджені 
В.І. Менжинського, де він зазначав, 
що “наслідки, які наступають у разі 
порушення демократичного міжнарод-
ного миру, правопорядку та законності, 
називаються санкцією міжнародного 
права” [21, 11]. Аналогічної позиції до-
тримується Г.І. Тункін, який серед форм 
відповідальності, виділяє “санкції, тобто 
примусові заходи, що застосовуються 
до держави-правопорушниці” [22, 299]. 
З деякими уточненнями Е.І. Скакунов 
розуміє санкції “як наслідок невиконан-
ня міжнародного обов’язку — формою 
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політичної відповідальності держав” 
[23, 37]. Санкції як прояв принципу 
“відповідальності за скоєне державою 
дій навмисного деліктного характеру” 
визначає Ю.М. Колосов [24, 61]. Однак 
останнім часом така позиція зазнає 
критики з боку багатьох науковців. Це 
пов’язано з інтенсифікацією випадків 
застосування ООН таких примусових 
заходів, що дало можливість проаналі-
зувати практичну сутність санкцій. Як 
слушно відмічає І.І. Лукашук, “примус, 
будь то контрзаходи чи санкції, є само-
стійним інститутом, який пов’язаний з 
відповідальністю, але йому притаманні 
інші характеристики” [25, 8]. З такою ж 
позицією згоден Ю.Н. Жданов, який під-
креслює, що “примусові заходи пов’язані 
з відповідальністю, але не зводяться до 
неї”. Далі він вказує на можливу причину 
змішування примусових заходів з форма-
ми відповідальності, яка полягає, на його 
думку, в тому, що “в деяких випадках 
примусовий захід може співпадати за 
часом з настанням міжнародно-право-
вої відповідальності, наприклад, в разі 
скоєння міжнародного злочину у вигляді 
агресії” [26, 19].

Особливість санкцій полягає в тому, 
що підставою застосування санкцій є не 
сам факт правопорушення міжнародно-
го обов’язку, а відмова від виконання 
тих обов’язків, що виникають з цього 
правопорушення. Тобто, в разі згоди 
держави-правопорушника добровільно 
виконати всі обов’язки, що витікають 
з правовідносин відповідальності, така 
держава звільняється від введення май-
бутнього санкційного режиму. Відмова 
ж від виконання цих обов’язків або не-
бажання припинити правопорушення, 
яке триває, дає правову підставу для 
застосування санкцій. Таким чином, не 
можна вважати санкції як складову від-
повідальності або її форму, оскільки вони 
є самостійним інститутом міжнародного 
права з власними властивостями. 

Тривалий час в юридичній літературі 
точилася дискусія стосовно суб’єктів, 

що мають право приймати рішення про 
застосування санкцій. Більшість вітчиз-
няних та зарубіжних вчених використо-
вували термін санкція для позначення 
примусових заходів у міждержавному 
спілкуванні як міжнародними органі-
заціями, так і державами. Наприклад, 
Д.Б. Левін звертав увагу на те, що санкції 
це “головним чином примусові заходи, 
що вживаються міжнародними органі-
заціями або державами” [27, 144]. Тієї ж 
думки дотримується й В.А. Василенко, 
який наполягає, що “примусові заходи, 
які здійснюються державами в порядку 
самодопомоги, та примусові заходи, що 
здійснюються ними за допомогою міжна-
родних організацій, слід називати одним 
терміном “міжнародно-правові санкції” 
[28, 31]. Ю.М. Колосов підкреслює мож-
ливість застосування санкцій державами 
в індивідуальному порядку [24, 63]. Такої 
ж позиції дотримуються і західні юристи. 
Канадська вчена Маргарет Доксі розгля-
дає санкції як міжнародних організацій, 
так і держав у порядку самодопомоги 
[29]. Однак така позиція не знайшла під-
тримки в ході роботи Комісії міжнарод-
ного права над Проектом статей щодо 
відповідальності держав у міжнародному 
праві. Як констатувала Комісія, термін 
“санкція” має використовуватись для 
позначення примусових колективних 
заходів, що здійснюються міжнародними 
організаціями, особливо на підставі роз-
ділу VII Статуту ООН. За індивідуальним 
децентралізованим механізмом примусу, 
що здійснюється окремою державою у 
відповідь на протиправне діяння з метою 
спонукання держави-правопорушниці 
до виконання зобов’язань, що витікає з 
правовідносин відповідальності, Комісія 
залишила термін “контрзаходи” [30, 334-
335].

Слід відрізняти суб’єктів, які прийма-
ють рішення про застосування санкцій, та 
суб’єктів, які безпосередньо здійснюють 
санкції. Як вже було зазначено, санкції 
це — примусові заходи міжнародних ор-
ганізацій, що приймаються відповідно до 
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Розділу VII Статуту ООН. Однак в біль-
шості випадків міжнародні організації не 
можуть безпосередньо здійснювати сан-
кції, оскільки в силу об’єктивних причин 
“у них немає необхідних можливостей, 
аналогічних тим, які мають держави (те-
риторія; природні ресурси; підприємства; 
лінії комунікації тощо)” [31, 18]. Лише в 
деяких випадках міжнародні організації 
можуть здійснювати санкції власними 
засобами. Наприклад, такі спеціалізо-
вані установи ООН, як Міжнародний 
валютний фонд, Міжнародний банк 
реконструкції та розвитку, Міжнародна 
фінансова корпорація та ін., як санкції 
можуть здійснювати припинення права 
держави на отримання від цієї організації 
технічної або матеріальної допомоги. 
Крім того, в деяких випадках створення 
міжнародною організацією таких нега-
тивних наслідків, як позбавлення голосу 
чи позбавлення права на представництво 
держави-члена, що порушила норми між-
народного права, можуть бути визнані 
міжнародно-правовими санкціями. Так, 
ст. 5 Статуту ООН передбачає, “якщо 
проти будь-якого Члену Організації 
були застосовані Радою Безпеки дії пре-
вентивного або примусового характеру, 
Генеральна Асамблея має право, за ре-
комендацією Ради Безпеки, припинити 
здійснення прав та привілеїв, що нале-
жать йому як Члену Організації.” Такими 
правами можуть бути як позбавлення 
права голосу, так і позбавлення права на 
представництво. Статут Ліги арабських 
держав у статтях VI та XVIII передбачає 
позбавлення права голосу в Раді цієї 
організації в разі застосування до цієї 
держави примусових заходів. Також 
стаття 7 Статуту Всесвітньої організації 
охорони здоров’я передбачає тимчасове 
позбавлення права голосу не тільки за 
невиконання фінансових зобов’язань, а 
також в разі “виключних обставин”. Та-
кий захід був застосований Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я проти 
Південно-Африканської республіки як 
такої, що “продовжує ігнорувати ре-

золюції ООН” відповідно до резолюції 
від 19 березня 1964 р. ЮНЕСКО у своїй 
резолюції від 18 листопада 1972 р. з 
посиланням на свій Статут підтвердила 
рішення не надавати жодної допомоги 
керівництву Південної Родезії, проти 
якої застосовані примусові заходи Ради 
Безпеки. Санкцією, що здійснюється 
міжнародними організаціями, також 
можна вважати відмову у членстві, яка 
може мати дві форми: виключення з 
числа членів організації та неприйняття 
такої держави до своїх лав. Так, напри-
клад, після прийняття резолюції щодо 
введення Радою Безпеки ООН санкцій 
проти Південної Родезії, Адміністра-
тивна Рада Міжнародного союзу 
електрозв’язку у 1966 р. відмовила їй в 
прийнятті, коли Південна Родезія подала 
заяву про вступ. 

Санкціями міжнародних організа-
цій можна вважати тільки ті примусові 
заходи, які застосовуються з метою 
примушення держави-правопорушниці 
до виконання обов’язків, що витікають 
з правовідносин відповідальності. Од-
нак в міжнародно-правовій доктрині 
існує думка, що санкціями також можна 
вважати будь-які негативні наслідки 
для держави-члена, яка порушила нор-
ми міжнародного права [1; 28; 29; 32]. 
В.А. Василенко відносить дії міжнарод-
них організацій як наслідок порушення 
норм міжнародного процесуального 
права (несплата членських внесків) до 
міжнародно-правових санкцій [28, 95]. 
Так, він вважає санкціями заходи, які 
вказані у статті 19 Статуту ООН, що 
передбачає позбавлення права голосу 
за заборгованість по сплаті ООН гро-
шових внесків. Однак такі дії не можуть 
бути санкціями, оскільки тут має місце 
первинне правопорушення, наслідком 
чого буде покладення відповідальності 
на державу-правопорушницю у вигляді 
позбавлення права голосу. Якщо навіть 
гіпотетично передбачити, що держава, 
яку позбавили права голосу, має змогу 
продовжувати брати участь у діяльності 
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організації та використовує своє право 
голосу, то ті дії, які будуть застосовува-
тися з метою примусити державу не го-
лосувати, і будуть вважатися санкціями. 
Їх можна визнати санкціями, оскільки 
вони будуть носити вже вторинний 
характер, через те що порушені норми 
міжнародної відповідальності “шляхом 
відмови виконати обов’язки щодо лікві-
дації шкідливих наслідків первинного 
протиправного акту” [33, 6]. 

Також помилковою уявляється по-
зиція, за якою правомочними санкціями 
є примусові заходи, які застосовуються 
міжнародними організаціями на підставі 
лише резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН або за власною ініціативою такої 
організації. Ця думка суперечить загаль-
ному принципу виключної компетенції 
Ради Безпеки ООН щодо введення 
примусових заходів [34, 37]. Якщо вес-
ти мову про створення міжнародними 
організаціями негативних наслідків для 
держав-делінквентів за порушення норм 
міжнародного права, то такі дії будуть 
носити або характер відповідальності* 
або взагалі будуть вважатися неправо-
мірними. В останньому випадку мова 
йде про прийняття міжнародною органі-
зацію рішення щодо введення санкцій 
до держави, яка порушує міжнародний 
мир та безпеку до прийняття відповідної 
резолюції Ради Безпеки. 

