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Планування використання та охоро ни 
земель в Україні є найважливішою функ-
цією державного управління у галузі зе-
мель них відносин, що визначає перспек-
тиви раціонального землекористування 
і являє собою діяльність уповноважених 
органів державної влади та місцевого са-
моврядування, яка полягає у створенні 
та впровадженні перспективних програм 
(схем) використання й охорони земельних 
ресурсів з урахуванням екологічних, еко-
номічних, історичних, географічних, демо-
графічних та інших особливостей конкрет-
них територій, а також у прийнятті на їх 
основі відповідних рішень [4, 495].

Основу законодавчого регулювання 
здійснення планування у сфері земельних 
відносин становлять: Конституція Укра-
їни від 28 червня 1996 р. (ст. 85, 116) [8], 
Земельний кодекс України від 25 жовтня 
2001 р. (ст. 177—180) [5], Закони України 
«Про охорону навколишнього природного 
середовища» від 25 червня 1991 р. (ст. 6) 
[22], «Про державні цільові програми» від 
18 березня 2004 р. [17], «Про Генеральну 
схему планування території України» від 7 
лютого 2002 р. [16], «Про планування і за-
будову територій» від 20 квітня 2000 року 
[23], «Про основи містобудування» від 16 
листопада 1992 р. [20], «Про будівельні 
норми» від 5 листопада 2009 р. [14], «Про 

загальнодержавну програму формування 
національної екологічної мережі України 
на 2000-2015 роки» від 21 вересня 2000 р. 
[18], «Про охорону земель» від 19 червня 
2003 р. [21], «Про землеустрій» від 22 
травня 2003 р. [19], «Про відповідальність 
підприємств, їх об’єднань, установ та орга-
нізацій за правопорушення у сфері місто-
будування» від 14 жовтня 1994 р. [15] та ін.

На підзаконному рівні правові засади 
планування використання та охорони зе-
мель в Україні забезпечують: Основні на-
прями державної політики України у га-
лузі охорони довкілля, використання при-
родних ресурсів та забезпечення екологіч-
ної безпеки, затверджені постановою Вер-
ховної Ради України від 5 березня 1998 р. 
[11]; Основні напрями земельної реформи 
в Україні на 2001—2005 роки, затверджені 
указом Президента України від 30 травня 
2001 р. [12]; Заходи щодо реалізації Осно-
вних напрямів земельної реформи в Укра-
їні на 2001—2005 роки, затверджені роз-
порядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 26 вересня 2001 р. [3]; Концепція 
державної цільової програми розвитку зе-
мельних відносин в Україні на період до 
2020 року, схвалена розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 17 червня 
2009 р. [9]; Комплексна програма розви-
тку меліорації земель і поліпшення еко-

О.М. КОВТУн,
кандидат юридичних наук, доцент
(Академія адвокатури України)

ПРАвові ЗАСАди 
ПлАнувАння 
викоРиСтАння  
тА охоРони Земель  
в укРАїні

Ключові слова: охорона земель, програма використання земель, планування територій, 
районування земель, генеральна схема планування.
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логічного стану зрошуваних та осуше-
них угідь на період до 2010 року, затвер-
джена постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 листопада 2000 р. [6]; Дер-
жавні санітарні правила планування та за-
будови населених пунктів, затверджені на-
казом Міністерства охорони здоров’я від 
19 червня 1996 року [1]; Порядок здій-
снення природно-сільськогосподарського, 
еколого-економічного, протиерозійного та 
інших видів районування (зонування) зе-
мель, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 травня 2004 р. 
[13]; Комплексний план заходів щодо ре-
формування земельних відносин, дерегу-
ляції та подолання корупції у цій сфері на 
2009 рік, затверджений розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 8 квітня 
2009 р. [7] та ін.

А.М. Мірошниченко цілком обґрунто-
вано формами планування використання зе-
мель називає: 1) розробку та затвердження 
програм використання земель (державних, 
регіональних); 2) планування територій; 
3) природно-сільськогосподарське району-
вання земель [10, 338]. 

Наміри та потреби використання окре-
мих територій, визначені у державних про-
грамах економічного і соціального розви-
тку, інших державних програмах, схемах 
розвитку галузей економіки, передбачають 
необхідність значного збільшення тери-
торій природоохоронного, рекреаційного, 
оздоровчого, історико-культурного призна-
чення, а також житлової та громадської за-
будови з підвищенням ефективності вико-
ристання земель населених пунктів, скоро-
чення площі ріллі та виробничих терито-
рій (особливо під відкритими розробками, 
кар’єрами, шахтами, відповідними спору-
дами транспорту і зв’язку) з передачею ви-
вільнених земель для інших видів викорис-
тання [16].

Програми використання та охорони 
земель Земельний кодекс поділяє на за-
гальнодержавні та регіональні (ст. 177—
178) [5]. 

Вищенаведені приклади державних 
програм, що стосуються використання та 

охорони земель [6; 11; 12] дозволяють ви-
значити значну прогалину правового ре-
гулювання у цій сфері — відсутність Дер-
жавної цільової програми розвитку зе-
мельних відносин в Україні на період до 
2020 р. (розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України схвалено лише Концепцію 
державної цільової програми розвитку зе-
мельних відносин в Україні на період до 
2020 року (далі — Концепція) [9]).

У Концепції зазначається, що на сьо-
годні ситуація щодо володіння, користу-
вання і розпорядження землею залиша-
ється складною і такою, що вимагає не-
відкладного поліпшення. Найгострішими 
проблемами є: незавершеність процесів 
реформування економічних та правових 
відносин власності; недосконалість сис-
теми державного управління у сфері вико-
ристання і охорони земель, земельного за-
конодавства та інфраструктури ринку зе-
мель, нерозвинутість автоматизованої сис-
теми ведення державного земельного када-
стру, відсутність механізму економічного 
стимулювання використання і охорони зе-
мель. Роботи із запровадження раціональ-
ного землекористування проводяться до-
сить повільно. 

Відсутнє перспективне прогнозування 
розвитку земельних відносин, не визна-
чена оптимальна модель сільськогоспо-
дарського землекористування. Низькою за-
лишається ефективність використання зе-
мель у сільському господарстві через не-
визначеність системи регулювання земель-
них відносин, не завершено введення у по-
вному обсязі в економічний оборот земель-
них ділянок та прав на них. 

З огляду на зазначене існує нагальна 
потреба у розробленні та прийнятті Дер-
жавної цільової програми розвитку земель-
них відносин в Україні на період до 2020 
року (далі — Програма).

Метою Програми є визначення та ре-
алізація основних напрямів державної по-
літики, спрямованих на удосконалення зе-
мельних відносин та створення сприятли-
вих умов для сталого розвитку землеко-
ристування міських і сільських територій, 
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сприяння розв’язанню екологічних та со-
ціальних проблем села, розвитку високое-
фективного конкурентоспроможного сіль-
ськогосподарського виробництва, збере-
ження природних цінностей агроландшаф-
тів [9]. 

Відповідно до законодавства України, 
планування територій здійснюється на за-
гальнодержавному, регіональному та міс-
цевому рівні. Так, згідно зі ст. 5 Закону 
України «Про планування і забудову те-
риторій» [23] планування територій на за-
гальнодержавному рівні полягає в розро-
бленні Генеральної схеми планування те-
риторії України (далі — Генеральна схема), 
якою передбачається раціональне викорис-
тання території України, створення та під-
тримання повноцінного життєвого середо-
вища, охорони довкілля, охорони здоров’я 
населення, охорони пам’яток історії та 
культури, визначення державних пріорите-
тів розвитку систем розселення, виробни-
чої, соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури. 

Генеральна схема повинна містити: 
 – аналіз стану використання терито-

рії України та функціонування сис-
тем розселення; 

 – аналіз намірів та потреб викорис-
тання окремих територій, визна-
чених у загальнодержавних про-
грамах соціального, економічно-
го розвитку, інших державних про-
грамах, схемах розвитку галузей 
економіки; 

 – аналіз санітарно-епіде міологіч но-
го та екологічного стану регіонів 
і реалізації відповідних цільових 
програм, а також аналіз заходів, 
спрямованих на поліпшення стану 
довкілля; 

 – аналіз диспропорцій використання 
територій; 

 – визначення територій за видами 
переважного використання; 

 – напрями вдосконалення систем 
розселення та сталого розвитку на-
селених пунктів; 

 – комплекс заходів по її реалізації. 

За рішенням Кабінету Міністрів Укра-
їни можуть розроблятися схеми плану-
вання окремих частин території Укра-
їни — кількох областей, узбереж Чорного 
та Азовського морів, міжнародних тран-
спортних коридорів, прикордонних тери-
торій тощо.

Генеральна схема визначає пріоритети 
та концептуальні вирішення планування 
і використання території країни, вдоско-
налення систем розселення та забезпе-
чення сталого розвитку населених пунк-
тів, розвитку виробничої, соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури, 
формування національної екологічної ме-
режі.

Використання території України харак-
теризується значними диспропорціями, зо-
крема: 

 – надзвичайно високим, економіч-
но та екологічно необґрунтованим 
рівнем господарського (передусім 
— сільськогосподарського) осво-
єння території; 

 – значними площами та низькою 
щільністю забудови виробничих 
територій; 

 – нераціональним розміщенням 
вироб ничих та житлових терито-
рій;

 – малою часткою територій при-
родоохо ронного, рекреацій ного, 
оздо ров чого, історико-культурного 
призначення; 

 – наявністю значних територій, ви-
користання яких законодавчо об-
межується та вимагає спеціаль-
ного охоронного режиму госпо-
дарювання (територія радіацій-
ного забруднення внаслідок ава-
рії на Чорнобильській АЕС, 
санітарно-захисні та охоронні 
зони підприємств промисловос-
ті, транспорту та зв’язку, об’єкти 
природно-запо відного фонду та 
історико-культурного призна-
чення, курорти, річки, моря, озера, 
водосховища та інші водой ми, во-
дозабори); 
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 – територіальною невідповідніс-
тю розміщення водоємних вироб-
ництв місцевим водним ресурсам.

Санітарно-епідемічний та екологічний 
стан території України, рівень природно-
техногенної безпеки характеризується: 

 – деформованою структурою госпо-
дарського комплексу при перева-
жанні виробництв з ресурсозатрат-
ними, екологічно небезпечними 
технологіями та значним зношен-
ням основних фондів;

 – високим рівнем забруднення на-
вколишнього природного середо-
вища багатьох регіонів, недостат-
нім розвитком екологічної інфра-
структури; 

 – наявністю значних територій, що 
зазнають постійного впливу небез-
печних геологічних процесів. 

Внаслідок цього територія України від-
значається надмірним техногенним наван-
таженням на довкілля, високим ступенем 
його забруднення та природно-техногенної 
небезпеки. 

До недоліків функціонування систем 
розселення належать:

 – неузгодженість соціального, еко-
номічного, містобудівного та еко-
логічного аспектів розвитку насе-
лених пунктів та прилеглих тери-
торій;

 – надмірна концентрація населення і 
виробництва у великих містах;

 – уповільнений розвиток більшості 
середніх і малих міст, селищ та сіл;

 – ексцентричне територіальне розта-
шування більшості обласних цен-
трів, недостатній розвиток у цен-
трах внутрішньообласних систем 
розселення (особливо міжрайон-
них, районних) об’єктів соціально-
культурного обслуговування на-
селення прилеглих територій та 
транспортних зв’язків, що не дає 
змоги забезпечити створення для 
кожного громадянина (незалежно 
від місця його проживання) рівних 
умов доступності до цих об’єктів; 

 – недостатній рівень розвитку соці-
альної та інженерно-транспортної 
інфраструктури населених пунк-
тів.

Основною причиною цих недоліків є 
відсутність науково обґрунтованої загаль-
нодержавної стратегії ефективного вико-
ристання території країни [16].

Відповідно до ст. 7 Закону України 
«Про планування і забудову територій» 
[23] планування територій на регіональ-
ному рівні полягає у розробленні та затвер-
дженні схем планування територій Авто-
номної Республіки Крим, областей, райо-
нів, регулюванні використання їх терито-
рій, ухваленні та реалізації відповідних рі-
шень про дотримання містобудівної доку-
ментації відповідно до закону. 

Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим, обласні, районні ради в межах своїх 
повноважень приймають рішення про роз-
роблення схем планування територій від-
повідних адміністративно-територіальних 
одиниць, а також їх окремих частин. 

У схемах планування територій на регі-
ональному рівні визначаються заходи реа-
лізації державної політики та враховуються 
державні інтереси під час планування цих 
територій, їх історичні, економічні, еколо-
гічні, географічні і демографічні особли-
вості, етнічні та культурні традиції. 

Планування територій на місцевому 
рівні згідно зі ст. 10 Закону України «Про 
планування і забудову територій» забезпе-
чується відповідними місцевими радами 
та їх виконавчими органами, Київською та 
Севастопольською міськими державними 
адміністраціями відповідно до їх повнова-
жень, визначених законом, і полягає у роз-
робленні та затвердженні генеральних пла-
нів населених пунктів, схем планування те-
риторій на місцевому рівні та іншої місто-
будівної документації, регулюванні вико-
ристання їх територій, ухваленні та реалі-
зації відповідних рішень про дотримання 
містобудівної документації. 

Розроблення, погодження та експер-
тиза містобудівної документації прова-
дяться згідно з встановленими держав-
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ними стандартами, нормами та правилами 
в порядку, визначеному законодавством. 

Містобудівна документація затверджу-
ється відповідною місцевою радою з ви-
значенням строку її дії та переліку раніше 
прийнятих рішень, що втрачають чинність, 
а також тих рішень, до яких необхідно вне-
сти відповідні зміни. 

Зміни до містобудівної документації 
вносяться рішенням ради, яка затвердила 
містобудівну документацію, після пого-
дження з відповідним спеціально уповно-
важеним органом з питань містобудування 
та архітектури.

Різновидом територіального плану-
вання є зонування земель, що здійснюється 
в межах населених пунктів. Ч. 3 ст. 180 Зе-
мельного кодексу України зазначає, що зо-
нування земель здійснюється відповідно 
до закону. Отже, розробка та прийняття За-

кону України «Про зонування земель» є 
сьогодні нагальною необхідністю, зважа-
ючи на те, що авторитетні юристи-науковці 
(зокрема, В.М. Єрмоленко) вважають за 
доцільне цільове призначення землі замі-
нити принципом зонування, який набуває 
все більшого розповсюдження у розвину-
тих зарубіжних країнах [2, 28].

Отже, дослідження правових засад 
планування використання та охорони зе-
мель в Україні дозволило визначити деякі 
прогалини правового регулювання у цій 
сфері, найбільш вагомими з яких є відсут-
ність Державної цільової програми розви-
тку земельних відносин в Україні на пе-
ріод до 2020 р. та Закону України «Про зо-
нування земель», що мають стати важли-
вими елементами системи правового регу-
лювання засад планування використання 
та охорони земель. 
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резЮМе
Статья посвящена исследованию правовых основ планирования использования и 

охраны земель в Украине. Автором выделяются и исследуются элементы системы пра-
вового регулирования в этой сфере, анализируются проблемы.