Щодо права на застосування приму-
сових заходів регіональними міжнарод-
ними організаціями, то пункт 1 статті 
53 Статуту ООН прямо передбачає, що 
“жодні примусові дії не застосовуються 
у силу регіональних угод або регіональ-
ними органами без повноважень від Ради 
Безпеки”. В.К. Собакін цілком вірно виз-
начав: “Згідно точному смислу Статуту 
для проведення примусових дій в рамках 
регіональної угоди необхідно отримання 
прямого та спеціального повноваження 

на це від Ради Безпеки” [20, 353]. З такою 
позицію згодні К.А. Багінян [35, 107], 
Е.С. Крівчікова та В.І. Менжинський 
[36, 105]. Слід зазначити, що не тільки 
регіональні організації, але й інші спе-
ціалізовані міжнародні організації не 
мають права на застосування санкцій 
без отримання дозволу на такі дії від 
Ради Безпеки. Така позиція ґрунтується 
на положеннях Статуту ООН, за якими 
головна відповідальність за підтримку 
міжнародного миру та безпеки покла-
дається на Раду Безпеки (п. 1. ст. 24). 
Тільки Рада Безпеки “визначає існування 
будь-якої загрози миру, будь-якого по-
рушення миру або акту агресії та надає 
рекомендації або вирішує те, які заходи 
слід застосувати відповідно до статей 41 
та 42 з метою підтримки або поновлення 
міжнародного миру та безпеки” (ст. 39).

Таким чином, санкціями міжнарод-
них організацій можна вважати такі 
примусові заходи, що застосовуються до 
держави-правопорушниці на підставі від-
повідного дозволу (у вигляді резолюції) 
Ради Безпеки ООН. Жодна міжнародна 
організація, крім ООН, не має право 
визначати підстави для застосування 
санкцій та приймати рішення щодо їх 
введення самостійно без повноважень на 
це Ради Безпеки. 

В деяких випадках санкції міжнарод-
них організацій за своїми наслідками 
для держави-делінквента є достатньо 
ефективними, але основними суб’єктами, 
що здійснюють міжнародні санкції, є 
держави. 

Як вже було зазначено, право прий-
мати рішення про застосування санкцій 
належить виключно Раді Безпеки ООН. 
Однак безпосереднє здійснення санкцій 
забезпечується як міжнародними органі-
заціями, так і державами як суб’єктами 
міжнародного права відповідно та на 
підставі вимог, зазначених у резолюціях 
Ради Безпеки. 

Застосування санкцій державами є не 
правом, а обов’язком кожної держави, 
що є членом ООН. Держави здійснюють 

* Позбавлення голосу за несплату внеску; ненадан-
ня технічної допомоги, дотацій, позик та не обрання 
представників держави-члена до виборних органів за 
невиконання вимог статуту та ін.

О.С. Гузєв
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санкції в тих межах і в тій формі, що 
визначена в резолюціях Ради Безпеки 
ООН. Приблизний перелік найбільш 
типових форм санкцій зафіксований у 
статті 41 Статуту ООН, яка передбачає 
“повний або частковий перерив еконо-
мічних відносин, залізничних, морських, 
повітряних, поштових, телеграфних, 
радіо та інших засобів сполучень, а також 
розрив дипломатичних зносин”. Однак, 
не зважаючи на досить стислий перелік 
засобів, які не відповідають сучасним ви-
могам міжнародного життя, цей перелік 
не є вичерпаним, оскільки “можуть бути 
прийняті інші заходи, але всі вони не 
повинні бути пов’язані з використанням 
збройних сил” [20, 231].

Практика застосування санкцій за 
більш ніж півстолітню історію існування 
ООН створила значну базу для система-
тизації форм та видів цього виду приму-
су**. В міжнародно-правовій літературі 
неодноразово здійснювалися спроби 
навести певну класифікацію санкцій [3, 5; 
28, 77-126; 29, 10–12; 34, 30-47; 37, 17;]. Але 
різними вченими санкціями охоплювався 
або дуже розширений або занадто звуже-
ний перелік правомірних, а також інколи 
неправомірних, примусових засобів. Ви-
ходячи з уже викладеного та на підставі 
проведеного аналізу практичного засто-
сування даного інституту міжнародного 
права, можемо дати таку класифікацію 
міжнародно-правових санкцій загально-
го характеру. 

Санкції, що здійснюються держава-
ми або міжнародними організаціями на 
підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, 
прийнятих відповідно до Розділу VII 
Статуту ООН:

1. Комерційні або торговельні санкції: 
А) повне (всеохоплююче) ембарго [38]; 
Б) часткове (вибіркове) ембарго [39; 40; 
41]; В) припинення технічного обслуго-
вування [42];

2. Фінансові санкції: А) блокування 
іноземних активів уряду [43]; Б) обме-
ження доступу до фінансових ринків 
[44]; В) припинення надання фінансової 
допомоги;***

3. Санкції відносно пересування: А) за-
борона на переміщення за кордон своєї 
держави певних осіб чи груп осіб [45; 46]; 
Б) заборона на переміщення будь-яких 
засобів сполучення (в більшості випадків 
повітряного сполучення) [47; 48];

4. Дипломатичні санкції: А) повний 
або частковий відзив співробітників 
дипломатичних представників з країни 
об’єкта-санкцій [49]; Б) анулювання дип-
ломатичних віз [50];

5. Спортивні та культурні санкції: 
А) заборона на участь у спортивних 
змаганнях осіб або груп осіб, що пред-
ставляють країну об’єкт-санкцій [51]; 
Б) припинення наукового, технічного 
та культурного співробітництва шляхом 
обміну та поїздок з участю осіб або групи 
осіб, що представляють країну об’єкт-
санкцій [52; 53]; 

6. Процесуальні санкції:**** А) При-
пинення або позбавлення права голосу; 
Б) Позбавлення права на представництво 
у виборних органах міжнародної органі-
зації; В) Неприйняття або виключення з 
членства у міжнародній організації.

Дискусійним є питання щодо місця 
військових примусових заходів, що здій-
снюються відповідно до статті 42 Розділу 
VII Статуту ООН. Більшість західних 
вчених у визначеннях або класифікаціях 
міжнародних санкцій залишають вій-
ськові примусові заходи поза межами 
своєї уваги [4]. Цікаво, що Рада Безпеки 
у своїх резолюціях при застосуванні вій-
ськових примусових заходів не іменує 
їх як санкції, а як “колективні збройні 
дії”, “миротворчі сили” та ін. Врахову-
ючи характеристику та зміст військових 
примусових заходів, що здійснюються 

**На початок XXI століття Рада Безпеки ООН застосовувала санкції 16 разів. 
***Здійснюється міжнародними фінансовими організаціями такими як МВФ, МБРР та ін.
****Здійснюються міжнародними організаціями на підставі резолюцій Ради Безпеки та відповідно до поло-

жень свого Статуту.
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відповідно до Розділу VII Статуту ООН, 
можна зробити висновок, що їх можна 
характеризувати як різновид міжна-
родних санкцій, оскільки військовим 
примусовим діям притаманні ті ж самі 
властивості, що і санкціям без застосу-
вання зброї. На нашу думку, враховуючи 
той факт, що термін “санкції” вже є уста-
леним в міжнародно-правовій доктрині і 
навіть в практиці ООН та вживається для 
позначення невійськових, здебільшого 
економічних, заходів, примусові заходи 
з використанням воєнної сили з метою 
усунення плутанини, не слід іменувати 
санкціями, а залишити за ними термін 
“колективні воєнні примусові заходи”.

Таким чином, міжнародні санкції 
— це система невоєнних, здебільшого 
економічних, примусових заходів, рішен-
ня про застосування яких приймається 
виключно Радою Безпеки ООН, що здій-
снюються державами та міжнародними 
організаціями щодо держави-правопо-
рушниці міжнародного миру та безпеки, 
частини її території або конкретно визна-
чених осіб, які відповідальні за порушен-
ня міжнародного права, і мають на меті 
припинення такого правопорушення та 
забезпечення виконання державою-пра-
вопорушником обов’язків, що витікають 
з правовідносин відповідальності. 

Список літератури:

1. Жданов Ю.Н. Принудительные меры в международном праве. — М., 1998. 
2. Лукашук И.И. Право международной ответственности. — М., 2004.
3. Garfield R. The Impact of Economic Sanctions on Health and Well-being. Overseas 

Development Institute. — London, 1999. 
4. Stremlau J. Sharpening International Sanctions: Toward a Stronger Role for the United 

Nations. — New York, 1996.
5. Bessler M., Garfield R., McHugh G. Sanctions Assessment Handbook. Assessing the 

Humanitarian Implications of Sanctions. IASC. — New York, 2004.
6. Комаровский Л. Международное право. — М., 1897. 
7. Лист Ф. Международное право. — Юрьев, 1909.
8. Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованныхъ народовъ. 

Томъ III. — С-Петербургъ, 1905.
9. Ривье А. Международное право. — М., 1893. 
10. Bluntschli J.C. Das moderne V�lkerrecht der civilisierten Staaten. — N�rdlingen, 

1872.
11. Bulmerincq A. V�lkerrecht oder das Internationale Recht. — Freiburg, 1889.
12. Ульяницкій В. Международное право. — Томскъ, 1911.
13. Mas Latrie R. des. Du droit de marque ou droit de represailles au moyen age. — Paris, 

1866.
14. Bonfils H. Manuel de droit international public (droit des gens). — Paris, 1905.
15. Nys E. Le droit international (les principes, les theories, les faits). Tom III. — Paris, 

1906.
16. Клюбер І.Л. Новейшее европейское народное право. — М., 1828.
17. Давид В., Василенко В., Механизм охраны международного порядка. — Брно, 

1986.
18. Статут Лиги Наций. — М., 1934.
19. Устав ООН // Действующее международное право. В 3-х томах. Составители 

Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 1. — М.: Из-во моск. независ. ин-та межд. 
права, 1996.

20. Собакин В.К. Коллективная безопасность — гарантия мирного сосуществования. 
— М., 1962.

О.С. Гузєв



Â³ñíèê Àêàäåì³¿ àäâîêàòóðè Óêðà¿íè Âèïóñê 6.

148

21. Менжинский В.И. Проблема международной ответственности (в свете советской 
концепции международного права). Автореф. канд. дис. — М., 1951.

22. Тункин Г.И. Вопросы теории международного права. — М., 1962.
23. Скакунов Э.И. Самооборона в международном праве. — М., 1973.
24. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М., 1975.
25. Лукашук И.И. Кодификация права международной ответственности. // Москов-

ский журнал международного права. — 2002. — № 3.
26. Жданов Ю.Н. Принудительные меры в международном праве: Дисс….д-ра юрид. 

наук. — М., 2000.
27. Левин Д.Б. Ответственность государств в современном международном праве. 

— М., 1966.
28. Василенко В.А. Международно-правовые санкции. — К., 1982.
29. Doxey M.P. International sanctions in contemporary perspective. — Basingstoke; 

London: Macmillan, 1987.
30. Документ ООН А/46/10. 
31. Маринич С.В. Экономические санкции в Международном праве: Автореф. дисс…. 

канд. юр. наук. — М., 1989.
32. Нешатаева Т.Н. Санкции системы ООН. Международно-правовой аспект. — М.: 

Из-во Иркутского ун-та, 1992
33. Петровский Ю.В. Международно-правовая ответственность государств: Автореф. 

дисс…. канд. юр. наук. — Л., 1968.
34. Михеев Ю.Я. Применение принудительных мер по Уставу ООН. — М., 1967.
35. Багинян К.А. Постоянный нейтралитет, право на самооборону и система регио-

нализма в свете Устава ООН // Советское государство и право. — 1956. — № 6.
36. Кривчикова Э.С., Менжинский В.И. Разоружение и вопрос о создании междуна-

родных вооруженных сил // Ин-т межд. отношений. Вопросы международного права. 
Ученые записки. Серия юридическая. Выпуск 16. — М., 1963.

37. Боссайт М. Рабочий документ подкомиссии по поощрению и защите прав чело-
века ООН “Неблагоприятные последствия экономических санкций для осуществления 
прав человека”. Док № E/CN.4/Sub.2/2000/33.

38. Резолюція Ради Безпеки ООН №661 від 06.08.1990 р.
39. Резолюція Ради Безпеки ООН №713 від 25.09.1991 р.
40. Резолюція Ради Безпеки ООН №841 від 16.06.1993 р.
41. Резолюція Ради Безпеки ООН №1132 від 08.30.1997 р.
42. Резолюція Ради Безпеки ООН №883 від 11.11.1993 р.
43. Резолюція Ради Безпеки ООН №883 від 11.11.1993 р.
44. Резолюція Ради Безпеки ООН №841 від 16.06.1993 р.
45. Резолюція Ради Безпеки ООН №1333 від 19.12.2000 р.
46. Резолюція Ради Безпеки ООН №1390 від 16.01.2002 р.
47. Резолюція Ради Безпеки ООН №670 від 25.09.1990 р.
48. Резолюція Ради Безпеки ООН №748 від 31.03.1992 р.
49. Резолюція Ради Безпеки ООН №757 від 30.05.1992 р.
50. Резолюція Ради Безпеки ООН №1295 від 18.04.2000 р. 
51. Резолюція Ради Безпеки ООН №757 від 30.05.1992 р.
52. Резолюція Ради Безпеки ООН №757 від 30.05.1992 р.
53. Резолюція Ради Безпеки ООН №425 від 19.03.1978 р.

РЕЗЮМЕ
Одним из способов поддержания международного мира и безопасности являются 

санкции ООН. Санкции не входят в институт ответственности и являются самостоятель-
ным институтом. Право на применение санкций принадлежит исключительно Совету 
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Безопасности ООН. В систему санкций входит полный или частичный разрыв экономи-
ческих отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, 
радио и других средств сообщений, а также разрыв дипломатических отношений.

SUMMARY
The UN sanctions are means of maintenance of international peace and security. The 

institute of international responsibility does not include any sanctions. Sanctions are an 
independent institute of International Law. Only the Security Council has an exclusive right 
to enforcement sanctions. These may include complete or partial interruption of economic 
relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, 
as well as the severance of diplomatic relations.

Рекомендовано кафедрою 
прав людини, європейського та міжнародного права
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Є в історичних долях народів події, 
явища, ситуації, періоди, що приверта-
ють особливу увагу митців, знаходять 
художню реалізацію в їхньому творчому 
мисленні різними засобами, формами, 
видами мистецтва. В історичній долі ук-
раїнського буття в ХХ столітті такими пе-
ріодами стали голодомори 1921–1923 рр., 
1932–1933 рр., 1946–1947 рр. Відбуваєть-
ся процес їхнього осмислення в мистецтві 
слова, скульптурі, кіномистецтві, графіці, 
живописі. Наймасштабніший за жерт-
вами був голодомор 1932–1933 рр. За 
різними джерелами, внаслідок реалізації 
в Україні більшовицької політики ни-
щення хліборобських сімей під назвою 
розкуркулення, колективізації і хлібоза-
готівель, а власне вибирання всього їстів-
ного кількість померлих становить від 7 
до 12 мільйонів осіб. Природно, що з часу 
проголошення незалежності Української 
держави і зняття табу на розкриття теми 
голодомору найбільше звертань митців 
спостерігаємо саме до переживання ук-
раїнським народом подій 1932–1933 рр. 
Вочевидь, у живописі найпанорамніше 
ця тема представлена в доробку відо-
мого в Україні й за кордоном сучасного 
живописця Валерія Франчука, лауреата 
премії імені Василя Стуса. Це одна з його 

багатьох тем. Художник надзвичайно 
плідний, у тематиці дуже різноманітний, 
має великі тематичні цикли, наприклад: 
“Пізнання істини” (філософське осмис-
лення буття), “Джерела” (на сюжети 
українських народних пісень), “Молюсь 
за тебе, Україно” (це своєрідна авторська 
шевченкіана), біблійний цикл “Мир 
вам”, “Тиша старого міста” (архітектурні 
пейзажі старого Києва), “Чорна-биль” 
(цикл, присвячений Чорнобильській 
трагедії), цикл “Плоди саду людського” 
(краєвиди й композиції сучасної Украї-
ни), цикл “Ода творцю” (філософське 
осмислення ролі і місця людини в світі, її 
єдності з Творцем). Величним реквіємом 
у доробку Валерія Франчука постає цикл 
“Розгойдані дзвони пам’яті”, присвяче-
ний жертвам голодоморів 1921–1923 рр., 
1932–1933 рр., 1946–1947 рр. 

Де ж витоки цієї проблематики в 
художника, який не пережив страшного 
лихоліття, оскільки народився 1950 року 
(село Зелена Красилівського району 
Хмельницької області)? Як і в багатьох 
інших митців, дослідників одного з най-
трагічніших періодів в історії України, 
ця тема художньо трансформує пам’ять, 
спогади рідних, розповіді очевидців, які 
моторошними фактами збуджують уяву, 

Т.І. Конончук,
кандидат філологічних наук, доцент
(Академія адвокатури України)

Живопис Валерія Франчука 
і російська література про 
українське буття в ХХ ст.
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думку, не полишають байдужим жодної 
людини, яка згоджується чути про те 
лихо, прагне зрозуміти його причини 
і осягнути наслідки. На жаль, є й такі, 
котрі не хочуть слухати про голодомор, 
бо не хочуть визнавати його взагалі, 
тим більше кваліфікувати як геноцид, 
хоч прогресивне людство прийшло до 
думки, що то таки був геноцид проти ук-
раїнського народу. На основі документів 
істориками, демографами, іншими вче-
ними, офіційними установами цей факт 
уже доведено, хоча в українському сус-
пільстві ще й тепер немає одностайності 
щодо оцінки голодомору як геноциду, 
оскільки як є нащадки постраждалих, так 
є нащадки і тих, хто перебував з іншого 
боку трагічного буття 30-х років ХХ ст. 
в Україні. 

Живописець Валерій Франчук на 
сьогодні в темі голодомору має понад 
100 робіт. Є багато інших художників, 
які віддали данину цій жорстокій пробле-
матиці, зокрема Григорій Синиця, Ніна 
Марченко, Нестор Кизенко, Володимир 
Гарбуз, Василь Березовий, Володимир 
Куткін та інші.

Поштовхом до теми відображення 
голодомору 1932–1933 рр. в Україні у 
Валерія Франчука біла розповідь-сповідь 
його матері. Як каже сам худож-
ник, “Моя мати — живий свідок 
тих страшних подій. Усе пережи-
те вона переповіла мені” [1, 4]. 

Наведемо фрагменти її роз-
повіді:

“Уже осінь 1932 принесла 
багато біди. Ширяли, мов круки, 
по хатах активісти... Особливо 
нестерпним стало життя, коли 
прийшла весна 1933-го. Ми, сину, 
вижили завдяки добрій душі вчи-
тельки. Звали її по-сільському 
Антонька. Раніше наш батько 
щороку в неї молотив гречку. 
Вона в подяку за добру роботу 
дала йому висівки і просила не ва-
рити, а розмочувати у воді і так їсти, щоб 
нічим не викликати підозри у сільських 

активістів-душогубів. З молодої зелені 
лопухів запарювали клейку масу і так, як 
могли, спасалися... От одного весняного 
дня ми, діти, пішли з мамою на город 
щось нарвати для себе, а там, у цибулі, 
сидять сусідські діти. З рота у них піна 
йде зелена. Наїлися вони тої цибулі, одне 
вже вмерло, сидячи, а друге дитя ще було 
живе, хоч спастися вже не змогло, помер-
ло... Рвали ми, сину, зелені ягоди бузини 
і лободу, все це змішували, додавали 
води — виходила така страва... Сусідка 
в безпам’ятстві від голоду добила свою 
ще живу дитину і зварила, щоб вижити... 
Та й сама скоро померла, бо зійшла з 
розуму”. Моя мама була певна, що цей 
голодомор створила штучно місцева вла-
да, представники якої начисто забирали 
всі харчові припаси селян, не гребували 
навіть приготовленою їжею, що була 
в тарілках і горнятках. “Боже борони, 
щоб почули звуки працюючих жорен! 
Тоді приходили активісти, розвертали 
піч і стіни в пошуках схованого зерна. 
І це були не чужинці, а свої, сільські... 
Сидимо ми якось на призьбі, чуємо біля 
тину стогін, дивимося, а це сусід, який 
ледве чутним голосом каже: “Бранику, 
дай хоч раз гомелясу, а то помру”, — і 
якось дивно те говорить: аж у нього губи 

клеєм, що на вишнях виступає, склеєні. 
Рятувався тим клеєм, та помер... Не 

Художник Валерій Франчук.