SUMMARY
The article is devoted research of legal frameworks of planning of the use and guard of 

earths in Ukraine. Selected an author and probed elements of the system of the legal adjusting 
in this sphere, problems are analysed.
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На сьогодні організація і проведення 
виборчих кампаній є сферою діяльності 
професіоналів — людей, які спеціалізу-
ються на виборчих технологіях та воло-
діють відповідними знаннями, вміннями 
і навичками. Якщо термін «виборчі тех-
нології» можна вважати вже усталеним в 
плані визначення, то відносно назви про-
фесії спеціалістів у даній сфері цього ска-
зати не можна. Їх називають політичними 
технологами, політичними консультан-
тами, електоральними менеджерами тощо. 
Власне політологи, коментуючи термін 
«політичний консультант», зазначають, що 
консультант — це не професія, а роль, яку 
відіграє в команді професіонал [1, 27]. 

Не дивлячись на інтенсивний розвиток 
політичного консалтингу, дослідники не 
приділяли належної уваги цій проблема-
тиці. Їх інтерес був прикутий до чинників, 
що впливають на прийняття виборцями рі-
шень в ході голосування. 

Загалом, історія професійного полі-
тичного консультування в США поча-
лася в 1930-ті роки. і спочатку асоціюва-
лась з проведенням видовищних електо-
ральних заходів. Перша спеціалізована 
фірма консультантів з виборів була ство-
рена в 1933 р. американцями К. Уайтеке-
ром і Л. Бакстером. Проте постановкою 
передвиборних спектаклів діяльність пер-

ших консультантів і менеджерів не обмеж-
увалася. Тим більше, що за всієї інновацій-
ності свого підходу вони спиралися на чи-
малий досвід консультаційно-аналітичної 
роботи, накопичений провідними політич-
ними партіями США, — Республіканською 
і Демократичною. 

У Центральному апараті республікан-
ців вже в 1936 р. була налагоджена служба 
зв’язків з громадськістю, а демократи ще 
на початку століття ввели в своїй штаб-
квартирі посаду прес-секретаря. Слід за-
значити, що перші політичні консультанти 
були людьми політично ангажованими і 
працювали не тільки за матеріальну винаго-
роду, але і через свої політичні переконання. 

Політичне консультування активізува-
лось вже після Другої світової війни. Цен-
тральні апарати партій поступово перетво-
рювалися на справжні сервісні підприєм-
ства. Зокрема, вони надавали такі послуги, 
як всебічна допомога в розробці бюджету 
виборчої кампанії і формування команди 
кандидата, підготовка різноманітних агіта-
ційних матеріалів і заходів, підготовка ка-
дрів для професійного проведення вибор-
чих кампаній шляхом короткострокового 
навчання виборчим технологіям партійних 
активістів тощо. 

Служби політичного менеджменту і 
маркетингу створюються не в самих пар-
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тіях, а при них, або навіть функціонують як 
незалежні структури з обслуговування ви-
борчих кампаній самих різних політичних 
сил. Саме остання з відзначених тенденцій 
є найбільш стійкою і характеризує сучасний 
етап розвитку політичного консультування.

Починаючи з 1960-х років, канди-
дати, які вступають у передвиборну бо-
ротьбу, починають все більше співро-
бітничати не з власними партійними ка-
драми, а з фахівцями-консультантами і 
менеджерами. Партії продовжують нада-
вати допомогу своїм кандидатам, проте су-
часний виборчий процес вимагає не ама-
торського, а професійного підходу. В ре-
зультаті написання програми, створення 
іміджу кандидата, постановка його кому-
нікації з виборцями покладається саме на 
професіоналів. 

В 1968 р. француз М. Богран та аме-
риканець Дж. Наполітан створили Між-
народну асоціацію політичних консуль-
тантів, а незабаром була створена Амери-
канська асоціація політичних консультан-
тів. Ці об’єднання професіоналів на сьо-
годні нараховують десятки членів. Кіль-
кість фірм, що спеціалізуються на органі-
зації виборчих кампаній в США, обчислю-
ється сьогодні сотнями; їх сукупний річний 
дохід досягає мільярда доларів. 

Нині імена «монстрів» електорального 
бізнесу, найбільших фахівців з виробни-
цтва політичних зірок відомі у всьому світі 
— це американці Дж. Наполітан, М. Різ, 
Т. Шварц, французи М. Бонгран, Ж. Се-
гела, англієць Г. Ріс, німець Г. Бахер, іта-
лієць М. Баллеріні, латиноамериканці 
Х.І. Касаль та У. Хайме, М. Сакс з ПАР та 
багато інших.

Американський політолог Р. Фрайден-
берг, оцінюючи сучасну роль та значимість 
політичного консультування, успішно ви-
ділив наступні перспективи розвитку полі-
тичного консалтингу [4, 199]: 

1) політичний консалтинг і надалі ди-
намічно розвиватиметься; 

2) цей розвиток визначатиметься зрос-
таючою географічною спеціалізацією; 

3) на його розвиток впливатиме і зрос-

тання кількості проблемних питань та кор-
поративне адвокатування;

4) до певної міри цей розвиток пере-
буватиме під впливом застосування все 
більш витончених технологій політичної 
комунікації; 

5) політичні консультанти і надалі від-
даватимуть перевагу негативним послан-
ням; 

6) культура політичного консалтингу 
перебуватиме в центрі дискусій та супер-
ечок;

7) політичний консалтинг може стати 
об’єктом регулювання з боку держави. 

Поле діяльності політичних консуль-
тантів надзвичайно широке: це і «розшиф-
ровка» результатів соціологічних дослі-
джень, і наступний крок — планування 
виборчої кампанії, виходячи з отриманих 
даних, налагодження виборчої комуніка-
ції. Проте в центрі уваги консультанта по-
стійно перебуває імідж кандидата — саме 
тому консультанта часто називають імідж-
мейкером, хоча це і не вірно. Класичний 
іміджмейкер займається, головним чином, 
зовнішністю клієнта, його манерами, мо-
вою і т.д. 

Політичний консультант піклується не 
стільки про психологічний або естетичний, 
скільки про соціально-політичний зміст 
образу: кандидат повинен завжди залиша-
тися самим собою, але в той же час відпо-
відати суспільній потребі в лідерові пев-
ного типу, утілювати зрозумілу виборцям 
політичну ідею.

Сьогодні в колишніх комуністичних 
державах відбувається процес становлення 
та зміцнення позицій незалежних, пар-
тійно незаангажованих політичних радни-
ків. Саме незалежний консультант, на від-
міну від штатного, не переймається про-
блемою виживання в апараті; він може до-
зволити собі розкіш говорити правду; він 
— носій «гласу народу», представник лю-
дини зі сторони, пересічного виборця. 

Долаючи чималі труднощі, в Україні 
сьогодні поступово формується «цехове» 
співтовариство політичних консультан-
тів і менеджерів — людей, які символізу-
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ють настання нового стилю політичного 
життя: виробляються принципи, норми і 
цінності незалежної від держави інтелек-
туальної професійної діяльності, в рамках 
якої тільки і можна сформувати фахівця 
високого класу [2, 7]. 

У багатьох країнах існують національні 
асоціації політичних консультантів і мене-
джерів, які забезпечують вироблення і до-
тримання етичних кодексів поведінки. У 
1969 р. була утворена Міжнародна асоціа-
ція політичного консультування, її першим 
президентом був відомий американський 
менеджер К. Уайт. Ця організація прово-
дить щорічні конференції, учбові і наукові 
семінари, присвячені окремим аспектам 
виборчих кампаній: електоральному зако-
нодавству, проблемам фінансування, соціо-
логічним опитуванням виборців, викорис-
танню ЗМІ тощо. 

В Україні також спостерігається тен-
денція до добровільного саморегулю-
вання своєї діяльності, підвищення рівня 
етичних вимог з боку самих політичних 
консультантів. Так у 2003 р. була створена 
Асоціація політичних консультантів Укра-
їни, яка об’єднала спеціалістів у даній 
сфері, та всеукраїнська громадська орга-
нізація «Українська ліга зі зв’язків із гро-
мадськістю». 

Важливість формування в україн-
ській політиці професійного співтовари-
ства консультантів визначається через 
часті випад ки підтасовування результатів 
дослід жень ринку — соціологічних і екс-
пертних опитувань, на матеріалах яких 
формулюють ся рейтинги політиків. В 
умовах бурхливого зростання числа кан-
дидатів, багато з яких мають в своєму роз-
порядженні солідні фінансові можливості, 
зростає небезпека появи «кишенькових со-
ціологів», псевдоконсультантів або відвер-
тих шарлатанів, що беруться робити «кам-
панії під ключ» і забезпечувати «100% пе-
ремогу» на виборах.

Часто консультанти порівнюють себе з 
лікарями, які надають допомогу кожному, 
хто в ній має потребу, а свої фірми — з ма-
шинами, що видають «на гора» технології 

успіху. Знаменитий французький консуль-
тант Ж. Сегела одного разу порівняв себе 
з телеграфістом, який лише передає текст 
телеграми, а не складає його. Саме з етич-
них міркувань деякі професіонали марке-
тингу повертаються з політичних в зви-
чайні консалтингові і рекламні фірми: вони 
не можуть гарантувати споживачам якість 
товару, який рекламують і проштовхують 
на політичному ринку. 

Відхід професіоналів з електораль-
ного процесу і політики в цілому — не ви-
рішення проблеми. Абсолютно має рацію 
у зв’язку з цим М. Рац, який підкреслює 
необхідність «формування такого політо-
логічного співтовариства консультантів, 
яке б відкидало всякого роду екстремістів 
і маргиналів, і навпаки — втягувало б в ор-
біту своєї дії всі здорові політичні сили, що 
дорожать такими цінностями, як свобода, 
демократія, громадянське суспільство і 
правова держава» [3, 7].

Основним стимулом для відповідаль-
ної роботи консультанта слугують гроші. 
Водночас, на думку багатьох фахівців, не 
менш могутнім стимулом стає радість пе-
ремоги, здобутої в нелегкому змаганні, 
усвідомлення того, що ти професіонал. 
У світовій практиці визначено 5 критеріїв 
професіоналізму політичних консультан-
тів [5, 50]:

 – опора на загальновизнані 
теоретико-методологічні підходи;

 – компетентність, що визнається ко-
ристувачами послуг управлінця;

 – компетентність, що визнається ко-
легами по професії;

 – наявність професійної асоціації, 
яка займається підготовкою кадрів 
і підвищенням кваліфікації своїх 
членів;

 – дотримання менеджером профе-
сійної етики.

Як свідчить світовий досвід, найчас-
тіше політичними консультантами стають 
колишні журналісти або ж фахівці з ре-
клами. Така тенденція є цілком зрозумі-
лою, оскільки на нинішньому етапі розви-
тку виборчих технологій успіх на виборах 
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залежить перш за все від того, чи зуміли 
кандидат і його команда переконати вибор-
ців, вплинути на їх поведінку при голосу-
ванні. Найбільш надійним засобом дії на 
електорат є засоби масової інформації — 
перш за все, телебачення, аудиторія якого 
налічує десятки і сотні мільйонів чоловік. 
Саме журналістам провідні політики дові-
ряють пости прес-секретарів, доручають 
формування своїх електоральних команд. 

Досить рідко менеджерами власних 
кампаній виступають політичні діячі. При-
родженим відчуття реклами було у най-
більшого політичного лідера Великобрита-
нії Г. Макміллана. Президент США Ф. Руз-
вельт говорив наступне про свої організа-
торські здібності: «Якби мені довелося по-
чинати життя спочатку, я, швидше за все, 
зайнявся б рекламою». Хорошим органі-
затором власних політичних кампаній був 
і Р. Ніксон. Відомі також випадки, коли 
консультанти стають політиками. Найві-
домішим прикладом такої трансформації 
був Р. Кеннеді, який брав участь в органі-
зації виборчих кампаній свого старшого 
брата Дж. Кеннеді. Консультантами почи-
нали кар’єру такі відомі американські полі-
тики, як сенатори Б. Голдуотер і Дж. Харт. 
У Франції подібну еволюцію зробив відо-
мий практик і теоретик політичного марке-
тингу М. Нуар, який згодом і сам став де-
путатом [6].

На сьогодні українським політконсуль-
тантам важливо вирішувати наступні за-
вдання: 

1) проводити діагностику політичної 
ситуації і стан політичної напруги в сус-
пільстві;

2) оволодіти методикою створення та 
підтримки іміджу політичного лідера. Гро-
мадськість має уявлення не стільки про са-
мого кандидата, а скільки про синтезова-
ний образ, який містить і якості його кон-
сультанта, і ті очікування електорату, які 
закладаються до образу політика;

3) формувати уміння приймати 
управлінські рішення в політичній сфері, 
планувати політичну діяльності, включа-
ючи виборчі кампанії, політичне спілку-

вання, підтримку політичних зв’язків та 
відносин;

4) врахування в політичних кампаніях 
та акціях цінностей масової політичної сві-
домості;

5) формування унікальних політичних 
пропозицій, політичні РR-акції, діяльність 
політичних лідерів, управління кадрами і 
розстановкою активу;

6) прийняття нестандартних рішень і 
тактика роботи зі «своїми» та «чужими» 
виборцями.

Сучасний стан позначений зростан-
ням ефективності дій політичних консуль-
тантів порівняно із «колишніми професіо-
налами», тобто командою підтримки кан-
дидата, рекрутованих з числа його пар-
тійних соратників. Активно почали впро-
ваджуватися практичні методи політич-
ного маркетингу, які радикально відрізня-
ються від політичної пропаганди. Якщо 
методи пропаганди мало відрізнялися від 
концепції розширення збуту готового про-
дукту, у нашому випадку — партійної іде-
ології, то маркетинговий підхід передба-
чає обов’язкове першочергове вивчення 
потреб виборців, а вже потім перехід до 
виробництва конкурентоспроможного то-
вару, зокрема, іміджу політичних лідерів. 
Зв’язки з громадськістю стають основним 
змістом політичної діяльності професій-
них політиків. І ця діяльність вже немис-
лима без участі політичних консультантів.

В Україні попит на спеціалістів в сфері 
виборчих технологій став формуватися з 
початком проведення конкурентних вибо-
рів, а з середини 1990-х років заявили про 
себе декілька десятків фірм, що спеціалі-
зуються на вивченні політичного ринку, 
підготовці аналітичних матеріалів, на-
данні іміджмейкерських послуг, реалізації 
послуг із зв’язків з громадськістю (піар-
послуг) тощо. Сьогодні на цьому терені 
працює немало кваліфікованих фахівців 
— політологів, журналістів, психологів, 
юристів, рекламістів, які створили власні 
агентства: Український центр економіч-
них і політичних досліджень ім. О. Разум-
кова, Центр прикладних політичних дослі-
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джень «Пента» (В. Фесенко), Інститут гло-
бальних стратегій (В. Карасьов), Інститут 
проблем управління ім. Горшеніна (К. Бон-
даренко), Київський центр політичних до-
сліджень і конфліктології (М. Погребин-
ський), Інститут політики (М. Томенко), 
Центр дослідження політичних цінностей 
(О. Доній), Інститут конкурентного сус-
пільства (К. Ляпіна), Агентство моделю-
вання ситуацій (В. Бала), та інші. 