Т.І. Конончук
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можу, сину, більше про цю біду говорити, 
бо ніякого часу і сил не вистачить усе те 
пережити знову. Адже і 46-й страшний, 
і 47-й ми дуже тяжко пережили, мали 
загинути, та, певно, Божа сила нас для 
чогось зберегла...” [2].

Спогад було надруковано 2003 р. в 
одній з газет разом з кількома репро-
дукціями В. Франчука та коментарем 
журналістів — очевидців голоду: “Ми, 
які вмирали з голоду і в 1933-му, і в 47-
му, знову і знову болісно переживаємо ті 
чорні дні. І вже вчувається, що не тільки 
наш душевний світ став причинним, 
ілюзорним, галюцинативним, але й уся 
плоть земна зруйнувалася і провалилася 
в якісь пекельні тартари. Цей стан пере-
жив і художник, а тому не тільки висхлі, 
скорботні лики страждальців, але й усі 
виміри земні на його полотнах корчать-
ся у невимовних муках передсмертної 
судоми” [2]. 

Ці думки були висловлені у зв’язку 
з виставкою “Пам’ятай”, присвяченою 
вшануванню жертв голодомору у його 
70-річчя, що експонувалася в Національ-
ному музеї літератури в Києві в листо-
паді 2003 року. За висловом журналістів 
О. Губко та Ю. Каверіна, “Плоть і гене-
тична пам’ять художника кристалізува-
лася в лоні жінки, кожна клітинка якої 
таїла в собі жахи голодовок 1921, 1933 
і 1947 років. Тож владно й незборимо 
тягнуло до цієї моторошної теми” [2].

Прикметно, що родове дерево Фран-
чука об’єднало представників двох націй 
— української та польської — дідусь 
і бабуся з боку матері були поляками 
— Орловські та Кобилянські. Прадід 
Орловський побудував у селі Зелена 
дерев’яну церкву, дідусь Кобилянський 
міг знаходити під землею воду для ко-
лодязів; у рідному Франчуковому селі 
Зелена на Хмельниччині й тепер є крини-
ця, що носить дідове ім’я — Броніслава 
Кобилянського. До гілки польського 
родового дерева приєдналася гілка 
українського роду Франчуків і дала 
потужний талант мистецького бачення 

й відтворення світу у доробку Валерія 
Франчука.

Роботи Франчука несуть великий 
заряд духовності, очищення. Художник 
дбає про духовне очищення суспільства. 
Тому, вочевидь, невипадково називає 
своєю улюбленою роботою картину 
“Душа криниці, забутої людьми”. “В ній 
пам’ять про дитинство і той переломний 
момент, коли заново довелося осмислю-
вати свою дорогу в житті, і біль за поні-
вечену людську душу... Іноді в моїх кар-
тинах оживають спогади і думки, яких я 
не переживав і не почував, — очевидно, 
вони виростають із розказаних матір’ю 
легенд і народних оповідань” [3, 55].

“Моє осмислення трагедії голодо-
мору, — каже художник, — зовсім не 
свідчить про песимізм. Скільки по світу 
варіацій на тему “П’єта!..” і щоразу 
“П’єта” — це трагедія — особистісна, на-
ціональна, загальнолюдська. Українська 
нація зазнала, мабуть, чи не найжор-
стокішого нищення свого люду в усій 
історії Землі... Кажу тим, хто приходить 
на виставки: “Ви просто зупиніться й 
хоча б кілька хвилин, нічого не думаючи 
й не задаючи собі жодних глобальних 
питань, постійте біля картини. Вона 
вам усе розповість! Ви побачите, що той 
ваш надуманий колір зникне і натомість 
з’явиться світло, яке є в кожній картині... 
Для мене важливий у кожній картині 
вихід світла...” [1, 4].

Картини як тексти у Валерія Фран-
чука виконують велику пізнавальну й 
виховну функцію. Їхні назви органічні зі 
змістом, є доповнюючим компонентом 
до розкриття глибини трагедії: “П’єта”, 
“Тяжкий хрест”, триптих “Весна великої 
скорботи” (центральна частина “Голо-
кост”, ліва — “Засів тридцять друго-
го”, права — “Чорна брама”), триптих 
“Чорне тавро” (центральна частина 
“Вороги народу”, ліва — “Жнива трид-
цять третього”, права — “Три колоски”), 
“Чого ж ти болиш, душа...”, “Розгойдані 
дзвони пам’яті”, “Свята печаль”, “Ма-
мина пісня”, “Знак долі”, “Голосіння”, 
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“Невинна сльоза”, “Реквієм”, триптих 
“Вклонися і пом’яни”, “Повне затем-
нення”, “Пам’ятай”, “Душа криниці, 
забутої людьми”, “Людомор”, “Вирване 
коріння”, “Підконвойні”, “Господи, по-
милуй” та ін. 

Справді, Франчук, як каже О. Бис-
трушкін, “своїми творами змушує заду-
муватись над головним...”, у його живо-
писних роботах “надзвичайна щирість і 
небайдужість”, “проникливе співпережи-
вання, якої теми б він не торкався — історії 
України чи ліричного пейзажу” [4, 2].

У художника оригінальний ав-
торський стиль і техніка. Свої роботи 
він пише художнім шпателем олійними 
фарбами. Йому не характерне нату-
ралістичне письмо в цілому і в тематиці 
голодомору зокрема — він створює 
символічні філософські роботи з високим 
ступенем метафоричності.

Виставки на 
теми голодомору 
відбувалися в різ-
них мистецьких 
центрах Києва: 
в Національно-
му музеї літера-
тури під назвою 
“ П а м ’ я т а й ” 
( 2 0 0 3 ) ,  в  У к -
раїнському фонді 
культури під на-
звою “Розгойдані 
дзвони пам’яті” 
(2004),  2006 р. 
в мистецькому 
домі “Українсь-
кий дім” у Києві знову під назвою 
“Розгойдані дзвони пам’яті”. Нині ця 
виставка за указом Президента України 
разом з документами про голодомори в 
Україні в ХХ ст., зібраними художником 
мікромініатюр Миколою Сядристим та 
колекцією картин Вільямса Моргана екс-
понується по обласних містах України. 
До Києва повернеться в грудні 2006 р.

Валерій Франчук кілька разів номі-
нувався на Національну премію України 

ім. Т.Г. Шевченка. Має високі оцінки 
своєї творчості. Наприклад, кандидат 
мистецтвознавства Володимир Підгора 
зазначає, що “серцевинним для Валерія 
Франчука як для людини і творця, є 
неспокій душі, почуття відповідальності 
перед суспільством, громадянськість... 
Франчук — це той худжник, який живе 
не тільки у всесвіті особистого Я, але 
— всією історією життя народу”; ху-
дожник Володимир Новаківський каже: 
“Кожний художник робить те, що знає, 
почуває і вміє. Він говорить про те, що в 
ньому болить... Гойя в Іспанії зазирнув 
у безодню горя людського, у нас Фран-
чук відобразив трагедію українського 
народу. У цьому порівнянні немає ніякої 
некоректної натяжки, час ще покаже, 
якою величиною є Валерій Франчук. Тим 
паче, що Франчук не є співцем народної 
катастрофи, він показує не глухий кут, а 

вихід” [5]. 
Схвильованість 

художника пере-
дана в полотнах, 
вони емоційно на-
снажені, перепов-
нені вболіванням за 
пережите і зорієн-
товані в майбутнє. 
Тому справедливо 
сказано журналіс-
ткою В. Гринник-
Сутанівською, що 
“дорога митця — 
до людської душі” 
[1, 3]. Крім того, це 
великі уроки і для 

самого художника, це “гарт своєї свідо-
мості та своєї пам’яті” [1, 3] . Оскільки 
творячи художню реальність, митець 
трансформує її через свою душу. Не кож-
ний береться за таку тему, не кожному 
вона дається. 

Наприклад, відомий скульптор Юлія 
Укадер, яка працює в класичній манері і 
головним чином за матеріал бере дерево 
сибірських порід, народилася 1923 р. в 
Уфі, навчалася художньої майстерності 

Франчук В. Ой у полі могила. 
Полотно, олія, 1991 р.

Т.І. Конончук
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і все творче життя працює в Україні, в 
Києві, висловила думку про те, що хоті-
ла створити роботи про голодомор, про 
трагедію Чорнобиля. Планувала, робила 
ескізи. Але нічого з тієї задумки не вийш-
ло. Зрозуміла, що ці теми несуть негатив-
ну енергетику і відмовилася від них. Та 
хтось мусить їх освоювати. Бо мистецтво 
болючих, трагічних тем — це застережен-
ня про те, що не повинно повторитися. 
І мабуть, про це мають говорити насам-
перед ті, хто близько перебуває біля дже-
рел-свідчень. Так зрештою і відбувається 
в доробку Валерія Франчука, так є у 
багатьох інших українських митців, так 
сталося, наприклад, у російських пись-
менників Василя Гроссмана, Володимира 
Тендрякова. І в темі голодомору думка 
В. Франчука перегукується з іншими 
думками, представниками слов’янського 
світу. Він каже, що “ми без пам’яті нічого 
не варті...” [5].

Тексти цієї тематики багато кажуть 
в живописі, в слові. Є картини голоду 
1932–1933 рр. в Україні, відображені в 
російській літературі, наприклад, у Васи-
ля Гроссмана (1905–1964) у повісті “Все 
минає”, написаній 1956 р., де героїня тво-
ру Ганна Сергіївна розповідає про голод 
в Україні. Це документальні свідчення 
очевидця, введені в текст повісті факто-
логічно точно, натуралістично детально. 
Або, наприклад, у прозаїка Володимира 
Тендрякова (1924–1984). В його нове-
лах, за словами російського академіка 
В. Гольданського, лауреата Ленінської 
премії, “читалась біографія епохи”, “з 
одного боку — глибока трагедія, що 
несла в собі характер спілкування, а з ін-
шого — жива історія, зведена до точного 
факту” [6, 382]. Зокрема, про оповіднан-
ня “Хліб для собаки” В. Гольданський 
зазначає, що цей твір вразив його “бос-
хівськими фарбами” [6, 382]. Російський 
академік згадує факт зі своєї біографії, 
подібний до того, що бачив Тендряков 
дитиною у рідному поселенні в Сибіру, 
біля станції, куди звозили з усієї України 
селян так званих куркулів, де вони гинули 

від голоду. В. Гольданський згадує: “І в 
моєму житті був подібний сквер. Але вже 
в Ленінграді, проти Вітебського вокзалу. 
1933 року він також був переповнений 
біженцями з півдня країни, з України. 
Перед нашим будинком у цьому сквері-
саду тисячами лежали й гинули люди. Від 
цих дитячих спогадів у мене залишився 
гіркий слід...” [6, 385] . 

Валерій Франчук будує свої ком-
позиції на основі материних спогадів-
свідчень. Володимир Тендряков пише 
свої новели на основі побаченого ним 
у дитинстві на власні очі, і про це він 
каже в самому оповіданні: “На 1929 рік 
мені виповнилося п’ять років, тут я вже 
пам’ятаю все, не шматками, не спалаху-
ючими зірками, а суцільним потоком... 
Піднімаю із самого дна моєї пам’яті... 
Але пам’яті надійної, за яку я готовий 
нести пряму відповідальність” [6, 305].

Живописні роботи Валерія Франчука 
— це багаторівневі тексти, які символіч-
но й метафорично відтворюють буття 
України. Картини, присвячені 30-тим 
рокам ХХ ст., сповнені не лише трагічних 
інтонацій — у них закладено трагічний 
досвід народу і особистий мистецький до-
свід художника, спрямований на форму-
вання історично-пізнавального погляду 
на минуле й майбутнє, на утвердження 
позитивного в житті. 

На запитання, чому багато пишуть 
про війну, російський літературознавець 
Д. Гранін відповів: “...Пам’ять народів — 
перешкода на шляху до війни. Література 
— це дзвін пам’яті” [6, 243]. Скажемо, ще 
ширше — культура — це дзвін пам’яті, і 
не лише стосовно теми війни, але і щодо 
інших трагічних сторінок, як-от голодо-
мори ХХ ст. в Україні.

Діалог культур відбувається на 
основі різних тем і видів мистецтв, але 
може бути діалог на одну тему, коли 
йде осмислення певного явища різними 
культурами. Початок осмислення теми 
голодоморів в Україні в ХХ ст. митцями 
різних культур намітився; природно, що 
найбільше його фактів у тій культурі, 
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що несе на собі біль пережитого. Безперечно, цей процес матиме поширення. І чим 
скоріше це відбуватиметься, тим матимемо більше підстав думати про адекватність 
оцінки трагічних подій в Україні і в світі в цілому. Це також буде одним із шляхів 
порозуміння і взаємопізнання.
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РЕЗЮМЕ
В статье идет речь о современном украинском художнике-живописце Валерии 

Франчуке, а также о произведениях русских писателей Василия Гроссмана и Владимира 
Тендрякова, отображающих Украину 30-х годов ХХ века.

SUMMARY
The article deals with the works by contemporary Ukrainian artist Valerii Franchuk. 

Works by the Russian writers Vasilii Grossman and Vladimir Tendriakov depicting Ukraine 
in 1930s have also been taken as research subject.   
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Тема преступления и наказания, 
тема правосудия, которое свершается 
через созданные людьми законы, не 
могла оставить безразличными многих 
писателей, поэтов, которые проника-
лись идеей всеобщей справедливости 
на Земле. Вопрос о том, в силу каких 
причин возникает преступление, какое 
должно последовать наказание и кто 
должен выносить вердикт виновности-
невиновности находил свое отражение в 
древние времена в Библии, а затем в X1X 
веке появился человек в далекой и непо-
нятной тогда для Европы заокеанской 
стране Америке, который написал свою 
книгу “Листья травы” (Leaves of Grass) 
и назвал ее “Новая Библия”. Это стало 
впоследствии делом всей его жизни. Две 
библии — первая древняя, божественная, 
которую нельзя и назвать литературным 
произведением, вторая — созданная 
трудом человека, влюбленного в свою 

страну и народ, воспевающего их, и 
силой поэзии объединившего свой эмиг-
рантский народ в единую нацию в единой 
стране.

Книга Псалмов, из которой взят 
эпиграф, является непосредственно кни-
гой гимнов и молитв Библии и состоит 
из ста пятидесяти псалмов. Составлены 
эти псалмы разными авторами на протя-
жении многих лет. Стихотворная форма 
молитв относится к так называемой рели-
гиозной поэзии (religious poetry), а сами 
псалмы рассматриваются как религиоз-
ные стихотворения (religious poems). 

Будучи по сути молитвенными обра-
щениями к богу, восхвалениями и бла-
годарениями, эти стихотворные строки 
вмещают в себя весь необъятный и до 
конца не познанный мир добра и зла, 
преступления и наказания. Взывания к 
помощи, защите и спасении, просьбы о 
прощении, песни благодарения и, нако-

Л.И. Олейник,
кандидат филологических наук, доцент
(Академия адвокатуры Украины)

Закон и его интерпретация 
в литературных источниках
(Уолт Уитмен и Эдгар По)

“The law of the Lord is perfect;
It gives a new life.

The judgment of the Lord are just,
They are always fair.”

 (The Psalms. Book One. Psalm 19,
The Law of the Lord)

Great is the law.... Great are the old few landmarks of
The law .... they are the same in all times and shall

 not be disturbed.

(Walt Whitman, “Leaves of Grass”)
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нец, воззвания к богу наказать врагов 
носят не только сугубо личный характер, 
выражая очень личные переживания, но 
иногда выражают нужды и чувства всех 
людей, подвластных богу.

Поиск убежища у бога — это поиск 
справедливости и вера в осуществление 
этой справедливости. Так, в “Молитве о 
защите” (A Prayer for Protection, Psalm 5) 
в слова вкладывается такая вера:

“You are not a God who is pleased with 
wrongdoings:

you allow no evil in your presence” [1, 4].

И как следствие такой веры просьба о 
заслуженном покарании:

“Condemn ana punish them, God;
cause their evil plans to fail” [1, 5].

Извечная борьба между добром и 
злом делит людей на два противоборс-
твующих лагеря. И каждый раз человек 
делает свой выбор, и этот выбор опре-
деляет его жизненный путь. Определил 
свой жизненный путь и Уолт Уитмен. Но 
очевидная истина религиозных убежде-
ний Уитмена подверглась сомнению в 
предисловии к изданию “Листья травы” 
в 1954 г., написанном М. Мендельсоном. 
Он писал: “Семья, по-видимому, не была 
религиозной. Люди, знавшие У. Уитме-
на, отмечают, что он не посещал церкви 
и уже пользовался “дурной репутацией” 
атеиста” [2, 6]. Через пятнадцать лет в 
1969 г. в предисловии к украинскому 
изданию “Листя трави” Виктор Коро-
тич утверждал обратное: “Біблія лежала 
на столі при покуті, вечорами її читали 
вголос, знали напам’ять. Потім, за багато 
десятиліть, дослідники творчості Уолта 
Уітмена (1819-1892), відзначивши пара-
лельні повтори в його віршах, тропи, 
характерні для східної поезії, знизують 
плечима й посилаються на Біблію як 
першу й, може, єдину літературну школу 
великого поета Америки” [3, 3].

А что думают об Уитмене исследова-
тели в Америке и что говорит о себе сам 
Уитмен? В одном из самых обширных 
американских трудов о нем “Америка 

Уолта Уитмена” Дэвид Рейнольдс пос-
вятил этому целую главу “Земля, тело, 
душа: наука и религия” (Earth, Body, 
Soul: Science and Religion). Он справед-
ливо отмечает, что некоторые видят Уит-
мена как поэта природы и тела. Другие 
рассматривают его как поэта религии 
и души. Но существуют и те, которые 
принимают обе тенденции и объединяют 
их в третью теорию “inverted misticism” 
(перевернутый мистицизм) для описания 
направления его творчества [4, 235]. Сам 
же Уитмен, кроме того факта, что он 
назвал свою поэзию “новая Библия”, 
серьезно относился к вопросу о рели-
гии, изучал его и впоследствии написал 
статью “Библия как поэзия” (The Bible 
as Poetry). В его поэтических произве-
дениях-рассуждениях неоднократно ис-
пользуются библейские мотивы: “Я вижу 
Христа, преломляющего хлеб на тайной 
вечере в окружении юношей и старцев”. 
А в стихотворении “Рожденный на По-
маноке” Уитмен высказался так: “Знайте, 
только ради того, чтобы бросить в землю 
семена еще более высокой религии, эти 
песни, каждую в своем роде, пою.”

Уитмен, верящий в бога и живя по 
божьему закону, был законопослушным 
гражданином Америки. Его жизнь была 
неотъемлема от жизни его страны, поэто-
му он откликался на каждый закон, кото-
рый был на благо его родины. Одной из 
важных тем в своем творчестве Уитмен 
считал отношение к институциям и зако-
нам. Если эти законы не срабатывают, то 
единственное, что остается, — это обра-
щение к простым человеческим истинам. 
Известно, что в то время в Америке все 
меньше ценился закон, основанный на 
моральных ценностях, а все больше 
набирали силу законы, которые защи-
щали интересы денежной элиты. Кризис 
законов особенно был ощутим после 
принятия закона о беглых рабах и неко-
торых других, которые, казалось, совсем 
нивелировали все человеческие законы. В 
этот период Уитмен высказывает мысль, 
что закон меньше всего связан с прави-
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телями и законодателями, а имеет дело 
с опытом и желаниями простых людей, 
которые живут в гармоничной Вселен-
ной. На наш взгляд, творчество Уитмена, 
связанное с законом, можно тематически 
подразделить на:

1. Величие справедливости (Great is 
Justice). 

2. Безупречность судей (The grand 
natural lawyers and perfect judges). 

3. Неизменность законов (The law of 
the past cannot be eluded). 

4. Преемственность законов (To be 
under the present and past law).

Эта тематика заложена в следующих 
его стихах:

1. Величие справедливости. В стихот-
ворении “Великие мифы” (Great are the 
Miths) он пишет:

Great is Justice;
Justice is not settled by legislators and 

laws ...It is in
The soul,
It cannot be varied by statutes and more 

than love or pride
Or the attraction of gravity can,
It is immutable ... it does not depend on 

majorities ....
Majorities or what not come at last before 

the same
Passionless and exact tribunal.