Що стосується кар’єри політичних 
консультантів, то в Україні мода запро-
шувати політологів, юристів, експертів з 
суспільно-політичних питань у партійні 
списки з’явилася в 2002 р. у зв’язку з пе-
реходом від змішаної системи виборів до 
партійної. Очевидно, що отримати пере-
могу в мажоритарному окрузі у спеціаліс-
тів, відомих у відносно вузьких колах фа-
хівців, — було небагато. Такими стали ві-
домий юрист С. Головатий (№ 12 у «Ви-
борчому блоці Юлії Тимошенко»), К. Ля-
піна (№ 88 у Виборчому блоці політич-
них партій «Блок Віктора Ющенка «Наша 
Україна») та М. Томенко (№ 62 у «Блоці 
Віктора Ющенка «Наша Україна»). Да-
ний експеримент видався успішним і вже 
на парламентських виборах 2006 р. кіль-
кість експертів-політологів та політтехно-
логів зросла до 6: Д. Видрін (№ 92 у «Все-
українському об’єднанні «Батьківщина»), 
С. Головатий (№ 43 у блоці «Наша Укра-
їна»), К. Ляпіна (№ 7 у Блоці «Наша Укра-
їна»), Г. Немиря (№ 46 у «Блоці Юлії Тимо-
шенко»), В. Полохало (№ 50 у «Блоці Юлії 
Тимошенко»), М. Томенко (№ 3 у «Блоці 
Юлії Тимошенко»).

Політична кар’єра для декого з них ви-
явилася невдалою, і список народних де-
путатів 2007 р. поповнився новими іме-
нами: журналіста В. Ар’єва (№ 10 у 
блоці «Наша Україна — Народна само-
оборона»), політолога О. Донія (№ 37 у 
блоці «Наша Україна — Народна самоо-
борона»), експерта Ю. Полунєєва (№ 91 
у блоці Юлії Тимошенко), політтехно-
лога В. Уколова (№ 147 у блоці Юлії Тим-
ошенко) та колишнього прес-секретаря 
Ю. Тимошенко В. Чепиноги (№ 87 у 

блоці Юлії Тимошенко). Продовжують 
свою парламентську кар’єру С. Головатий 
(№ 92 у Партії регіонів), К. Ляпіна (№ 8 у 
блоці «Наша Україна — Народна самоо-
борона»), В. Полохало (№ 50 у блоці Юлії 
Тимошенко) та М. Томенко (№ 3 у блоці 
Юлії Тимошенко).

До української специфіки слід віднести 
і той факт, що найкращою стартовою пло-
щадкою для консультанта у світ професій-
ної політики в Україні є органи, що забез-
печують діяльність Президента: Адміні-
страція Президента України та Секретаріат 
Президента України. Прикладом еволюції 
з помічника-консультанта у фігуру полі-
тика національного масштабу є екс-голови 
Адміністрації Президента України В. Лит-
вин, Д. Табачник, В. Медведчук; колишній 
прес-секретар Президента України І. Гера-
щенко, та екс-голова Секретаріату Прези-
дента України В. Балога. 

Однак в Україні досі жоден з політиків 
— серед діючих чи колишніх — не ство-
рив організації, яка б пропонувала послуги 
з політичного консалтингу, обмежуючись 
наданням індивідуальних консультацій. 
Також досить популярним серед політи-
ків є створення різноманітних кишенько-
вих аналітичних центрів, невідомих широ-
кому загалу, що займаються обслуговуван-
ням конкретного політика або ж політичної 
сили, легітимуючи деякі з своїх позицій як 
голос представників «третього сектору» 
— громадських організацій. Зазначені тен-
денції свідчать про недорозвиненість укра-
їнського ринку політичних послуг. 

Ефективний підхід до розвитку про-
фесійного політичного консультування в 
Україні — це створення об’єднаних команд 
консультантів, що володіють знаннями по-
літичної ситуації в країні. Підвищення 
професіоналів у цій галузі в Україні стане 
можливим завдяки: 

а) підвищенню значення політичного 
консультанта, що приведе до зросту по-
питу на відповідних фахівців;

б) «емпіричної революції» у науці, що 
дозволить на якісно новій основі готувати 
таких фахівців;
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в) становлення конкурентних ринків 
політичних консалтингових послуг, що 

спонукають їхніх учасників до постійного 
вдосконалення.
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резЮМе
В статье проведен комплексный анализ понятия политического консультирования 

в избирательных компаниях, определены основные задания и функции политических 
консультантов. Показано, что основная цель политического консультирования — это на-
стройка коммуникаций между политиком и избирателем, что является составной частью 
демократического процесса. Проанализированы особенности политического консульти-
рования в Украине.

SUMMARY
In article the complex analysis of concept political consultation in the selective companies 

is carried out, the basic tasks and functions of political advisers are defined. It is shown that 
the main objective of political consultation is an adjustment of communications between 
the politician and the voter that is a component of democratic process. Features of political 
consultation in Ukraine are analysed.
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Будь-яка діяльність плідна й ефек-
тивна, коли здійснюється з повним розу-
мінням справи. Без всебічного і глибокого 
розуміння змісту правових норм немож-
ливо правове регулювання громадського 
життя, зміцнення законності. Тлумачення 
нормативних актів є необхідною переду-
мовою для правильного здійснення норм 
права. У даному аспекті мова може йти як 
про офіційне, так і про неофіційне тлума-
чення норм права. 

Проблема тлумачення, у тому числі й 
неофіційного, є однією з традиційних про-
блем юридичної науки. Вона має само-
стійне значення в процесі наукового або по-
всякденного пізнання державно-правового 
життя. Необхідність чіткого уявлення про 
зміст чинних норм виникає в ході як пра-
вотворчої, так і правозастосовчої роботи. 
Ні видати новий акт, ні систематизувати, 
ні застосувати наявні не можна без знань 
справжньої волі законодавця, що одержала 
офіційне вираження. Процес неофіційного 
тлумачення неминучий при реалізації пра-
вових норм державними органами, при 
укладенні угод і договорів господарськими 
структурами, у діяльності партій, суспіль-
них об’єднань, при здійсненні цивільних 
юридично значимих дій і навіть у повсяк-
денному житті окремої особи. Більше того, 
процес неофіційного тлумачення норм 
права багатогранніший у порівнянні з офі-
ційним тлумаченням. Адже неофіційним 

тлумаченням, у широкому розумінні цього 
явища, займаються практично всі як юри-
дичні, так і фізичні особи щоденно. 

В сучасний період вагомим внеском у 
теорію і практику правотлумачення стали 
праці відомих правників — С.С. Алексє-
єва, Є.В. Васьковського, А.Б. Венгерова, 
М.М. Вопленко, В.В. Лазарєва, П.О. Не-
дбайла, О.С. Піголкіна, П.М. Рабіновича, 
Л.В. Соцуро, Т.Я. Хабрієвої, А.Ф. Чердан-
цева та багатьох інших. Вони досліджують 
питання тлумачення загалом і неофіцій-
ного зокрема. 

Предметом розгляду нашої статті є іс-
торія становлення неофіційного тлума-
чення норм права, а її завданням є дослі-
дження думок, ідей і поглядів видатних 
вчених та мислителів, які виражали своє 
ставлення до права і правових явищ з ме-
тою встановлення зародження ідей неофі-
ційного тлумачення норм права.

Кожне явище чи поняття має свої ви-
токи і першопричини, кожне переживає 
період народження, становлення, зрілого 
функціонування та відмирання. Навряд чи 
є виключенням поняття тлумачення норм 
права. Саме поняття «тлумачення норм 
права» остаточно формується у середині 
20 ст., але, шукаючи витоки і передумови 
появи цього явища, несправедливо буде не 
звернутись до юридично-державницького 
досвіду попередніх епох. Звісно, у форматі 
окремої статті неможливо здійснити доско-
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налий аналіз історичного розвитку право-
вої думки на предмет розробки ідей тлу-
мачення норм права, але не представити 
думки окремих мислителів означало б по-
збавити ідейне ядро цього явища його істо-
ричної ґенези. Доцільно зазначити, що ідеї 
великих мислителів щодо різних аспектів 
права не були направлені конкретно на про-
цес тлумачення, проте окремі їхні погляди, 
на нашу думку, склали основу ґенези тео-
рії тлумачення норм права і в першу чергу 
це стосувалося саме неофіційного тлума-
чення норм права. 

На межі 4 та 5 ст. до н.е. побачив світ 
твір давньогрецького філософа Платона 
«Держава», в якому автором стверджува-
лися принципи і правила, якими має ке-
руватися досконала, на його думку, дер-
жава. Платон шляхом логічних умовиводів 
підходить до з’ясування змісту категорії 
справедливості. Зокрема, він доходить ви-
сновків, що, «беручись установлювати за-
кони», люди влади можуть встановлювати 
їх правильно або неправильно, а отже ви-
никає справедливе питання, яке за багато 
століть стане яблуком розбрату між пред-
ставниками позитивістської та природньо-
правової юриспруденції: «Якщо інші люди 
зобов’язані коритися будь-якому припису, 
який встановили люди, що на даний мо-
мент є при владі, то чи буде це дійсно спра-
ведливим?» [1, 23]. Розробляючи проблему 
справедливості, філософ доходить висно-
вку, що ця якість здатна бути притаманною 
як окремим людям, так і цілим державам. 
Як бачимо, Платон по-своєму здійснює 
тлумачення існуючих чи таких, які повинні 
бути, норм права. Такі роздуми філософа 
по праву можна вважати неофіційним тлу-
маченням.

Естафетний жереб у розробці держав-
ницько-правових ідей від Платона пере-
йняв його учень Аристотель (384—322 рр. 
до н.е.).

Розвиваючи тему писаних законів, фі-
лософ говорить про їх недосконалість і за-
значає, що закони також можуть бути «по-
ганими чи добрими, ґрунтуватися чи не 
ґрунтуватися на засадах справедливості». 

Отже, Аристотель фактично позбавляє за-
кон як акт уповноваженого його видавати 
органу чи особи ознаки універсалізму у ке-
руванні суспільними відносинами і допус-
кає наявність чогось вищого за закон. Цим 
вищим, логічно виходячи зі змісту його 
твору, є справедливість. Під справедли-
вістю Аристотель розумів такий стан ре-
чей, за якого «усі рівні володарювати тією 
ж самою мірою, якою вони коряться, і щоб 
кожен поперемінно то повелівав, то ко-
рився». Слід зазначити, що філософ також 
уживає слово «закон» у значенні порядку, 
який має базуватися на засадах справедли-
вості:

«…Хто вимагає, аби панував закон, 
очевидно хоче, щоб панували Божество і 
Розум, а хто вимагає, аби панувала людина, 
проявляє (у своїй вимозі) певне дикунство; 
бо пристрасть саме і є таким (чимось тва-
ринним), до того ж вона зводить навіть 
найкращих праведних з істинного шляху; 
навпаки, закон — це розум поза пристрас-
тями і бажаннями». Аристотель виво-
дить також власне поняття права. На його 
думку право становить «державне благо», 
що «служить загальній користі»; право має 
пильнувати судовий орган [2, 41]. 

Такі роздуми філософа, хоча і в його ро-
зумінні не були тлумаченням норм права, 
проте з позицій нашого часу можемо аб-
солютно точно вважати його окремі праці 
прототипом неофіційного тлумачення 
норм права, зокрема як доктринального чи 
професійного. 

Після звернення до античної філософ-
сько-правової спадщини доречно й ці-
каво, на нашу думку, звернутись до уяв-
лень про державу, закони і право наших 
пращурів. Національно-етнічний аспект 
державницько-правової генези україн-
ства має цікавити нас настільки, наскільки 
ми бажаємо віднайти та дослідити автен-
тичні прояви генетичного коду нації у ві-
тчизняній історіософії. А цей код слід шу-
кати, скоріше за все, саме у Київській Русі. 
Звісно, історія автохтонного українського 
етносу не починається києворуським пе-
ріодом, але мову про зародження ідей-
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попередників «філософії права», а з нею й 
окремих аспектів тлумачення норм права, 
можна вести, починаючи саме з появи цієї 
держави.

Необхідно підкреслити, що прийняття 
християнства зіграло роль потужного ка-
талізатора у процесі розвитку суспільства. 
Як вказує О. Братко-Кутинський, ідеї хрис-
тиянства, змінюючи душі, майже не зміню-
вали світогляду наших пращурів. Христи-
янський світогляд мав багато спільного з 
язичницьким. Після офіційного прийняття 
християнства у 988 р. життя старої релігії 
лише набрало нових форм (частина обрядо-
вих дійств була оформлена як християнські 
свята) [3, 53]. Народ Київської Русі посту-
пово перетворювався у цивілізовану на той 
час націю зі своїми здобутками, культурою, 
планами розбудови державності, внутріш-
німи і зовнішніми проблемами. Це усві-
домлювали як самі русичі, так і європейські 
держави, які почали переймати у Русі куль-
турні, наукові, технічні досягнення. Наці-
ональна самобутність Київської Русі стала 
джерелом національної ідеї для сучасної 
України, а також джерелом знань для бага-
тьох європейських держав, у тому числі в 
пізнішому часі і для Росії. 

Як бачимо з наведеного, тлумачення 
норм права у Київські Русі було досить ши-
роким та розповсюдженим. Подібні при-
клади можна навести і з правотворчої ді-
яльності Володимира Мономаха та Ярос-
лава Мудрого. І хоча у більшості випад-
ків така діяльність відбувалася поза право-
вою свідомістю суспільства, особливо та-
кий процес можна простежити при імпле-
ментації дохристиянських норм у христи-
янські канони, ці процеси назвати інакше 
як своєрідним, характерним для того часу 
тлумаченням норм права — буде абсо-
лютно вірним. 

Отже, у Київській Русі філософія права 
формувалась на духовно-моральному під-
ґрунті, на попередній глибинній народ-
ній філософії, народній духовній культурі, 
при цьому саме «тлумачачи» нові норми, 
нові правила з урахуванням вимог часу та 
об’єктивної реальності. 

Про це свідчать такі давньоруські дже-
рела: «Слово про Закон і Благодать» ми-
трополита Іларіона, «Успенській збірник», 
«Моління» Даниїла Заточника, «Слова Ки-
рила Туровського», «Послання» Клима 
Смолятича, «Повчання» Володимира Мо-
номаха, «Послання» митрополита Ники-
фора, «Житіє» Бориса і Гліба, «Вчення» 
Кирила Новгородця, «Повість временних 
літ», «Повчання» Серапіона Володимир-
ського, «Печерський патерик», а також 
«Договірні грамоти Великого князя Ярос-
лавича з Великим Новгородом», «Дого-
вори Русі з Візантією». Особливо велике 
значення для формування української на-
ціональної філософії права мала «Руська 
Правда».

Митрополит Іларіон, зокрема, опи-
сує канони християнського світогляду, до-
сліджує співвідношення Старого і Нового 
Завітів, «закону» і «благодаті». Для тлу-
мачення використовуються не тільки бо-
гословські, а й соціальні поняття. Ми-
трополит Іларіон зазначає, що «закон» 
— «стень», «благодать» — «істина», закон 
— рабство, благодать — свобода, проте іс-
нування їх мислиться як єдність актуаль-
ного і потенційного. Благодать існує як за-
мисел Бога. Актуально кожне начало не іс-
нує, а змінює одне одного: спочатку «за-
кон», а потім — «благодать» [4, 13]. 

У своєму «Слові про закон і благодать» 
Іларіон також торкається чималого кола по-
літичних і юридичних проблем. По суті він 
окреслює співвідношення закону, істини 
і благодаті. Термін «закон» Іларіон вжи-
ває переважно в теологічному значенні, 
хоча певною мірою іларіонівський термін 
«закон» набуває одночасно і релігійного, і 
юридичного змісту. Закон він характеризує 
як жорстоку вимогу підкорення чужій волі; 
під істиною розуміє реалізацію свободної 
волі людини. Закон — це перший щабель 
в організації суспільного життя, і він да-
ний людям «на приуготование к истине», 
він — «предтеча істини і благодаті». Закон 
прирівнюється зі світлом місяця, а істина 
— з променями сонця. Істина досягається 
не всупереч закону, а завдяки йому. Термін 
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«закон» Іларіон частіше вживає у філософ-
ському значенні, а для правових категорій 
використовує термін «правда», який трак-
тується, з одного боку, як справедливість, а 
з іншого — як право [3, 55—56].

Виходячи з даних досліджень, вважа-
ємо, що саме митрополит Іларіон був пер-
шим, хто на території нашої держави на 
професійному рівні здійснював тлума-
чення норм права. Вважати таку роботу 
Іларіона офіційним чи неофіційним тлума-
ченням норм права неможливо, і було б не-
правильно. Проте його правотлумачна ді-
яльність з позицій нашого часу може трак-
туватись як, наприклад, доктринальне тлу-
мачення, а в деяких випадках як і профе-
сійне тлумачення норм права. 

Отже, давня антологія українського 
права має великий філософський зміст. Фі-
лософські дослідження стосувалися пере-
дусім людини як правової істоти, її коево-
люційного зв’язку. Завдяки синтезу права 

і філософії, належної книжної культури 
формувалась висока філософсько-правова 
культура, в якій відображались переваги 
духовного над матеріальним, переваги 
людського розуму та мудрості над діями 
людини. Хоча прямо не вказувалось про 
природне право, проте філософське мис-
лення було скеровано на виявлення сенсу 
життя на Землі, визначення пріоритету ре-
ального буття, природної поведінки лю-
дини, що є великою правовою цінністю.

Таким чином, можна зробити висно-
вок, що в історії становлення тлумачення 
норм права своє належне місце займає і 
становлення неофіційного тлумачення, 
про що свідчать історичні памятки-праці 
видатних вчених. Вони, висловлюючи 
свої думки з приводу бажаного та існую-
чого права, оцінюючи те чи інше правове 
явище, заклали підгрунтя неофіційного 
тлумачення норм права, а саме його док-
тринального виду.
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прослеживается становление такого правового явления как толкование норм права и не-
официального толкования норм права как его разновидности.

SUMMARY
The formation of the legal phenomenon such as the interpretation of the legal regulation 

and the unofficial interpretation of the legal regulation as its variety is refraced in this article on 
the base of the analysis of the historical works of the prominent scientists.
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Одним із завдань кримінального судо-
чинства є забезпечення правильного засто-
сування кримінально-процесуального за-
кону з тим, щоб кожний, хто вчинив зло-
чин, був притягнутий до відповідальності 
і жоден невинний не був покараний. Саме 
тому суспільство, безсумнівно, зацікавлене 
у покаранні осіб, винуватих у вчиненні 
злочинів, як і у тому, щоб жоден невинува-
тий не зазнав незаконного і необґрунтова-
ного кримінального переслідування та за-
судження. Це пояснюється тим, що саме 
на державі лежить відповідальність за до-
пущені недоліки в роботі судових та пра-
воохоронних органів. І від того наскільки 
ефективно вона зможе їх усунути, повер-
нути особі статус повноправного члена 
суспільства, значною мірою залежить і 
розвиток самої держави. Сьогодні в Укра-
їні існує і діє такий механізм, який покли-
каний гарантувати та забезпечити захист 
прав та інтересів осіб, що зазнали незакон-
ного і необґрунтованого кримінального пе-
реслідування або (та) засудження, а також 
забезпечити швидке та повне відновлення 
всіх їхніх прав, яким виступає реабілітація.

Дослідження і вивчення інституту реа-
білітації, а також питань, пов’язаних з нею, 
в кримінальному процесі ведеться вже 
протягом багатьох років. Такі відомі ще до-
революційні вчені як А.Ф. Коні, М.І. Ми-

ролюбов, І.Я. Фойницький та інші, звер-
тали значну увагу на необґрунтоване і не-
законне кримінальне переслідування та за-
судження особи. Надалі вивченню інсти-
туту реабілітації присвячували свої роботи 
відомі радянські вчені, зокрема, Б.Т. Без-
лєпкін, Л.В. Бойцова, В.З. Лукашевич, 
М.М. Михеєнко, М.І. Пастухов, В.М. Са-
вицький, М.С. Строгович, Т.Т. Таджиєв та 
інші. Над розвитком інституту реабілітації 
в Росії сьогодні працюють такі науковці як 
Г.Г. Амірбекова, В.В. Владімірова, Р.В. Гав-
рилюк, А.М. Глибіна, О.О. Корнєєв, 
М.В. Максименко, М.В. Орлова, О.О. По-
допригора, В.С. Раменська, Д.В. Татьянін 
та інші. В Україні над проблемами реабілі-
тації працювали і працюють такі відомі на-
уковці як О.В. Капліна, В.Т. Нор, М.Є. Шу-
мило.

Реабілітація у кримінальному процесі 
України знаходиться сьогодні фактично на 
етапі формування, тому, безумовно, її нау-
кове дослідження супроводжується рядом 
дискусійних питань, серед яких особливе 
місце займає її основний суб’єкт — реабі-
літований.

Безумовно, неможливо розглянути в 
межах однієї статті всі проблемні питання, 
пов’язані з цим суб’єктом, тому свою увагу 
ми зосередимо на досліджені питання, хто 
саме підлягає реабілітації, тобто може на-

М.р. МАзУр,
аспірантка
(львівський національний університет  
імені Івана Франка)
(науковий керівник доцент А.А. Павлишин)

оСоби, які ПідлягАють 
РеАбілітАції в 
кРимінАльному ПРоцеСі

Ключові слова: кримінальний процес, суб’єкти кримінального процесу, реабілітація, 
реабілітований.

 © М.Р. Мазур, 2010

Вісник Академії адвокатури України

22

число 1(17) 2010.



М.р. Мазур

бути статус реабілітованого у криміналь-
ному процесі України.

Метою цієї статті є аналіз наукових 
підходів до визначення кола осіб, що мо-
жуть набути статус реабілітованого в кри-
мінальному процесі, і на їх основі вислов-
лення власних міркувань з досліджуваного 
питання. 

Насамперед потрібно зазначити, що 
серед вчених немає єдності думок щодо 
суб’єктів (осіб), які можуть вважатися ре-
абілітованими. 

Довгий час в теорії кримінального про-
цесу вважалося, що статус реабілітованої 
в кримінальному процесі може набувати у 
встановленому законом порядку особа, що 
зазнала незаконного і необґрунтованого 
кримінального переслідування або (та) за-
судження.

Так, Б.Т. Безлєпкін вважав, що до осіб, 
які можуть набути статус реабілітованого 
необхідно віднести засудженого, що ви-
явився невинуватим у вчиненні злочину, 
а також підозрюваного, обвинуваченого 
і підсудного, які хоча і не були засудже-
ними, однак зазнали незаконного кримі-
нального переслідування, що констатува-
лось у відповідному процесуальному акті 
[1, 187—189]. 

До числа осіб, які можуть набути ста-
тус реабілітованого, М.І. Пастухов відно-
сив незаконно і необґрунтовано засуджену 
особу, підсудного, обвинуваченого і підо-
зрюваного [5, 22—23].

На думку О.В. Капліної, реабілітова-
ними можуть стати засуджений, згодом ви-
правданий, підсудний, стосовно якого суд 
виніс виправдувальний вирок, а також об-
винувачений і підозрюваний, кримінальну 
справу щодо яких закрито за реабілітую-
чими підставами [2, 127]. 

Це була достатньо поширена позиція 
серед науковців різних часів. В більшій 
своїй частині вона, на наш погляд, є вірною 
і сьогодні. Для підтвердження цього зупи-
нимося детальніше на ній, окремо розгля-
даючи кожного суб’єкта. 

Засудженим як суб’єктом кримінально-
процесуальних правовідносин є особа, 

щодо якої постановлено обвинувальний 
вирок суду і визнано винною у вчиненні 
злочину (злочинів). Підставою для набуття 
такою особою статусу реабілітованої буде 
подальше скасування цього вироку або за-
криття справи за реабілітуючими підста-
вами. 

Кримінально-процесуальний кодекс 
України (далі — КПК) наводячи перелік 
підстав закриття кримінальної справи, по-
ділу їх на реабілітуючі та нереабілітуючі 
не здійснює. Така класифікація популярна 
в юридичній літературі [6, 70; 8, 61]. Так, 
переважна більшість процесуалістів до ре-
абілітуючих підстав закриття кримінальної 
справи відносять відсутність події злочину, 
відсутність в діянні складу злочину і не-
доведеність участі обвинуваченого у вчи-
ненні злочину. 

Необхідно пам’ятати, що реабілітова-
ним може стати і особа, яка відбула пока-
рання, а також і та, яка відповідно до ст. 74 
Кримінального кодексу України (далі — 
КК) була звільнена від покарання і його 
відбування. Так, відповідно до ч. 7 ст. 4006 
КПК, відбуття покарання або смерть засу-
дженого не є перешкодою для перегляду 
справи в інтересах його реабілітації. За та-
ких обставин, за наявності доказів, які під-
твердять невинуватість особи, справа щодо 
неї відновлюється в порядку виключного 
провадження відповідно до гл. 32 КПК за 
правилами, встановленими для перегляду 
справ у касаційному порядку.

Набути статус реабілітованих можуть 
і такі суб’єкти як підозрюваний і обвину-
вачений. Підставою для цього є незаконне 
і необґрунтоване кримінальне пересліду-
вання, що оформляється винесенням по-
станови про закриття кримінальної справи 
за реабілітуючими підставами.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 431 КПК під-
озрюваним визнається: 1) особа, затри-
мана по підозрінню у вчиненні злочину; 
2) особа, до якої застосовано запобіжний 
захід до винесення постанови про притяг-
нення її як обвинуваченого. За загальним 
правилом, винесення постанови про за-
криття кримінальної справи щодо неї за ре-
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абілітуючими підставами, а саме за відсут-
ності події злочину (п. 1 ч. 1 ст. 6 КПК) та 
за відсутності в діянні складу злочину (п. 2 
ч. 1 ст. 6 КПК) — є підставами для реабілі-
тації підозрюваного, таким чином і набуття 
ним статусу реабілітованого. 

Відповідно до ч. 1 ст. 43 КПК, обви-
нуваченим є особа, щодо якої в установ-
леному КПК порядку винесена постанова 
про притягнення як обвинуваченого. Така 
постанова виноситься, коли є досить дока-
зів, які вказують на вчинення злочину нею 
(ст. 131 КПК). Підставою реабілітації такої 
особи буде постанова про закриття кримі-
нальної справи щодо неї за реабілітуючими 
підставами, а саме за відсутності події зло-
чину (п. 1 ч. 1 ст. 6 КПК), за відсутності в 
діянні складу злочину (п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК) 
і за недоведеності участі обвинуваченого у 
вчиненні злочину (п. 2 ст. 213 КПК). 

Актуальним залишається і сьогодні 
питання про статус особи, щодо якої по-
рушена кримінальна справа, але вона не 
затрима на і запобіжний захід до неї не об-
рано. Відповідно до чинного законодав-
ства така особа не може вважатись ні підо-
зрюваною, ні обвинуваченою. Як зазначає 
О.В. Капліна, з цього приводу в юридичній 
літературі існує дві найпоширеніші пози-
ції: перша — допитувати зазначених осіб 
як свідків, друга — надати їм статус підо-
зрюваних [2, 127].

З першою точкою зору погодитись не 
можна, хоча на практиці такі випадки не-
поодинокі. За таких умов особа під страхом 
кримінальної відповідальності за відмову 
від давання показань (допит як свідка супро-
воджується його попередженням про таку 
кримінальну відповідальність) примушува-
лась би до давання показань стосовно самої 
себе. Значною мірою проблему розв’язує 
ст. 63 Конституції України та ст. 691 КПК, 
згідно з якими ніхто (в тому числі і свідок) 
не несе відповідальності за відмову від да-
вання показань стосовно самого себе. Але 
як бути допитуваному стосовно показань 
щодо дій його співучасників? Чи вправі 
він відмовитись давати показання стосовно 
їх дій, якщо він допитується як свідок, на-

приклад, коли злочин вчинено групою осіб? 
Безумовно, якщо б він допитувався як під-
озрюваний, то вправі був би відмовитись 
від давання будь-яких показань взагалі. Але 
тут він допитується як свідок, бо не має ста-
тусу підозрюваного [10, 199]. Зрозуміло, що 
особу фактично вже підозрюють у вчиненні 
злочину (бо підставою для порушення кри-
мінальної справи є достатні дані, які вказу-
ють на наявність ознак злочину — ч. 2 ст. 94 
КПК), але вона не може користуватись пра-
вами, направленими на захист від підозри, 
оскільки процесуальним статусом підозрю-
ваного не наділена [2, 128]. 

Тому, вважаємо, що необхідно погоди-
тись з тими науковцями, які пропонують 
з моменту винесення постанови про по-
рушення кримінальної справи проти кон-
кретної особи визнавати за нею статус під-
озрюваної.

Наступне питання, яке у зв’язку з цим 
необхідно вирішити — чи може особа, 
щодо якої порушена кримінальна справа, 
відповідно до сьогоднішніх реалій набути 
статус реабілітованої? На перший погляд, 
сам факт порушення кримінальної справи 
щодо особи не міг завдати їй значної шкоди 
чи обмежити в правах. Однак це не так. 
М.С. Строгович, розглядаючи проблему 
процесуального статусу особи, щодо якої 
порушена кримінальна справа, писав, що 
«ця особа не обвинувачена ..., тому що 
вона не була притягнута як обвинувачена 
й обвинувачення їй не пред’являлось; вона 
і не підозрювана, … тому що не була за-
тримана по підозрінню у вчиненні злочину 
і їй не обраний запобіжний захід, — однак 
про неї, як про ту, що «можливо» вчинила 
злочин, прямо сказано, записано в поста-
нові про порушення кримінальної справи, 
вона зазначена в даній постанові, і це, зви-
чайно, стосується її дуже близько й від-
чутно» [7, 12].