For justice are the grand natural lawyers 
and perfect judges

...it is in their souls,
It is well assorted ...they have not studied 

for nothing
...the great includes the less,
They rule on the highest grounds. ...they 

oversee all
Eras and states and administrations 

[5, 144-145].
2. Безупречность судей. Для свер-

шения правосудия Уитмен требует “на-
стоящих юристов и безупречных судей” 
(“Natural lawyers and perfect judges”), 
которых он не находил на политичес-
кой арене пятидесятых, потому что 

безупречный судья ничего не боится. Он 
перед богом, и все должно отступать на 
задний план – жизнь и смерть, небеса и 
преисподняя.

The perfect judge fears nothing ... he 
could go front to

Front before God,
Before the perfect judge all shall stand 

back ... life and
Death shall stand back ... heaven and 

hell shall
Stand back [5, 145].
3. Неизменность закона. Мысль, что 

закон един во все времена и c ходом 
времени невозможно от него уклонится 
или избежать, прослеживается в стихот-
ворении “Думать о времени...” [To Think 
of Time].

The law of the past cannot be eluded.
The law of the present and future cannot 

be eluded,
The law of the living cannot be eluded ... 

it is eternal,
The law of promotion and transformation 

cannot be eluded, 
The law of heroes and good-doers cannot 

be eluded,
The law of drunkards and informers and 

mean persons
cannot be eluded [5, 104].

4. Преемственность закона. И дальше, 
в этом же стихотворении, Уитмен мечта-
ет о том, чтобы закон, будучи действую-
щим в настоящем, тем не менее опирался 
на опыт прошлого:

I have dreamed that we are not to be 
changed so much...

Nor the law of us changed;
I have dreamed that the heroes and good-

doers shall be under
The present and past law,
And that murderers and drunkards and 

liars shall be under
The present and past law;
For I have dreamed that the law they are 

under now is enough [5, 105].
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Уитмен не зря среди преступников, 
которые подлежат преследованию за-
коном, называет пьяниц, так как он сам 
горячо приветствовал закон о пресече-
нии пьянства. 

Все эти мысли были выражены в 
стихотворном виде в первом издании 
“Листья травы” в 1855 г. Через два года, 
в 1857 г., Уолт Уитмен начал работать 
в газете “Brooklуn Daily Times”. Будучи 
редактором этой газеты, он оказался в 
ситуации, когда, с одной стороны, ему 
нужно было удовлетворять вкусы чи-
тателей, падких до сенсаций, а с другой 
стороны, он не мог отступать от своих 
твердых убеждений и выступал в редак-
ционных статьях с низложением этих 
вкусов. В своих передовых Уитмен наме-
ренно выставлял на обозрение читателей 
неприглядные стороны современного 
городского общества. В этом современ-
ном обществе он везде видел коррупцию, 
хулиганство и шумные реформы. Такая 
ситуация начала складываться в 1854 г., 
когда вновь избранный мэр Манхеттена 
частично выполнил свое обещание очис-
тить от криминала улицы Нью-Йорка. 
Но, будучи переизбранным в 1856 г., 
он возглавил политическую машину, 
которая процветала на взяточничестве 
и вымогательстве. Дошло до того, что 
его помощниками в наведении порядка 
стала известная банда Мертвые Кроли-
ки. Месяц за месяцем ситуация накаля-
лась. Как реакция на рост преступности 
в мае 1957 г. появилась статья Уитмена 
“The Police Contest” (Соперничество в 
полиции), в которой он писал об игно-
рировании закона и нарушении порядка. 
Насилие достигло своей кульминаци-
онной точки в июле 1857 г. после резни 
двух банд. А в августе того же года 
Уитмен напечатал статью “К чему мы 
идем?” (What Are We Coming To?), как 
реакцию на рост преступности и ши-
роко распространенного аморального 
поведения. В этой статье он рассуждал о 
том, что пугающий рост деморализации 
и преступлений снижает уверенность 

наиболее надеющихся энтузиастов и 
рождает самое искреннее и полное мо-
литв беспокойство тех, сердца которых 
горячо откликаются на интересы обще-
ства. Уитмен огорчен потоком ужасов 
в утренних газетах. Кажется, что пра-
восудие спит, а грехи поднимают свое 
бесстыдное лицо в наглом вызове. Всеми 
классами общества управляет ядовитый 
вирус неверия, игнорирования закона. 
Порок отрицания бога находится в 
самой наихудшей форме практического 
атеизма. Уитмен с тревогой отмечает: 
“The frightful increase of demoralization 
and crime in our midst, during the last few 
years, is enough to shake the confidence of 
the most hopeful of enthusiasts and awaken 
the most earnest and prayerful solicitude of 
those who love the best interests of society 
at heart” (Ужасающий рост деморали-
зации и преступности в нашей среде на 
протяжении нескольких прошедших 
лет достаточен, чтобы пошатнуть веру 
наиболее оптимистически настроенных 
энтузиастов и вызвать чувство беспо-
койства у наиболее убежденных и набож-
ных, в сердцах которых превыше всего 
интересы общества) [2, 370]. В 1860 г., 
через три года, рождается стихотворение 
“You Felons on Trial in Courts”, которое 
впоследствии было переведено Корнеем 
Чуковским на русский язык под названи-
ем “Вы, преступники, судимые в судах” 
и на украинский язык — “Ви, злочинці, 
що стали перед судом”, которое было на-
печатано в сборнике избранных стихов 
Уитмена, изданного в 1969 г. В этом об-
ращении к преступникам поэт пишет: 

You felons on trial in courts,
You convicts in prison-cells, you sentenced 

assassins chain’d
And handcuff’d with iron,
Who am I too that I am not on trial or 

in prison?
Me ruthless and devilish as any, that my 

wrists are not
Chain’d with iron, or my ancles with iron? 

[5, 511].
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Ви, злочинці, що стали перел судом,
Ви, каторжники у в’язницях, 

ви, приречені вбивці, закуті 
в залізні кайдани!

Хто я такий, що не судять мене, 
що я не у в’язниці?

При чтении этого стихотворения 
возникает вопрос, почему же законопос-
лушный поэт Уитмен осуждает не осуж-
дая. Возникает естественная параллель 
между библейским “не суди, да не судим 
будешь” и словами Уитмена “Хто ж я та-
кий, щоб називати вас непристойнішими 
за себе?”.

You prostitutes flaunting over the 
trottoirs or obscene in

Your rooms,
Who am I that I should call you more 

obscene than myself? [5, 511].

Ви, повії, що вештаєтесь по бруку 
чи непристойності чините в ваших 
будинках.

Хто ж я такий, щоб називати вас 
непристойнішими за себе?

Это высокая поэзия. А каково же 
на самом деле отношение Уитмена к 
преступлению и наказанию? Несмотря 
на то, что Уитмен всей душой желал 
правового порядка в своей стране, он 
был против смертной казни, считая, что 
предавая казни преступников, общество 
не уничтожит корни преступления. Что 
же касается его отношения к отбыванию 
срока преступником в тюрьме, то Уитмен 
в стихотворения “Певец в тюрьме” (The 
Singer in the Prison) в 1869 г. высказался 
так:

O sight of pity, shame and dole!
O fearful thought — a convict soul 

[5, 503].

Несколько другим было в то время 
творчество Эдгара По — романтика, 
фантаста, мистика. Его сложное воспри-
ятие внутреннего мира человека с его 
пороками, душевными страданиями и 
внутренними противоречиями, которые 

неизбежно заканчивались преступле-
ниями, привело Эдгара По к своему 
собственному пониманию закона. Свое 
кредо относительно закона и следования 
ему Эдгар По вложил в уста своего героя 
в рассказе “Черный кот”, который гово-
рит: “Но я убежден до глубины души, 
что дух противоречия принадлежит к из-
вечным побуждающим началам в сердце 
человеческом — к неотторжимым, пер-
возданным способностям или чувствам, 
которые определяют самую природу 
Человека. Кому не случалось сотню раз 
совершать дурной или бессмысленный 
поступок безо всякой тому причины, 
лишь потому, что этого нельзя делать? 
И разве не испытываем мы вопреки здра-
вому смыслу, постоянного искушения 
нарушить Закон лишь потому, что это 
запрещено?” [7, 259]. В 1841 г. Эдгар По 
напечатал “Убийство на улице Морг”. 
Это был первый шаг к детективному 
жанру. Впоследствии сам По называл 
свои литературные сочинения мистичес-
кими рассказами, а его самого считают 
родоначальником детективного жанра 
как такового.

Высокая нравственность поэзии Уит-
мена не допускала искажения моральных 
принципов в произведениях Эдгара По. 
Неоднозначность отношения Уитмена к 
Эдгару По прослеживалась на протяже-
нии всей его жизни. В 60-х годах он писал, 
что в жизни По, как и в его стихах, есть 
что-то гипнотическое, а в поэзии много 
виртуозного мастерства, но без тепла, нет 
ни крупицы моральных принципов, нет 
чувства действительности и порождаемо-
го ею героизма; нет простых сердечных 
привязанностей. В 1880 г. он написал 
посмертную статью “Значение Эдгара 
По” (Edgar Poe’s Significance). В этой 
статье дается не только характеристика 
творчества современника, но и ярко выри-
совывается собственная позиция Уитмена 
по отношению к писательскому кредо. 
Он откровенно писал: “For a long while, 
and until lately, I had a distaste for Poe’s 
writings. I wanted, and still want for poetry, 
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the clear sun shining, and fresh air blowing 
— the strength and power of health, not of 
delirium, even amid the stormiest passions 
— with always the background of the eternal 
moralities.” (Долго, вплоть до последнего 
времени, я чувствовал неприязнь к твор-
честву По. Я всегда требовал и сейчас 
требую от поэзии много, солнечного света 
и вольного воздуха, я хочу видеть даже в 
бурях страстей силу и мощь здоровья, а 
не кошмаров, и всегда за этим твердую 
основу моральных принципов) [5, 873]. 
В этой же статье Уитмен рассматривает 
причины появления поэтов, подобных Эд-
гару По, которые опьянены нездоровой 
преизбыточностью и сверхъестественной 
таинственностью, которые в Х1Х веке так 
властно овладели умами любителей поэ-
зии. Для Уитмена с его гиперболизирован-
ным представлением о непреходящих для 
народа первичных ценностях, таких как 
тело, земля и море, пол и тому подобное 
искажение этих ценностей неприемлемо. 
Хотя не все так просто и у Уитмена. Ка-
залось бы, что человек с такими мыслями 
сам должен быть безупречным. Выступая 
моралистом, сам поэт на протяжении всей 
его жизни обвинялся, как он сам писал: “I 
hear it was charged against me that I sought 
to destroy institutions...” (Я слышу мне 
вменяют вину разрушение устоев” [5, 281]. 
Одно из обвинений базировалось на его 
поэтических высказываниях о нетради-
ционных сексуальных отношениях. Прав-
да, ни при жизни, ни при дальнейшем 
посмертном исследовании его наследия 
конкретных подтверждающих фактов в 
его биографии обнаружено не было. Cам 
же поэт заявлял: “Clear and sweet is my soul 
...and clear and sweet is all that is not in my 
soul” (Чиста и неиспорчена моя душа, и 
чисто и неиспорчено все, чего нет в моей 
душе) [5, 29].

Что касается Эдгара По, то он сам 
сильно страдал от своей отчужденности, 
от противоречий внутри его самого. В 
рассказе “Бес противоречий”, написан-
ном в 1843 г., Эдгар По развивает мысль 
о непобедимости силы противоречия. Он 
пишет: “Сознание вреда или ошибочнос-
ти данного действия часто оказывается 
единственной непобедимой силой, кото-
рая — и ничто иное — вынуждает нас это 
действие совершить”. Этот дух противо-
речия, своего рода вызов судьбе, приво-
дит к тому, что герои рассказов Эдгара 
По под воздействием этой силы сами 
ищут путей признания, или, как выразил-
ся герой вышеупомянутого рассказа “Бес 
противоречия”, ищут “юридического 
осуждения” [8, 620]. Так заканчиваются 
рассказы “Черный кот”, “Сердце-обли-
читель” и “Бес противоречий”.

Жизненные пути реалиста Уолт 
Уитмена и романтика Эдгара По пере-
секлись ненадолго. Они были разными 
— и их образ жизни, и их творчество. 
Уолт Уитмен прожил спокойно до 73 лет 
и умер в окружении любящих его людей. 
Эдгар По — всего сорок лет и был по-
хоронен тихо, без друзей и близких. Но 
влияние их творчества было одинаково 
огромным на американскую культуру 
в частности и мировую культуру в об-
щем. Оба имели огромное количество 
поклонников и последователей, Эдгар 
По — как родоначальник детективного 
жанра. Воздействие его творчества испы-
тали Артур Конан Дойл, Роберт Льюис, 
Стивенсон, Гилберт Кит Честертон, Гер-
берт Джордж Уэллс и Жюль Верн. Уолт 
Уитмен признан творцом американской 
нации как единого целого. Каждый из 
них заслуживает этого огромного при-
знания.

Список литератури:

1. Good News for Modern Man. The New Tastement with the Psalms. — American Bible 
Society. — 1966/1971.

2. Уитмен Уолт. Избранное. — М., 1954.

Л.И. Олейник



Â³ñíèê Àêàäåì³¿ àäâîêàòóðè Óêðà¿íè Âèïóñê 6.

162

3. Уітмен Уолт. Листя трави. — К. Дніпро, 1969.
4. David S. Reynolds. Walt Whitman’s America. — Random House, Inc., New York/

Vintage Books, 1996. 
5. Walt Whitman. Poetry and Prose. — Literary Classics of the United States, Inc., New 

York, 1982. 
6. Уитмен Уолт. Листья травы. — М., 1982.
7. Эдгар Аллан По. Убийство на улице Морг. — Минск: “Мастацкая література”, 

1994. 
8. Эдгар По. Полное собрание рассказов. — М.: Наука, 1970.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены пути взаимодействия темы преступления, наказания и закона 

в творчестве У. Уитмена и Э. По. 

SUMMARY
The article deals with ways of interaction of the crime, punishment and law topic in works 

by Walt Whitman and Edgar Poe. 
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20 жовтня в Академії адвокатури України 
відбулася наукова конференція 

студентів та аспірантів 
на тему “Правове становище дітей в Україні”
Конференція була приурочена 15-й річниці чинності в Україні Конференції про 

права дитини.
У конференції взяли участь студенти Донецька, Києва, Львова, Кривого Рогу, 

Харкова, Черкас, аспіранти Киє-
ва.

Заслухано тридцять доповідей, 
зокрема студентів Академії адво-
катури О. Крещик, Н. Чучкової, 
В. Шидлик та І. Шварцблат. До-
повідачі зосередили свою увагу 
на проблемах здійснення права 
дитини на життя, на сімейне ви-
ховання, на індивідуальність, на 
інформацію. Предметом жвавої 
дискусії було питання про початок 

життя, про право на аборт та 
трактування його як розпоряд-
ження чужим життям, про здій-
снення права дитини на повагу 
до її честі та гідності, права на 
протест.

Учасники конференції обмі-
нялися думками щодо засобів за-
побігання соціального сирітства 

дітей, їх безпритульності.
У конференції взя-

ли участь представники 
Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав 
людини.

Член оргкомітету
професор 

З.В. Ромовська

Наукове життя
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Про Івана Франка в Академії адвокатури України

13 жовтня 2006 року в Академії адвокатури України відбулася наукова конференція 
“Феномен Івана Франка в духовній скарбниці України”, присвячена 150-річчю від дня 
народження. В конференції взяли участь викладачі з різних вищих навчальних закладів 
України, наукові співробітники Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка Національної 
академії наук України, Національного музею літератури України, а також зголосилися 
на участь учителі ліцеїв, гімназій. Як і передбачалося організаторами конференції, в на-
укових доповідях висвітлювалися питання права, політології, релігієзнавства, соціології, 
культурології, літературознавства, лінгвістики у творах Івана Франка, розглядалися 
питання трансформації наукових спостережень і висновків, художніх здобутків І. Франка 
у відповідних галузях сучасної науки. Конференція засвідчила актуальність багатьох 
питань, до яких звертався у свій час Іван Франко, важливість осягнення сучасним ук-
раїнським суспільством феномену явища Івана Франка.

Відкриваючи конференцію, ректор Академії адвокатури України, доктор юридичних 
наук, член-кореспондент Академії правових наук України, професор Варфоломеєва Т.
В. наголосила на важливості звертання до праць Івана Франка на нинішньому етапі, ос-
кільки вони містять енциклопедичний спектр наукових і мистецьких зацікавлень автора 
і несуть величезний масив осмисленої науково і творчо інформації, мають загальнолюд-
ське гуманістичне спрямування; окремо акцентувала увагу на важливості звертання до 
постаті Івана Франка як гуманіста у вищих навчальних закладах гуманітарного типу, 
якими є заклади, що готують правознавців чи перекладачів, як-от Академія адвокатури 
України.

У слові до учасників конференції професор Академії адвокатури України, доктор 
юридичних наук, академік Академії правових наук України Гончаренко В.Г. сказав про 
те, що постать Івана Франка дуже 
надається до осмислення широко-
го спектру сфер діяльності людини 
в демократичному суспільстві, 
про яке ми нині думаємо і яке 
прагнемо бачити в Україні. Звер-
нув увагу, що навіть у творах для 
дітей Іваном Франком закладено 
морально-етичні, правові засади 
демократичного громадянського 
суспільства. Підкреслив, що є гли-
боко закономірним те, що конфе-
ренція під кутом зору осмислення 
феномену Івана Франка в духовній 
скарбниці України відбувається в 
юридичному закладі.

Зініційована кафедрою цивіль-
ного, господарського права та 
процесу Академії адвокатури України (завідувач кафедри Захарова О.С., проректор 
з наукової роботи), а саме доктором юридичних наук, професором Ромовською З.В., 
конференція привернула увагу багатьох юристів, а оскільки проводилася в юридич-
ному закладі, то в ній велика увага приділялася правовим аспектам у творчості Івана 
Франка.

Після завершення роботи конференції 
фото на згадку.
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Так, професор Ромовська З.В. побудувала свою доповідь на паралелях спостережень 
І. Франка за розвитком українського суспільства і сучасних питаннях Української держа-
ви. Франкове прагнення соціально-політичних змін розглядалося у контексті здобутків і 
актуальних проблем сьогодення у доповіді під назвою “Іван Франко і сучасність” — міст 
через століття”. Крім того, професор Ромовська З.В. порадувала учасників конференції 
збіркою уривків з творів І. Франка, уклавши її з афористичних висловлювань, влучних 
оцінок подій, явищ, ситуацій. Збірочка під назвою “Мозаїка франкізму”, випущена в 
світ видавничим центром Академії адвокатури України, стала не лише подарунком 
учасникам конференції, а й унікальним, вочевидь, таким єдиним в Україні виданням до 
150-річчя Франка; дібрані з наукових і художніх текстів уривки ілюструють геній Івана 
Франка, а також дають сучасному читачеві велику поживу для осмислення багатьох 
явищ сьогодення. 

До присутніх звернулася зі словом про Івана Франка, а також прочитала поезії Івана 
Франка народна артистка України Лариса Кадирова.

Доктор філологічних наук, професор Криворізького державного педагогічного уні-
верситету Анатолій Козлов у своїй доповіді розповів про духовні орієнтири й світогляд 
Івана Франка. Спираючись на праці самого І. Франка, багато наукових джерел про 
нього, проф. Козлов А.В. зосередив увагу на висновках, які сформували погляди Фран-
ка-вченого і Франка-митця.

Завідувач кафедри української філології та культурології Академії адвокатури Украї-
ни, кандидат філологічних наук, доцент Тетяна Конончук звернула увагу на принципи 
й засади державотворення, які виявляють себе в художніх, наукових, у літературно-кри-
тичних працях І. Франка. Широкий спектр державотворчих питань є або предметом 
безпосереднього осмислення, або виявляють себе в підтекстових значеннях; своїм гу-
маністичним спрямуванням вони актуальні й нині.

Федір Медвідь, доцент кафедри цивільного та міжнародного права юридичного 
факультету Національного університету ДПС України, кандидат філософських наук, 
академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, зробив доповідь про політи-
ко-правову доктрину Івана Франка в духовній скарбниці України, крім того поділився 
своїми враженнями про участь у міжнародному симпозіумі, який наприкінці вересня 
відбувся в Львівському національному університеті ім. І. Франка, висловив радість від 
того, що в Києві центром франкознавчого наукового полілогу у зв’язку зі 150-річчям 
від дня народження Івана Франка стала Академія адвокатури України.