Тому, на наше переконання, дана кате-
горія осіб також може набувати статус реа-
білітованих за тих самих підстав, що і під-
озрюваний.

Ще одним суб’єктом, який потребує на-
шої уваги, є підсудний. Відповідно до ч. 1 
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ст. 43 КПК, статус підсудного особа набу-
ває після призначення справи до судового 
розгляду. Так, на стадії судового розгляду 
кримінальна справа може бути закрита за 
наявністю підстав, передбачених ст. 282 
КПК. Підстави, які ми відносимо до реабі-
літуючих, в цій статті не називаються. І це 
цілком закономірно, оскільки сам законо-
давець у ч. 2 ст. 6 КПК вказав, що якщо об-
ставини, зазначені в пунктах 1, 2 цієї статті 
(відповідно відсутність події злочину і від-
сутність в діянні складу злочину — реабі-
літуючі підстави) виявляються в стадії су-
дового розгляду, то суд доводить розгляд 
справи до кінця і у випадках, передбаче-
них пунктами 1 і 2 цієї статті, постанов-
ляє виправдувальний вирок. Отже, за на-
явності реабілітуючих підстав в стадії су-
дового розгляду кримінальної справи, суд 
не вправі її закрити, а повинен постано-
вити виправдувальний вирок. Це повністю 
відповідає і ч. 4 ст. 327 КПК, в якій наво-
диться вичерпний перелік випадків, за 
яких суд постановляє виправдувальний ви-
рок. Саме він є підставою для реабілітації 
підсудного (виправданого) і набуття ним 
статусу реабілітованого.

Однак в даній стадії судового розгляду 
кримінальної справи може виникнути си-
туація, коли прокурор відмовиться від 
підтримання державного обвинувачення 
в суді, якщо прийде до переконання, що 
дані судового слідства не підтверджують 
пред’явленого підсудному обвинувачення 
(ч. 3 ст. 264 КПК), а потерпілий не буде ви-
магати продовження розгляду справи. В 
такій ситуації, відповідно до ч. 2 ст. 282 
КПК, суд своєю ухвалою (постановою) за-
криває справу. Насамперед, тут необхідно 
з’ясувати, які ж фактичні дані можуть слу-
гувати підґрунтям для виникнення у про-
курора переконання про непідтвердження 
обвинувачення. А.А. Павлишин з цього 
приводу зазначає, що різнобою думок у 
цьому аспекті серед вчених немає, і вони 
погоджуються в тому, що обвинувачення 
не підтверджується: 1) коли не встанов-
лено події злочину; 2) коли в діянні підсуд-
ного немає складу злочину; 3) коли не до-

ведено участі підсудного у вчиненні зло-
чину. А це відповідно до ч. 4 ст. 327 КПК 
є підставами для постановлення виправ-
дувального вироку. На його думку, за та-
ких обставин суд має не закривати кримі-
нальну справу, а виносити виправдуваль-
ний вирок [4, 55—56]. 

Повністю погоджуючись з вищенаве-
деним, вважаю, що ч. 2 ст. 282 КПК потре-
бує корегування в даному контексті. За та-
ких обставин справа підлягає не закриттю, 
а по ній має бути постановлений виправду-
вальний вирок. 

Однак, поки таких змін не внесено в 
дану статтю, як бути із правом особи на ре-
абілітацію, коли виникне така ситуація? На 
наше переконання, все-таки необхідно по-
станову про закриття кримінальної справи 
у зв’язку з відмовою прокурора від підтри-
мання державного обвинувачення (якщо 
це підтримано потерпілим) відносити до 
підстав реабілітації. В такій ситуації під-
судний зможе набути статус реабілітова-
ного. Таке рішення нам видається правиль-
ним хоча б через те, що передумовами та-
кої відмови є невстановлення події зло-
чину, відсутність в діянні складу злочину 
або недоведеність участі підсудного у вчи-
ненні злочину, що вже за своєю природою 
є реабілітуючими підставами. 

Звичайно, якщо бути послідовними, 
то відповідно до презумпції невинува-
тості всі перераховані особи (крім тих, 
щодо яких мало місце засудження, навіть 
визнане згодом незаконним і необґрунто-
ваним) і так вважаються невинуватими у 
вчиненні злочину. За таких обставин ви-
никає запитання: для чого їх реабіліту-
вати, якщо вони і так вважаються неви-
нуватими, оскільки їхню вину може вста-
новити лише суд обвинувальним виро-
ком, що вступить у законну силу? Проте, 
на наше переконання, вони, потрапляючи 
в лещата кримінального переслідування, 
стикаються з важкими випробуваннями, 
які часто супроводжуються принижен-
нями їх гідності, в більшості випадків з 
обмеженням свободи (застосуванням захо-
дів процесуального примусу, в тому числі 
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запобіжних заходів), втратою соціальної 
довіри і репутації, втратою роботи чи по-
сади, погіршенням здоров’я, заподіянням 
значної матеріальної і моральної шкоди. 
Ці особи ніби випадають з правового поля, 
економічного, особистого і громадського 
життя як елементи, що не поділяють цін-
ностей і моральних принципів суспільства 
[11, 61]. І нехай, для прикладу, щодо об-
винуваченого громадянина Т. в ході досу-
дового розслідування буде закрито кримі-
нальну справу за реабілітуючою підста-
вою, і він не може вважатись винуватим у 
вчиненні злочину відповідно до презумп-
ції невинуватості — однак, хіба всі розу-
міють, що таке презумпція невинуватості? 
Ні, для більшості людей він так і зали-
шиться тим, стосовно кого здійснювалося 
кримінальне переслідування. 

Тому, враховуючи наведене, особа, 
щодо якої порушена кримінальна справа, 
підозрюваний, обвинувачений і підсудний 
також потребують офіційного визнання не-
законності і необґрунтованості криміналь-
ного переслідування щодо них, якщо воно 
таким було, проте не з визнанням їхньої не-
винуватості у вчиненні злочину, як це від-
бувається у випадку з засудженим чи з осо-
бою, яка відбула кримінальне покарання, а 
з її підтвердженням.

Багато науковців сьогодні, зокрема 
М.В. Орлова, Д.В. Татьянін до суб’єктів 
реабілітації відносять осіб, до яких засто-
совуються примусові заходи медичного ха-
рактеру (далі — ПЗМХ), а підставою для 
цього служить скасування постанови про 
застосування ПЗМХ [3, 38—39; 9, 113—
114]. Такий підхід ми знаходимо і в КПК 
низки пострадянських держав, зокрема 
КПК Російської Федерації (ч. 2 ст. 133), 
КПК Республіки Узбекистан (ч. 1 ст. 302) 
та інших. Також варто зазначити, що таку 
новелу підтримав і Проект КПК України 
(внесений народним депутатом В. Мой-
сиком та іншими, і зареєстрований у Вер-
ховній Раді України від 13 грудня 2007 р. 
за № 1233), який у ч. 5 ст. 617 вказує, що 
суб’єктами реабілітації може стати особа, 
до якої застосовані ПЗМХ.

Питання щодо даної категорії осіб че-
рез свою масштабність заслуговує на са-
мостійне дослідження в рамках окремої 
статті. Однак ми все ж таки не можемо не 
зупинитись на цій проблемі.

З аналізу норм українського законодав-
ства, ПЗМХ можуть застосовуватись:

1) до осіб, які вчинили злочин у стані 
осудності, але захворіли на психічну хво-
робу до постановлення вироку або під час 
відбування покарання;

2) до осіб, які вчинили злочин у стані 
обмеженої осудності;

3) до осіб, які вчинили суспільно не-
безпечне діяння, передбачене статтями КК, 
у стані неосудності.

Як відомо, кримінальній відповідаль-
ності підлягають особи, які вчинили зло-
чин у стані осудності. Особи, які захворіли 
на психічну хворобу до постановлення ви-
року або під час відбування покарання, 
після свого одужання, за загальним прави-
лом, теж підлягають кримінальній відпові-
дальності (ст. 423 КПК).

Суб’єктом злочину визнаються і особи, 
які вчинили злочин в стані обмеженої осуд-
ності. Щодо них ведеться досудове розслі-
дування, а також судовий розгляд справи, 
в якому суд вирішує подальшу їх долю. 
Найчастіше в таких ситуаціях, коли поста-
новляється обвинувальний вирок, то при 
призначенні покарання особі враховують 
її психічний стан як пом’якшуючу пока-
рання обставину з одночасним застосуван-
ням до неї ПЗМХ у виді амбулаторної пси-
хіатричної допомоги за місцем відбування 
покарання або за місцем проживання, в за-
лежності від призначеного покарання. 

На наше переконання, якщо стосовно 
цих двох категорій осіб мало місце неза-
конне і необґрунтоване кримінальне пере-
слідування або (та) засудження, і вони на-
справді не вчиняли інкримінований їм зло-
чин, то вони, звичайно, мають набути ста-
тус реабілітованих.

Що ж стосується осіб, які вчинили 
суспільно небезпечне діяння в стані не-
осудності, то загалом підлягати реабілі-
тації вони б не мали, оскільки суб’єктом 
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злочину не є, кримінальної відповідаль-
ності вони не несуть, та головне — са-
мого злочину немає. Однак ці особи, по-
трапляючи в кримінальний процес, ста-
ють його учасником, після визнання їх 
неосудними суд застосовує до них певний 
вид ПЗМХ, звичайно де-юре в їх діях не 
може бути вини, однак де-факто, якщо б 
вони не були визнані неосудними, діяння, 
яке ними вчинене, називалося б злочи-
ном. А якщо під час лікування буде вста-
новлено їх непричетність до вчиненого 
суспільно небезпечного діяння, що тоді? 
Хіба не заслуговує така людина на від-
новлення справедливості — на реабіліта-
цію? На наш погляд, заслуговує. Однак, 
що стосується цієї ситуації, то мова буде 
йти не про реабілітацію в класичному її 
розумінні — де є, так би мовити, «неви-
нуватість особи у вчиненні злочину», а 
про спеціальну — де все відбувається в 

рамках кримінального процесу, але де не 
має злочину як такого. 

Отже, з всього вищенаведеного мо-
жемо зробити наступний висновок. На-
бути статус реабілітованих в криміналь-
ному процесі за наявності відповідних 
підстав і умов для цього можуть засудже-
ний, що виявиться невинуватим у вчи-
ненні злочину; особа, яка відбула пока-
рання (також особи, передбачені ст. 74 
КК); особа, щодо якої порушена кримі-
нальна справа, підозрюваний, обвинуваче-
ний і підсудний та особи, до яких застосо-
вуються ПЗМХ. Незважаючи на різницю 
в процесуальному становищі розглянутих 
суб’єктів, є дещо загальне, що їх об’єднує 
— в разі незаконності і необґрунтованості 
кримінального переслідування щодо них 
або (та) їх засудження всі вони мають під-
стави для набуття статусу реабілітованих 
в кримінальному процесі. 
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резЮМе
Статья посвящена одному из важнейших вопросов института реабилитации Украи-

ны — определению круга субъектов, которые могут приобретать статус реабилитиро-
ванных в уголовном процессе. Проанализированы имеющиеся научные взгляды относи-
тельно этой проблемы. Приводятся собственные предложения и выводы по ее решению.

SUMMARY
The article is devoted to one of the major questions of rehabilitation institute in Ukraine — 

to the determination of the circle of subjects who can acquire the legal status of the rehabilitated 
person in the criminal process. The available scientific views on this issue have been analyzed. 
There have been given suggestions and conclusions for the solution of this problem.

рекомендовано кафедрою кримінального процесу  
та криміналістики 
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Нині не викликає сумніву той факт, що 
корупція становить серйозну перешкоду 
на шляху прогресивного розвитку україн-
ського суспільства. Адже за останніми да-
ними Міжнародної правозахисної органі-
зації «Транспаренсі Інтернешенал» рівень 
корупції в Україні оцінено як найгірший 
серед 69 країн світу [19].

Як відомо, корупція — явище со ціаль-
 не і багатоаспектне, тому масштаб про-
блеми потребує комплексного підходу 
до її розв’язання, дослідження проблем 
протидії та подолання корупції у всіх її 
проявах [21; 22]. Різні аспекти проти-
дії корупції досліджували такі вітчизняні 
нау ков ці, як Л.І. Аркуша, О.О. Дудоров, 
Д.Г. Заброда, М.І. Камлик, В.С. Лукомсь-
кий, М.І. Мельник, Є.В. Невмержицький, 
С.С. Рогульський, О.В. Терещук, М.І. Хав-
ронюк та інші. Чимало кроків на шляху 
подолання корупції зроблено вітчизня-
ними законодавцями. В Україні вже три-
валий час діє спеціальний закон [5], анти-
корупційні норми містяться також у зако-
нодавстві про державну службу. На роз-

гляді Верховної Ради України знаходяться 
проекти кількох базових законодавчих ак-
тів, спрямованих на врегулювання пи-
тань з розв’язання конфлікту інтересів 
на державній службі, формування пра-
вил етичної поведінки державних служ-
бовців, здійснення фінансового контролю 
за доходами та видатками осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави 
тощо [9; 10; 11]. У 2009 р. Верховною Ра-
дою України було ухвалено низку законо-
давчих актів, які істотно змінили правове 
регулювання сфери протидії корупції. Зо-
крема, 11 червня 2009 р. прийнято Закон 
України «Про засади запобігання та про-
тидії корупції» (далі — Закон № 1506-VI), 
який має стати базовим антикорупційним 
законом. Адже з введенням його в дію з 
1 квітня 2010 р. втрачає чинність Закон 
України «Про боротьбу з корупцією».

Аналіз новітнього антикорупційного 
законодавства, зокрема і згаданого Закону 
№ 1506-VI, дозволяє зробити висновок про 
непослідовність законодавців у питаннях 
протидії корупції та істотні прогалини і ко-

обмеження нАукової тА виклАдАцької 
діяльноСті деРжАвних Службовців: 

АнАліЗ АнтикоРуПційних новел
Ключові слова: корупція, попередження корупції, державні службовці.
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лізії у правовому регулюванні цієї сфери. 
Достатньо зауважити, що відносно Закону 
№ 1506-VI лунають пропозиції щодо необ-
хідності внесення до нього змін та навіть 
доцільності зупинення його дії [8; 12]. За-
кон № 1506-VI уже зазнав критики з боку 
вітчизняних юристів [20], а Пленум Верхо-
вного Суду України у своїй Постанові від 
27 листопада 2009 р. [4] поставив під сум-
нів конституційність нових антикорупцій-
них законів.

Не маючи можливості розглянути всі 
недоліки нового антикорупційного зако-
но давства в межах цієї статті, зупинимося 
на деяких передбачених Законом № 1506-
VI обмеженнях, що спрямовані на запобі-
гання корупції, а саме: на обмежен ні пра-
ва державних службовців здійснювати на-
укову та викладацьку діяльність (п. 2 ч. 1 
ст. 4 Закону). Зауважимо, що наве де ні у 
статті міркування авторів цілком прийнят-
ні для обґрунтування неправомірності об-
меження інших видів діяльності, про які 
йдеться у п. 2 ч. 1 ст. 4 Зако ну № 1506-
VI (творчої діяльності, медичної практи-
ки тощо), що здійснюються не лише дер-
жавними службовцями, але й іншими 
суб’єктами відповідальності за корупцій-
ні правопорушення.

У цій публікації автори ставлять за 
мету з’ясувати обґрунтованість та право-
мірність обмеження наукової та викладаць-
кої діяльності державних службовців як за-
ходу запобігання корупції, передбаченого 
Законом № 1506-VI.

У зв’язку з поставленою метою висува-
ються наступні завдання: довести, що нау-
кова та викладацька діяльність державних 
службовців не має корупційного характеру, 
а її обмеження суперечить конституційним 
приписам та порушує конституційні права 
громадян; обґрунтувати, що залучення дер-
жавних службовців до наукової та викла-
дацької діяльності забезпечує реалізацію 
такого базового принципу освіти, як інте-
грація з наукою і виробництвом; запропо-
нувати спосіб законодавчого врегулювання 
проблеми обмеження викладацької та нау-
кової діяльності державних службовців.

Прийнятий Верховною Радою України 
Закон № 1506-VI мав на меті створення 
ефективної системи запобігання та проти-
дії корупції в публічній і приватній сферах 
суспільних відносин. Серед іншого ним 
встановлено чимало обмежувальних захо-
дів, спрямованих на запобігання та про-
тидію корупції. Наприклад, п. 2 ч. 1 ст. 4 
Зако ну передбачає, що державним служ-
бовцям та іншим особам, уповноваже-
ним на виконання функцій держави або 
органів місцевого самоврядування, за-
бороняється займатися іншою оплачу-
ваною або підприємниць кою діяльністю 
(крім викладаць кої, наукової та творчої ді-
яльності, медичної практики, інструктор-
ської та суддівської практики із спорту, що 
здійснюють ся в позаро бочий час) безпосе-
редньо або через інших осіб, якщо інше не 
передбачено законом.

Основне завдання обмежень, встанов-
лених ст. 4 Закону, полягає у запобіганні 
конфлікту інтересів — державних (суспіль-
них) та особистих (приватних). Умовою за-
стосування попереджувальних заходів є 
юридичні презумпції, реальні припущен ня 
про можливість вчинення правопорушення 
тим чи іншим суб’єктом, стосовно якого 
такі заходи застосовуються [20, 86—87].

Незважаючи на те, що діяння, перера-
ховані у ст. 4 Закону, визначаються лише 
як «обмеження, спрямовані на запобіган-
ня та протидію корупції» [13], Кодексом 
України про адміністративні правопору-
шення (ст. 21224) передбачена адміністра-
тивна відповідальність осіб, визначених у 
п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону (особи, уповноважені 
на виконання функцій держави або органів 
місцевого самоврядування), за виконання 
роботи за сумісництвом (крім викладаць-
кої, наукової, творчої роботи або медичної 
практики у позаробочий час) [2]. Тобто ви-
конання зазначених видів робіт у робочий 
час указаними суб’єктами визнається ад-
міністративним правопорушенням. Крім 
того, такі особи не лише притягаються до 
адміністративної відповідальності на під-
ставі згаданої вище статті Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення, 
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але й до дисциплінарної. Відповідно до 
ст. 19 Закону, яка регламентує особливості 
звільнення з роботи осіб, які вчинили ко-
рупційні правопорушення, згадані особи 
підлягають звільненню з відповідних по-
сад у триденний строк з дня набрання рі-
шенням суду законної сили, якщо інше не 
передбачено законом [13]. Отже, відповід-
но до положень Закону № 1506-VI пору-
шення обмежень щодо виконання роботи 
за сумісництвом визнається корупційним 
правопорушенням, з чим не можемо пого-
дитися.

Виходячи зі змісту ст. 1 Закону № 1506-
VI, невід’ємною ознакою корупції є «ви-
користання особою наданих їй службових 
повноважень та пов’язаних з цим можли-
востей з метою одержання неправомірної 
вигоди…» [13]. Проте за своєю природою 
викладацька, наукова, творча діяльність 
(незалежно від того, у робочий чи позаро-
бочий час вона здійснюється) не є коруп-
ційною, оскільки при її здійсненні не вико-
ристовуються службові повноваження.

Необхідно звернути увагу, що Кон-
венція ООН проти корупції 2003 р., на 
реалізацію положень якої спрямовано 
Закон № 1506-VI, не вимагає від держав-
учасниць категоричної заборони викону-
вати будь-яку іншу роботу державними по-
садовими особами, а передбачає запрова-
дження лише їх обов’язку надавати відпо-
відним органам відомості про позаслуж-
бову діяльність, заняття, інвестиції, активи 
та про суттєві дарунки або прибутки, у 
зв’язку з якими може виникнути конфлікт 
інтересів стосовно їхніх функцій як дер-
жавних посадових осіб (ч. 5 ст. 8) [17].

У цьому контексті доречним буде зау-
важити, що законодавство інших країн у 
цілому передбачає адекватну зазначеній 
вище нормі практику. Наведемо для при-
кладу Чехію, де законодавець надав право 
державним службовцям займатися науко-
вою, викладацькою, іншою творчою діяль-
ністю та медичною практикою. Зокрема, 
у § 65 Закону Чехії «Про службу» цей пе-
релік конкретизований і серед таких ви-
дів діяльності названо: педагогічну, викла-

дацьку, літературну, експертну, перекла-
дацьку діяльність [18, 82].

Якщо розглянути як приклад тру-
дові правовідносини між вищим навчаль-
ним закладом та державним службовцем, 
який займається викладацькою діяльністю 
у ньому, то, очевидно, що йдеться про ре-
алізацію конституційних прав особи на 
працю та на свободу наукової творчості. 
Здійснення трудової діяльності передбачає 
не лише відповідного оформлення трудо-
вих правовідносин між працівником і влас-
ником або уповноваженим ним органом, 
але й отримання законної винагороди за 
виконану роботу. Дохід, який отримує дер-
жавний службовець від наукової та викла-
дацької діяльності, є законним, він підля-
гає щорічному декларуванню [15]. На да-
ний час здійснення викладацької діяль-
ності на безоплатній основі та без оформ-
лення трудових відносин вітчизняним за-
конодавством не дозволяється. Отже, пе-
редбачене п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону обмеження 
по суті позбавляє державних службовців 
можливості здійснювати викладацьку ді-
яльність. Адже така діяльність обов’язково 
є оплатною, тому навіть за бажанням за-
йматись нею безоплатно державний служ-
бовець не зможе цього зробити. Крім того, 
з цілком зрозумілих причин викладацька 
діяльність можлива лише у робочий час.

Конституція України закріплює право 
кожного на працю, що включає можли-
вість заробляти собі на життя працею, яку 
він вільно обирає або на яку вільно пого-
джується (ч. 1 ст. 43). Відповідно до ч. 1 
ст. 54 Основного Закону України громадя-
нам гарантується свобода літературної, ху-
дожньої, наукової і технічної творчості, за-
хист інтелектуальної власності, їхніх ав-
торських прав, моральних і матеріальних 
інтересів, що виникають у зв’язку з різ-
ними видами інтелектуальної діяльності.

Стаття 64 Конституції України передба-
чає, що конституційні права і свободи лю-
дини і громадянина не можуть бути обме-
жені, крім випадків, передбачених Консти-
туцією України. Крім того, при прийнятті 
нових законів або внесенні змін до чинних 
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законів не допускається звуження змісту та 
обсягу існуючих прав і свобод (ч. 3 ст. 22 
Конституції України).

Аналіз низки конституційних норм дає 
підстави дійти висновку, що обмеження 
права на працю шляхом заборони поєд-
нувати свою службову діяльність з іншою 
роботою (крім викладацької, наукової та 
творчої роботи) поширюється на досить 
вузьке коло осіб. При цьому, якщо народні 
депутати України та професійні судді мо-
жуть займатися викладацькою, науковою 
та творчою роботою в будь-який час, то 
члени Кабінету Міністрів України, керів-
ники центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади — лише у позаробочий час 
(ч. 2 ст. 78, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 127 Консти-
туції України). Абсолютна заборона займа-
тися іншою оплачуваною або підприєм-
ницькою діяльністю поширюється також 
на Президента України (ч. 4 ст. 103 Кон-
ституції України) [3].

Натомість аналіз Закону № 1506-VI (у 
співвідношенні з конституційними припи-
сами) свідчить, що коло суб’єктів, на яких 
поширюється заборона поєднувати осно-
вну роботу з іншою діяльністю (викла-
дацькою, науковою, творчою тощо) у робо-
чий час, є необґрунтовано розширеним. Це 
не лише посадові особи органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування, 
але також особи, зазначені у пунктах 1—3 
ч. 1 ст. 2 (особи, уповноважені на виконан-
ня функцій держави або органів місцево-
го самоврядування; особи, які для цілей 
цього Закону прирівнюються до вищезаз-
начених осіб; особи, які постійно або тим-
часово обіймають посади, пов’язані з ви-
конанням організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських обов’яз-
ків, або особи, спеціально уповноважені 
на виконання таких обов’язків в юридич-
них особах, а також фізичні особи — під-
приємці) [13].

Конституція України гарантує право 
кожного на підприємницьку діяльність, яка 
не заборонена законом. Підприємницька 
діяльність депутатів, посадових і службо-
вих осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування обмежується за-
коном (ч. 1 і 2 ст. 42 Конституції України). 
Необхідно зауважити, що обмеження, пе-
редбачені п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 1506-VI, 
поширюються на значно ширше коло осіб, 
а не лише посадових осіб органів держав-
ної влади і органів місцевого самовря-
дування. Зважаючи на те, що ч. 2 ст. 42 
Конституції України конкретно визначає 
перелік осіб, щодо яких законом може бути 
встановлено обмеження права займатися 
підприємницькою діяльністю, розширення 
цього переліку не буде узгоджуватися з ви-
щезгаданими приписами ч. 1 і 2 ст. 42, а 
також положенням ч. 3 ст. 22 Конституції 
України, за яким при прийнятті нових за-
конів не допускається звуження обсягу іс-
нуючих прав і свобод [3].

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Конститу-
ції України закони України та інші 
нормативно-правові акти приймаються на 
основі Конституції України та повинні від-
повідати їй, тому ними не може бути вста-
новлено обмежень, які не відповідають 
конституційним приписам [3].

Одним із базових принципів освіти, за-
кріплених у чинному законодавстві, є інте-
грація з наукою і виробництвом (ст. 6 За-
кону Україну «Про освіту») [16]. Зміст 
цього принципу конкретизується у За-
коні України «Про вищу освіту», відпо-
відно до ч. 2 ст. 61 якого наукова і науково-
технічна діяльність вищих навчальних за-
кладів забезпечується через залучення до 
навчально-виховного процесу провідних 
учених і науковців, працівників вищих на-
вчальних закладів та інших наукових уста-
нов і організацій [6]. Проте внаслідок реа-
лізації приписів Закону № 1506-VI (у чин-
ній редакції) навчальний процес не буде 
належним чином забезпечений кадрами.

Необхідно враховувати, що на сьогод-
нішній день значна кількість державних 
службовців, які мають наукові ступені кан-
дидата та доктора наук, прийшли на дер-
жавну службу з вищих навчальних закла-
дів, наукових установ та організацій. З ін-
шого боку, комплексне поєднання нави-
чок викладацької, досвіду наукової діяль-
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ності з набутими на державні службі фахо-
вими знаннями сприяє налагодженню зво-
ротного зв’язку відповідних закладів із ви-
сококваліфікованими кадрами, які займа-
ють посади в органах державної влади. 
Зрештою залучення таких фахівців по-
мітно підвищує рівень підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації, за-
безпечує більш якісне надання цими закла-
дами освітніх послуг, забезпечує реаліза-
цію принципу зв’язку теорії з практикою. 
Не можна заперечувати користь від зазна-
чених видів діяльності також і для самих 
державних службовців, які підвищувати-
муть свою професійну кваліфікацію, що 
є одним з їх основних обов’язків (абз. 7 
ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну 
службу») [7].

Один із проектів, поданий на розгляд до 
Верховної Ради України, спрямований на 
внесення змін до ч. 2 ст. 4 Закону № 1506-
VI, які скасовують обмеження здійсню-
вати викладацьку, наукову та творчу діяль-
ність посадовими особами органів держав-
ної влади і органів місцевого самовряду-
вання виключно в позаробочий час. Проек-
том пропонується скасувати згадані обме-
ження в системі підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування [8].

Цілком підтримуємо автора цього за-
конопроекту, оскільки після введення в 
дію Закону № 1506-VI організацію ро-
боти вищих навчальних закладів істотно 
ускладнено. Адже значна кількість ви-
щих навчальних закладів, які здійснюють 
перепідготовку та підвищення кваліфікації 
фахівців, орієнтована на залучення до на-
вчального процесу науково-педагогічних 
кад рів з досвідом практичної роботи. На-
прик лад, згідно з Типовим положенням про 
організацію навчального процесу в Націо-
нальній академії державного управ ління 
при Президентові України під час прове-
дення державної атестації випускників 
НАДУ головами державних комісій з кожної 
спеціальності призначаються державні 
службовці (керівники Секретаріату Пре-
зидента України, Секре таріату Кабінету 

Міністрів України, керів ники органів вико-
навчої влади, місцевого самоврядування або 
їх заступники (за згодою) [8].

Крім того, реалізація положень Закону 
№ 1506-VI суттєво впливає на роботу спе-
ціалізованих вчених рад для захисту дис-
ертацій на здобуття наукового ступеня док-
тора наук чи кандидата наук та експертних 
рад Вищої атестаційної комісії України, 
фактично створює перешкоди в їх функціо-
нуванні. Адже на практиці склалася ситуа-
ція, коли до складу цих рад залучається до-
сить значна кількість провідних науковців, 
які працюють на державний службі.

Разом із тим, запропонований у зга-
даному проекті спосіб законодавчого 
врегулювання проблеми обмеження 
викладацької та наукової діяльності дер-
жавних службовців та інших суб’єктів 
не зможе вирішити проблему. По-перше, 
значно звужено коло суб’єктів (посадові 
особи органів державної влади і органів 
місцевого самоврядування), щодо яких 
пропонується скасувати заборону. По-
друге, необґрунтовано звужена сфера 
діяльності, в якій пропонується скасу-
вати обмеження (здійснення викладацької, 
наукової та творчої діяльності в системі 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців та по-
садових осіб місцевого самоврядування). 
Тому достатнім було б із п. 2 ч. 1 ст. 4 За-
кону № 1506-VI виключити вказівку на те, 
що викладацька, наукова, творча діяльність 
здійснюється лише у «позаробочий час».