Галина Онуфрієнко, начальник кафедри українознавства та культурології Запорізь-
кого юридичного інституту МВС України, доктор філософії у філологічних науках, при-
святила свою доповідь питанням пріоритетів термінотворення в науково-методологічній 
концепції Івана Франка. Вочевидь, тема актуальна для сучасного термінотворення в 
юриспруденції, як і для термінотворення в різних галузях діяльності в Україні в цілому. 
Присутні студенти, завтрашні правники, прослухали з особливим зацікавленням доповідь 
Г. Онуфрієнко.

Наталя Лисенко, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевчен ка 
НАНУ, кандидат філологічних наук, зосередила увагу на питанні “Тарас Шевченко та 
Іван Франко в інтерпретації Євгена Маланюка”. Усім трьом постатям, до яких апелюва-
ла Н. Лисенко, характерні високі критерії у підходах до державотворення, до концепції 
держави Україна, тому змістовна й широко аргументована доповідь була вислухана з 
великою увагою.

Катерина Орел, проректор з позалекційної роботи Академії адвокатури України, 
старший викладач кафедри української філології та культурології, побудувала свою 
доповідь на публіцистиці Івана Франка та суголосних з нею національних аспектах у 

Наукове життя
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публіцистичному доробку журналіста й правозахисника Валерія Марченка.
Тарас Головань, науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка 

НАНУ, кандидат філологічних наук, повів мову про Івана Франка і біблійну критику, 
про осмислення творчості Каменяра з точки зору присутності в ній релігійного чинника 
і позиції автора стосовно релігійних питань.

Олег Павлишин, викладач кафедри філософії права та юридичної логіки Київського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук говорив про 
соціально-філософську та національно-патріотичну проблематику у творчості І. Франка, 
зосередивши свої спостереження й висновки на наукових працях.

Ксенія Козачук, доцент кафедри української філології та культурології Академії 
адвокатури України, кандидат філологічних наук, предметом своєї доповіді обрала 
питання духовного й матеріального компонентів ідеальної держави у повісті І. Франка 
“Захар Беркут”, конкретизувала питання символіки на образах вовка (матеріальне) й 
беркута (духовне) в українській та зарубіжній літературах, вивела висновок, що в повісті 
І. Франка в образах ватажків — Захара Беркута й Тугара Вовка — подано сакральну 
художню систему.

Питання лірики, а саме “Майові елегії” І. Франка стали предметом доповіді доцента 
кафедри української літератури Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, 
кандидата філологічних наук Оксани Шупти-В’язовської.

Павлина Дунай, провідний науковий співробітник Національного музею літератури 
України, кандидат філологічних наук, на основі новітніх методик аналізу художнього 
тексту розглянула питання раціонального та містичного у творчості Івана Франка.

Віра Сулима, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка 
НАНУ, кандидат філологічних наук, привернула увагу до жанру проповіді в історико-
літературній концепції Івана Франка.

Виступили учителі-методисти Бориспільського ліцею “Дизайн-освіта” імені Пав-
ла Чубинського: Лариса Гук предметом своєї доповіді обрала психолого-педагогічні 
проблеми в оповіданнях І. Франка; Людмила Адамець зупинилася на повісті І. Франка 
“Перехресні стежки”, що стала одним із джерел української юридичної термінології; Ган-
на Уманець і Олена Шкіренко, старший викладач кафедри іноземних мов та перекладу 
Академії адвокатури України говорили про художнє вирішення питання добра і зла, про 
педагогіко-психологічну проблематику поеми І. Франка “Мойсей”.

Назарій Стецик, студент 5 курсу юридичного факультету Львівського національного 
університету імені І. Франка зробив доповідь на тему “Образ адвоката в повісті І. Франка 
“Перехресні стежки”, закцентував увагу на прототипі образу Євгена Рафаловича — ад-
вокатові з міста Стрия Львівської області Євгенові Олисницькому.

Конференція “Феномен Івана Франка в духовній скарбниці України” і вшанування 
визначної особи вченого, письменника, громадського діяча, публіциста у зв’язку з його 
150-річчям від дня народження завершилася прекрасним мистецьким акордом — відві-
данням учасниками наукової конференції вистави Тетяни Іващенко “Таїна буття” в 
Театрі на Подолі про подружнє життя Івана Франка та Ольги Хоружинської. Наукові 
доповіді й наукові дискусії в Академії адвокатури України доповнилися прекрасними 
враженнями від чудової п’єси і дивовижної гри акторів, а по закінченні вистави — не-
повторною бесідою з акторами — Володимиром Кузнєцовим (роль Івана Франка) та 
Ларисою Трояновською (роль Ольги Хоружинської). Це воістину був день Івана Франка 
— і науковий, і мистецький.

Тетяна Конончук,
завідувач кафедри української філології та культурології 

Академії адвокатури України



167

Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до 
“Вісника Академії адвокатури України”.

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ:
1.1. Стаття повинна мати високий науковий рівень.
1.2. За змістом стаття повинна відповідати вимогам Постанови Президії Вищої атестаційної 

комісії України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” 
від 15.01.2003 р. № 7-05/1. Зокрема, у ній повинні міститись такі необхідні елементи: а) постановка 
проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завданнями; б) аналіз 
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спи-
рається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріа-
лу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; ґ) висновки з даного 
дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

С т а т т я  п о в и н н а  р о з к р и в а т и  з м і с т  о д н і є ї  з  р у б р и к  з б і р н и к а :

1. Теорія та історія держави і права 10. Судоустрій. Прокурорський нагляд

2. Конституційне право 11. Адвокатура. Захист прав людини

3. Цивільне право і процес 12. Міжнародне  право

4. Господарське право 13. Студентська наукова творчість

5. Трудове право і соціальний захист 14. Рецензії

6. Земельне право; аграрне право; екологічне право15. Наукова хроніка

7. Адміністративне  і фінансове право 16. Персоналії

8. Кримінальне право і кримінологія 17. Реклама 

9. Кримінальний процес і криміналістика 18.Оголошення

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за 
належність останнього йому особисто, точність  викладених у роботі фактів (даних)та 
якість перекладу.

2. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ:
2.1. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації наукової статті – від 0,3 до 0,5 ум.друк.

арк. (12 000 – 20 000 друк.знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний  посторінковий обсяг складає: 
мінімум – 7 сторінок, максимум – 12 сторінок, які оформлені у відповідності з вимогами.

2.2. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації рецензії – до 0,3 ум.друк.арк. (до 
12 000 друк.знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний  посторінковий обсяг до – 7 сторінок, які 
оформлені у відповідності з вимогами.

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
3.1. На початку статті в правій частині подається інформація про автора (ініціали автора і 

прізвище, науковий ступінь (якщо є), вчене звання, місце роботи).
3.2. Назва статті подається після інформації про автора з вирівнюванням по центру сторінки 

та виділяється напівжирним шрифтом.
3.3. Перед початком статті подається ключова термінологія відповідною мовою (список клю-

чових слів, які зустрічаються у статті), що виділяється напівжирним шрифтом та (або) курсивом. 
Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту , яке з точки зору інфор-
маційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображувати 
поза контекстом основний зміст наукової праці. Загальна кількість ключових слів повинна бути 
не меншою трьох і не більшою десяти.

 3.4. В тексті бібліографічні посилання відображаються цифрами в квадратних дужках у по-
рядку їх зростання за логікою викладення змісту.

3.5. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів “Список літератури”. 
Оформлення списку літератури здійснюється згідно вимог ВАК України (див. Форма 23, затвердже-
на наказом ВАК України від 21 березня 1997 року № 121) та відповідних державних стандартів.

3.6. Після списку літератури подаються резюме російською та англійською мовами. Викладення 
матеріалу в резюме повинно бути стислим і точним. 
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3.7. Після статті автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закладу чи науко-
вої установи, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів. Для аспірантів та пошукачів 
обов’язкова наявність рецензії наукового керівника з зазначенням його наукового ступеня, вченого 
звання, прізвища, ім’я та по-батькові).

3.8. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атрибутів (прізви-
ще, ім’я та по-батькові автора, повністю звання, посада, назва кафедри, факультету, вузу, домашня 
адреса, контактні телефони);

3.9. Текст статті друкується на папері стандартного формату (А 4) через 1,5 інтервала з дотри-
манням таких розмірів полів: верхнього, нижнього, лівого – 2 см і правого 1 см.

Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14pt в одну колонку без застосу-
вання будь-якого форматування. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. Можна 
виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом. 

Ілюстрований матеріал виконується чітко і якісно. Посилання на ілюстрації в тексті статті 
– обов’язкове.

При наборі слід:
а) вимкнути “перенос” (Категорично заборонені примусові переноси!!!)
б) абзаци позначати символом “ Ентер”
в) вимкнути позначку вирівнювання праворуч,
г) якщо Ваша робота містить нестандартні символи, то подавайте разом зі своєю роботою 

і шрифти  .ttf, які були використані в роботі.

Зразок оформлення статті:

І.А. Іванов,
кандидат юридичних наук, доцент

(місце роботи)

Назва статті

Ключові слова: журнал, видавництво, юрист.

Основний виклад матеріалу [1, 13].
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Резюме 
Текст російською мовою
Summary
Текст англійською мовою

Стаття рекомендована до друку такою-то кафедрою такого-то навчального чи наукового 
закладу (протокол №*** від”__”____200_року)

Автор підписує статтю та зазначає прізвище, ім’я та по батькові, повністю звання, посаду, 
назву кафедри,  факультету, вузу, домашню адресу, контактні телефони.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ ДО РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
4.1.Стаття подається в електронному варіанті на дискеті у 2 файлах (в форматі dос. та в форматі 

RTF; назва файла обов’язково латинськими літерами) та в роздрукованому вигляді. На етикетці дис-
кети необхідно вказати прізвище та ініціали автора. Стаття і дискета авторові не повертаються.

4.2. Зі статтею обов’язково надається:
- фотографія автора (розміром не менше, ніж 3х4, бажано в електронному варіанті)
- для аспірантів та пошукачів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника  з зазна-

ченням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища,  ім’я та по-батькові)