Необхідно акцентувати увагу на тому, 
що на сьогоднішній день трудовим за-
конодавством України врегульоване пи-
тання поєднання державної служби з ін-
шою оплачуваною роботою (науковою, ви-
кладацькою, творчою тощо). Зокрема, Ко-
дексом законів про працю України закрі-
плено право працівників, які працюють за 
сумісництвом, одержувати заробітну плату 
за фактично виконану роботу і уповнова-
жено Кабінет Міністрів України визначати 
умови роботи за сумісництвом працівників 
державних підприємств, установ і органі-
зацій (ст. 1021) [1; 14].
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У чинному законодавстві України ви-
значено перелік робіт, які не є сумісни-
цтвом. Передбачено, що усі працівники, 
крім основної роботи та роботи за суміс-
ництвом, мають право виконувати такі ро-
боти, які відповідно до чинного законодав-
ства не є сумісництвом. Виконання пере-
важної більшості робіт (наукової, викла-
дацької, творчої) допускається в робочий 
час з дозволу керівника державного під-
приємства, установи, організації без утри-
мання заробітної плати [14].

Натомість дозвіл здійснювати перера-
ховані види діяльності виключно в поза-
робочий час фактично унеможливлює реа-
лізацію вказаної норми. Якщо окремі види 
наукової та творчої діяльності можуть здій-
снюватися у позаробочий час (наприклад, 
написання наукових праць), то це майже 
неможливо відносно викладацької діяль-
ності, значна частина якої — це аудиторні 
заняття (лекційні, практичні, семінарські), 
що проводяться за розкладом у світлий час 
доби (крім занять на вечірній формі на-
вчання). У свою чергу робочий день дер-
жавного службовця триває з 9.00 до 18.00. 
Тому з 1 квітня 2010 р. (дата, коли Закон 
№ 1506-VI вводиться в дію) залучення 

практиків стало фактично неможливим, 
адже відповідні заклади значно обмежені 
у часі з урахуванням проведення навчаль-
них занять, експертизи наукових дослі-
джень тощо.

Отже, виходячи з викладеного вище, 
підсумуємо, що обмеження наукової та ви-
кладацької діяльності державних служ-
бовців, передбачені Законом № 1506-VI, 
є необґрунтованими та неправомірними, 
оскільки: 1) здійснення зазначених видів 
діяльності не може вважатися корупцією, 
адже не пов’язано з використанням нада-
них особі службових повноважень та не 
має на меті одержання неправомірної ви-
годи; 2) міжнародно-правові акти та за-
конодавство зарубіжних країн не визна-
ють корупційного характеру за викладаць-
кою та науковою діяльністю (а також твор-
чою та іншими видами діяльності, які на-
лежать до категорії так званих «вільних» 
професій); 3) запровадження передбаче-
них п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 1506-VI об-
межень призводить до фактичної забо-
рони здійснювати наукову та викладацьку 
діяльність державними службовцями, що 
обмежує конституційні права громадян.
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резЮМе
В публикации анализируются антикоррупционные новеллы, направленные на огра-

ничение научной и преподавательской деятельности государственных служащих. Обо-
сновывается тезис, что указанные виды деятельности не имеют коррупционного харак-
тера, а их ограничения противоречат нормам Конституции Украины.
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SUMMARY
Anti-corruption novels directed to limitation or scientific and teaching activities of 

government officials are analyzed in the publication. A point that abovementioned activities 
are not of corruption nature and their limitation contradicts the norms of the Constitution of 
Ukraine is substantiated.
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Питання інформаційного забезпечення 
певних суспільних відносин є об’єктом до-
сліджень як українських, так і зарубіжних 
вчених. Зокрема, різні аспекти інформа-
ційних відносин досліджені у дисертаціях 
І.В. Арістової, Б.А. Кормича, О.Г. Фроло-
вої, О.В. Кохановської, Ю.Є. Максименко, 
Н.В. Кушакової, О.В. Олійника, Є.В. Пе-
трова, А.В. Пазюка, Д.Я. Семир’янова, 
Ю.В. Стеценка, О.О. Кулініч, Н.Б. Но-
вицької, О.В. Логінова, Ю.П. Бурило, 
І.С. Стаценко-Сургучової, Ю.О. Легези, 
О.В. Нестеренко, О.В. Сирового та ін. 
Проте засади використання інформаційних 
технологій в діяльності органів та уста-
нов Державної кримінально-виконавчої 
служби України та взаємодії зазначених 
органів й установ із засобами масової ін-
формації в Україні не досліджувалися. 
Тому актуальним, на наш погляд, є дослі-
дження організаційних засад взаємодії ор-
ганів та установ Державної кримінально-
виконавчої служби України (далі — ДКВС) 
із засобами масової інформації (далі — 
ЗМІ).

Метою статті є дослідження окремих 
засад взаємодії органів та установ ДКВС із 
засобами масової інформації щодо інфор-
мування громадськості про реальний стан 
у сфері виконання кримінальних покарань 

та формування на основі цього відповід-
ного іміджу органів та установ зазначеної 
служби.

Масова інформація є одним з осно-
вних об’єктів інформаційно-правових від-
носин, що існують між суб’єктами інфор-
маційного права, тобто конкретними інди-
відами, організаціями, органами, групами 
осіб, які беруть участь у процесі виготов-
лення, поширення, споживання й викорис-
тання інформації і які наділені відповід-
ними правами та обов’язками щодо цих ін-
формаційних відносин.

З урахуванням зазначеного, інформа-
цію у контексті діяльності ЗМІ можна ви-
значити як зібрані або отримані будь-яким 
законним способом автором або колекти-
вом авторів відомості та повідомлення, які 
систематизовані та оброблені певним чи-
ном. Вони являють собою продукт інте-
лектуальної творчої діяльності, представ-
лений в об’єктивній формі на матеріаль-
ному носії або в базі даних і відображає 
розмаїтість процесів у житті суспільства, 
держави й кожного його члена з метою по-
дальшого його використання та (або) спо-
живання.

Слід погодитися з Б.А. Кормичем у 
тому, що суспільне використання інформа-
ції передбачає наявність певних природних 

С.К. ГречАнЮК,
кандидат юридичних наук
(чернігівський державний педагогічний 
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та соціальних правил і законів, за якими ін-
формація переміщується від одного інди-
віда до іншого. Останнє дозволяє говорити 
про таке явище як суспільний обіг інфор-
мації, що охоплює будь-яку інформацію, 
яка є оприлюдненою для суспільного вико-
ристання і передається від однієї особи до 
іншої. Цей обіг інформації регулюється як 
правовими, так і моральними нормами. 

Окремо існує правовий обіг інформа-
ції, який охоплює лише ту частину суспіль-
ного обігу інформації, відносини щодо ор-
ганізації та передачі якої врегульовані пра-
вовими нормами. Таким чином, лише та ін-
формація, що передбачена законодавством, 
а також суспільні відносини, що виника-
ють з приводу збору, обробки, зберігання 
та розповсюдження такої інформації, мо-
жуть виступати предметом інформаційної 
безпеки [1, 378]. 

Серед різних державних та громад-
ських інституцій (органів влади, громад-
ських об’єднань та ін.) значна роль у фор-
муванні демократичного устрою та віль-
ного громадянського суспільства тради-
ційно відводиться ЗМІ. На нашу думку, 
діяльність ЗМІ безпосередньо пов’язана 
зі свободою масової інформації, яка озна-
чає вільне (безперешкодне) поширення че-
рез зазначені засоби будь-якої інформації, 
крім тієї, яка заборонена законом до опри-
люднення та поширення (зокрема, конфі-
денційної, а також яка містить відомості, 
що становлять державну таємницю, тощо), 
відбиття в цій інформації плюралізму, а та-
кож заборона цензури.

У сучасних умовах актуальним та до-
сить ефективним засобом реалізації прав 
та свобод людини і громадянина є інфор-
маційне забезпечення різних сфер діяль-
ності. Це пов’язано з тим, що без належ-
ного інформаційного забезпечення в сучас-
них умовах стає неможливим або малое-
фективним вирішення будь-яких соціаль-
них питань, а тим більше на загальнодер-
жавному рівні [5, 14—15], тобто вільне ма-
сове поширення інформації є основою ді-
ючого захисту прав і свобод людини, адже 
тільки таким чином буде сформована гро-

мадська думка, яка буде адекватною по-
діям, що відбуваються, і відповідно буде 
сформована можливість реально впливати 
на саме суспільство й державну владу.

Взаємодію в кримінально-виконавчій 
системі, на думку Ю.О. Чайки, можна ви-
значити як спільну діяльність елементів 
системи, що займають рівноправне поло-
ження, спрямовану на вирішення загаль-
них завдань [3, 443].

Щодо органів та установ ДКВС та 
ЗМІ, то взаємодія означає об’єктивно існу-
ючі взаємозв’язки, які проявляються в про-
цесі їхнього взаємовпливу та використання 
можливостей один одного для досягнення 
власних та суспільних цілей цих систем. У 
наведеному визначенні взаємодія розгля-
дається виходячи з спільної діяльності та 
спільності цілей. Важливою умовою здій-
снення взаємодії органів та установ ДКВС 
та ЗМІ є погодженість дій її всіх суб’єктів у 
часі. Кожний з зазначених суб’єктів пови-
нен чітко розуміти відведену йому роль у 
взаємодії і вчасно включатися в діяльність 
іншого.

Взаємодія є однією з функцій управ-
ління, організаційною технологією. У да-
ному контексті технологія з позиції 
структурно-логічного аналізу включає 
суб’єктів, мету взаємодії, механізм реалі-
зації.

Взаємодія органів та установ ДКВС із 
ЗМІ недостатньо регламентована правом. 
Крім того, спрямованість взаємодії багато 
в чому визначається цілями взаємодії ор-
ганів та установ ДКВС та ЗМІ, оскільки 
вони належать до різних соціальних інсти-
тутів. Результативність взаємодії багато в 
чому залежить від діяльності осіб, які ор-
ганізовують взаємодію. Взаємодія орга-
нів та установ ДКВС та ЗМІ повинна здій-
снюватися відповідно до приписів законів 
і підзаконних нормативних актів, що регу-
люють як спільну діяльність, так і поря-
док функціонування кожного із суб’єктів 
окремо, а також в умовах чіткого розмеж-
ування компетенції взаємодіючих органів.

Форми взаємодії можна поділити на 
форми організації взаємодії та форми її 
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здійснення. Форми організації взаємодії 
визначають, яким чином узгоджуються дії, 
які необхідні для суб’єктів на даному етапі, 
а форми здійснення взаємодії — яким чи-
ном його учасники вирішують свої за-
вдання. Ділові зв’язки та взаємодія при-
пускають взаємний обмін інформацією, 
узгодження окремих заходів, спільне пла-
нування й реалізацію намічених заходів.

Організацію взаємодії можна визна-
чити як управлінську діяльність, спря-
мовану на організацію функціонування 
взаємодіючих суб’єктів, узгодження та 
об’єднання спільних зусиль і можливос-
тей, використання переваг спільної діяль-
ності з метою найбільш успішного вирі-
шення загальних завдань.

У межах своєї компетенції органи та 
установи ДКВС та ЗМІ є самостійними і 
мають можливість приймати будь-які рі-
шення, пов’язані з реалізацією власних по-
вноважень. Однак у процесі взаємодії вони 
не повинні обмежувати ініціативу один од-
ного. Компетенція дозволяє забезпечувати 
законність процесу взаємодії, дає можли-
вість суб’єктам правовідносин орієнтува-
тися в повноваженнях під час організації 
взаємодії [4].

На підставі викладеного можна ствер-
джувати, що взаємодія органів та установ 
ДКВС та ЗМІ — це спільна, погоджена за 
цілями (завданнями), місцем і часом діяль-
ність персоналу органів та установ ДКВС 
та ЗМІ щодо можливості комплексного ви-
користання ними всіх наданих засобів в ін-
тересах всіх учасників взаємодії.

Роль засобів масової інформації в сус-
пільстві багатопланова. Співробітництво 
та взаємодія із ЗМІ є фактично пріоритет-
ним напрямом діяльності всіх органів дер-
жавної влади та громадських формувань у 
демократичній державі. Повною мірою це 
відноситься і органів та установ ДКВС, які 
майже всю історію своєї діяльності зали-
шалися закритими для суспільства.

ЗМІ стали реальною владою, безпо-
середнім елементом демократії, значення 
якого не поступається ролі діяльності ін-
ших галузей державної влади. Нові мож-

ливості відкриваються перед ЗМІ у зв’язку 
із глобалізацією інформаційної системи та 
переходом до інформаційного суспільства. 
Інформаційно-комунікаційні технології 
радикально змінять місцеві національні 
та глобальні соціально-економічні й полі-
тичні інститути [2, 31].

Аналіз публікацій і відеорепортажів 
у національній і закордонній пресі пока-
зав, що поступовий перехід кримінально-
виконавчої системи під юрисдикцію Мі-
ністерства юстиції України є важливим 
етапом реформування системи як скла-
дової частини реформи кримінальної юс-
тиції держави. На погляд більшості фа-
хівців, які відстоюють позицію необхід-
ності такого зміни статусу, ця міра до-
зволила забезпечити більш високі гаран-
тії дотримання законності й прав людини 
в місцях позбавлення волі. Таким чином, 
кримінально-виконавча система набуває 
статусу, який повністю відповідає стан-
дартам західноєвропейських країн. Ре-
формування кримінально-виконавчої сис-
теми України безпосередньо пов’язане з лі-
бералізацією каральної політики держави, 
включаючи удосконалювання діяльності 
ЗМІ в цій сфері.

Реформування кримінально-виконавчої 
системи варто розглядати як складову час-
тину удосконалення, що передбачає зміни у 
бік поліпшення діяльності системи, підви-
щення ефективності та дієвості реалізації 
цілей і завдань, поставлених перед устано-
вами та органами кримінально-виконавчої 
системи не тільки в правовій сфері, але й 
соціально-економічної, педагогічній, нау-
ковій. Відкритість кримінально-виконавчої 
системи для громадського контролю дає 
можливість залучення до діяльності ЗМІ 
більшої кількості інституцій. Тому сукуп-
ність прийнятих заходів приводить до 
зміни внутрішньої сутності та ідеології ді-
яльності установ та органів ДКВС, їхньої 
переорієнтації в центри соціальної реабі-
літації та у зв’язку із цим підвищення зна-
чимості системи виконання покарань для 
нормального життя суспільства.

Результати дослідження свідчать, що 
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основним джерелом відомостей для гро-
мадськості про діяльність установ й органів 
ДКВС, про саму кримінально-виконавчу 
систему і проведення кримінально-
виконавчої політики держави є повідо-
млення ЗМІ. Можливості преси, радіо, те-
лебачення, мережі Інтернет багато в чому 
визначаються характером й обсягом ін-
формації, зокрема, про застосування по-
карань, умов відбування покарань, при-
значених судом, діяльності установ вико-
нання покарань, про стан соціальної захи-
щеності персоналу ДКВС. Вони повинні 
мати доступ до інформації про діяльність 
системи установ й органів виконання по-
карань, за винятком тих випадків, коли це 
не допускається нормами права, порушує 
основні права і законні інтереси громадян. 
Тим більше, що право вільно збирати, збе-
рігати, використовувати і поширювати ін-
формацію усно, письмово або в інший спо-
сіб — на свій вибір передбачено Конститу-
цією України (ч. 2 ст. 34). 

Слід зазначити, що інформація може 
поширюватися через центральні засоби ма-
сової інформації; центральні друковані за-
соби масової інформації; центральні елек-
тронні аудіозасоби масової інформації; цен-
тральні відеоресурси масової інформації; 
засоби друкованої інформації різних ві-
домств; електронні мережі масової кому-
нікації Інтернет; регіональні засоби масо-
вої інформації; засоби друкованої інформа-
ції, телебачення в територіальних органах 
ДКВС (внутрішньовідомчі засоби масової 
інформації).

До внутрішньовідомчих необхідно від-
нести в першу чергу багатотиражну газету 
«Закон і обов‘язок». Її діяльність спрямо-
вана на інформування громади про су-
часний стан та перспективи реформу-
вання діяльності системи органів та уста-
нов ДКВС, реалізацію принципів удоско-
налювання кримінально-виконавчої сис-
теми, каральної політики держави шляхом 
реалізації її основних принципів у діяль-
ності органів та установ ДКВС, забезпе-
чення безпеки життєдіяльності суспільства 
й окремих його членів, стабілізації взаємо-

дії управлінських структур всіх підрозділів 
кримінально-виконавчої системи України з 
органами влади, громадськими організаці-
ями та релігійними конфесіями. Ця діяль-
ність зводиться до наступного:

 – формування позитивної громад-
ської думки про діяльність органів 
та установ ДКВС України;

 – своєчасного й об’єктивного інфор-
мування української та закордон-
ної  громадськості, а також само-
го персоналу про роботу органів та 
установ ДКВС, їх службову діяль-
ність та важливі події у повсякден-
ному житті;

 – надання методичної та інформа-
ційної допомоги ЗМІ територіаль-
них органів ДКВС (у разі наявнос-
ті останніх);

 – моніторингу опублікованих у 
пресі відомостей і матеріалів з 
проблематики функціонування 
кримінально-виконавчої систе-
ми, публікації в разі необхідності 
спростувань недостовірної або не-
правдивої інформації;

 – участі ЗМІ в організації і підтрим-
ці інформаційних проектів, у яких 
поєднуються інтереси ДКВС та 
широкої аудиторії;

 – участі у підготовці та видан-
ні різноманітної інформаційно-
презентаційної продукції (почи-
наючи від прес-релізів і до виго-
товлення спеціальних брошур, що 
сприяють підвищенню позитивно-
го іміджу кримінально-виконавчої 
системи України);

 – участі в удосконаленні виховної 
роботи із засудженими;

 – участі друкованих та електронних 
громадських та відомчих засобів 
масової інформації в удосконален-
ні правового регулювання вико-
нання покарань.

Підсумовуючи, можна зазначити, 
що під удосконалюючим впливом на 
кримінально-виконавчу систему України 
з позицій організації взаємодії ЗМІ з ор-
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ганами та установами ДКВС, на наш по-
гляд, необхідно розуміти будь-які дії від-
повідного персоналу друкованих, радіо- та 
відеоресурсів масової інформації, які, 
об’єктивно відображаючи позитивні зру-
шення, що відбуваються в діяльності ор-
ганів та установ ДКВС, і зміни, що спри-
яють боротьбі з найбільш актуальною про-

блемою сучасного суспільства — злочин-
ністю, криміналізацією й правовим нігіліз-
мом, впливають на формування в громад-
ській свідомості об’єктивного та позитив-
ного іміджу ДКВС України, зміцнення її 
позицій як ефективної складової правоо-
хоронної системи України. 
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резЮМе
Статья посвящена комплексному исследованию организационно-правовых основ 

взаимодействия органов и учреждений Государственной уголовно-исполнительной 
службы Украины со средствами массовой информации.

SUMMARY
The article is devoted to complex research of organizationally legal bases of interaction of 

organs and establishments of Government criminally-executive service of Ukraine with mass 
medias.
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Постановка проблеми та її зв’язок 
із важливими практичними завдан-
нями. Формування демократичних засад 
у механізмі функціонування громадян-
ського суспільства не може відбуватись 
без цілеспрямованого використання кож-
ного інструменту захисту прав та сво-
бод громадян. Одним з таких інструмен-
тів є третейський розгляд спорів. Тре-
тейський розгляд спорів як інститут ви-
рішення суспільних конфліктів визнача-
ється перш за все принципами, на яких 
він ґрунтується. Принципи вітчизняного 
третейського розгляду закладені перш за 
все в ст. 4 Закону України «Про третей-
ські суди» (в подальшому — Закон), се-
ред яких присутній принцип самовряду-
вання третейських суддів. Даний прин-
цип є новим для вітчизняної третейської 
практики, бо він передбачає не позити-
вістський підхід до організації діяль-
ності третейських суддів, а створення пе-
редумов до поширення демократичних 
засад у діяльності корпусу третейських 
суддів. Чи можна ототожнити два прин-
ципи: принцип самоврядування третей-
ських суддів та принцип суддівського са-
моуправління на теоретичному рівні? 
Очевидною є необхідність чіткого визна-
чення механізму функціонування даного 
принципу з метою підвищення ефектив-

ності використання інституту третей-
ського розгляду на практиці.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Сучасні умови суспільного життя 
вимагають все більшої уваги до повноти 
реалізації громадянських прав та свобод, 
можливості їх конституційного захисту. 
У більшості наукових досліджень і публі-
кацій висвітлюються питання самовряду-
вання третейських судів у загальних або 
суто практичних аспектах без належного 
аналізу. Певні аспекти принципу самовря-
дування третейських суддів розглянуті у 
дисертації Ю.П. Притики — «Теоретичні 
проблеми захисту прав учасників цивіль-
них правовідносин в третейському суді». 
Даному питанню було приділено увагу з 
боку Конституційного суду України, про 
що винесено його відповідне рішення. Та-
кож це питання досліджували П.В. Куф-
тирєв, В.П. Самохвалов, В.І. Нагнибіда. 
Останній серед українських правознавців 
найбільш ґрунтовно підійшов до питання 
самоврядування третейських суддів, ним 
в загальному вигляді визначено основні 
ознаки, які притаманні даному принципу в 
третейському розгляді у вітчизняній право-
вій науці. Однак цей принцип ще вимагає 
ґрунтовного та детального аналізу. 

Мета дослідження. У практиці тре-
тейського розгляду такий важливий напрям 
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забезпечення дотримання прав та свобод 
громадян, як самоврядування третейських 
суддів, є мало дослідженим. Концепція ді-
ючого закону України «Про третейські 
суди» є такою, що надає третейським суд-
дям досить широкі можливості для належ-
ної самоорганізації у діяльності третей-
ських судів. Метою цього дослідження є 
вироблення пропозицій щодо підвищення 
ефективності використання принципу са-
моврядування третейських суддів у прак-
тичній діяльності вітчизняних третейських 
судів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Принцип самоврядування суд-
дів третейських судів закріплено у пункті 
9 ст. 4 Закону України «Про третейські 
суди» [4]. У вказаному Законі розвитку по-
ложень даного принципу відведено вось-
мий розділ, який відповідно має назву «Са-
моврядування третейських суддів» і вклю-
чає в себе дві статті — 58 та 59. Дія даного 
принципу розповсюджується лише на суд-
дів постійно діючих третейських судів.

Будь-яке самоврядування передовсім 
передбачає спільну працю всього колек-
тиву, тобто самоврядування — це певна 
міра колективізму. Тому третейське са-
моврядування самим своїм існуванням 
спрямовується перш за все на здійснення 
об’єднувальної, згуртовуючої складової 
для всієї консорції та для кожного індиві-
дууму.

П.В. Куфтирєв визначає суть принципу 
самоврядування в «тому, що третейські 
суди здійснюють свою діяльність на заса-
дах самоврядування з метою представни-
цтва й захисту власних інтересів» [5].

Для порівняльного аналізу відзначимо, 
що Закон Російської Федерації «Про тре-
тейські суди у Російській Федерації» [3] 
та Закон республіки Казахстан « Про тре-
тейські суди» [2] взагалі не мають у своєму 
змісті не тільки принципу, але й такого по-
няття як самоврядування третейських суд-
дів. Не містяться аналогічні положення та-
кож і у відповідних законах Киргизької Рес-
публіки та Латвії. Аналогічна організація, 
яка опікується питаннями самоврядування 

третейських суддів, функціонує у США та 
Австралії, — Американська асоціація тре-
тейських судів та Австралійська асоціація 
з вирішення спорів. Тому, на думку автора, 
вітчизняний Закон значно виграє у даному 
відношенні при порівнянні з аналогічними 
законами зазначених країн.

П.В. Куфтирєв висунув думку, що 
принцип самоврядування третейських суд-
дів слід віднести не до принципів органі-
зації та діяльності третейського суду, як це 
виписано у діючому Законі, а до гарантій, 
які є умовою реалізації принципів діяль-
ності третейського суду й третейських суд-
дів, але не є самим принципом [5]. 

Таким чином, законодавець публічно 
визнає особливість статусу третейських 
суддів та встановлює необхідність забез-
печення дотримання прав та інтересів тре-
тейських суддів у суспільстві. Одночасно 
законодавець також розширив соціально-
правові можливості третейських суддів з 
організації управління постійно діючими 
третейськими судами, встановив та визнав 
механізм самоконтролю за дотриманням 
законності у професійній діяльності даної 
категорії фізичних осіб.

Визначення поняття «третейського са-
моврядування» або «самоврядування тре-
тейських суддів» у вітчизняному Законі 
не наведено, що є передумовою неодноз-
начності тлумачення як теоретиками так і 
практиками третейського розгляду. Проте 
в Законі визначено мету третейського са-
моврядування — представництво та за-
хист інтересів третейських суддів постійно 
діючих третейських судів (абзац перший 
ст. 58). В.П. Самохвалов дає наступне ви-
значення поняття «третейського самовря-
дуванню» — це самостійне колективне 
вирішення третейськими суддями питань 
внутрішньої діяльності постійно діючих 
третейських судів [8].

Вищим органом третейського самовря-
дування визначається Всеукраїнський з’їзд 
третейських суддів, який у свою чергу оби-
рає Третейську палату України. Таким чи-
ном, відбувається делегування повнова-
жень від з’їзду третейських суддів Тре-
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тейській палаті України. Основні повнова-
ження Третейської палати визначені у ст. 58 
Закону України «Про третейські суди» — 
це постійно діючий орган третейського са-
моврядування, який представляє та захи-
щає соціальні і професійні права та інтер-
еси третейських суддів і третейських судів, 
здійснює методичну та видавничу роботу, 
аналізує практику правозастосування тре-
тейських судів та інше [4]. Більш детально 
повноваження Третейської палати визнача-
ються Положенням про Третейську палату 
України, що затверджується Всеукраїн-
ським з’їздом третейських суддів. Закон не 
передбачає державної реєстрації Третей-
ської палати України, внаслідок чого даний 
орган не має статусу юридичної особи, та 
відповідно Третейська палата України не 
може скористатись тими правами та повно-
важеннями, які надаються чинним законо-
давством України юридичній особі, внаслі-
док чого слід визнати, що дана обставина є 
такою, що обмежує як права представниць-
кого органу, так і його учасників.

У Положенні про Третейську палату 
України визначено, що даний орган є по-
стійно діючим органом третейського са-
моврядування, який покликаний представ-
ляти і захищати інтереси соціального та 
професійного характеру як третейських 
судів, так і третейських суддів на терито-
рії України і за кордоном при здійсненні 
співробітництва з міжнародними третей-
ськими інституціями та третейськими су-
дами інших країн.

Той факт, що Третейській палаті Укра-
їни не притаманні риси громадської орга-
нізації, не дає змоги віднести її до добро-
вільного громадського формування. Не до 
кінця визначеним є питання щодо сили ак-
тів, які приймаються Третейською пала-
тою України. Закон України «Про третей-
ські суди», який і передбачає існування та 
функціонування такого органу як Третей-
ська палата України, не визначає чітко, які 
повноваження надаються цьому органу та 
якими є межі його компетенції. Подібна 
ситуація спостерігається і щодо Всеукраїн-
ського з’їзду третейських суддів. Діюче за-

конодавство не дає чіткої відповіді, на кого 
та якою мірою розповсюджуються рішення 
Всеукраїнського з’їзду третейських суддів, 
яким є механізм відповідальності за недо-
тримання чи невиконання цих рішень. Де-
які правознавці дотримуються думки, що 
рішення з’їзду є обов’язковими для всіх 
третейських суддів та судів, а рішення 
Ради Третейської палати є обов’язковими 
для всіх членів палати. Проте вони не на-
водять при цьому нормативних посилань, 
які б дозволили підтвердити дану думку.

З іншого боку, якщо Всеукраїнський 
з’їзд третейських суддів та Третейська па-
лата України є органами самоврядування, 
то не зрозуміло, чи розповсюджуються їх 
рішення на суддів постійно діючого тре-
тейського суду, які не брали участі у їх ро-
боті та не є або не вважають себе такими, 
що приєдналися до спільноти третейських 
суддів. Адже законом не передбачено 
обов’язкове підпорядкування третейських 
суддів певному органу самоврядування.

Третейське самоврядування є не тільки 
способом захисту інтересів третейських 
суддів, а є також й інструментом, який по-
кликаний розвивати демократичні засади 
у середовищі третейських суддів. Саме 
демократизм повинен бути вирішальною 
складовою при функціонуванні інститутів 
третейського самоврядування — Всеукра-
їнського з’їзду третейських суддів, Третей-
ської палати України, всіх її комісій та ін-
ших органів.

Третейське самоврядування спрямо-
ване також на підвищення впливу корпусу 
третейських суддів на законодавчу діяль-
ність та на вироблення уніфікованих реко-
мендацій для відправлення в Україні тре-
тейського розгляду. Суттєва роль також по-
кладається на третейське самоврядування 
при виробленні та реалізації заходів, спря-
мованих на захист від посягань на діяль-
ність третейських суддів. 

Одночасне сумісне існування кількох 
системних механізмів контролю за здій-
сненням третейського розгляду: держав-
ний контроль та третейське самовряду-
вання може дозволити відкоригувати всю 

Вісник Академії адвокатури України

44

число 1(17) 2010.



систему важелів впливу щодо уникнення 
зловживань у цій сфері. Даний загальний 
механізм неминуче буде впливати на пове-
дінку кожного третейського судді та упе-
реджувати недоліки у всій системі третей-
ського вирішення справ.

На жаль, складно відзначити якісь 
певні здобутки за період існування Третей-
ської палати України у питаннях соціаль-
ного захисту прав та інтересів третейських 
суддів. Вбачається, що з часом даний на-
прям діяльності Третейської палати Укра-
їни набере більшої актуальності. 

Логічно надавати органам третейського 
самоврядування можливість здійснювати 
діяльність не тільки певного просвітниць-
кого та методичного характеру, але і здій-
снення представницьких функцій у судо-
вих органах під час розгляду справ, які ма-
ють відношення до третейського розгляду 
справ.

Вищий господарський суд України ви-
словив своє бачення суті та значення ві-
тчизняного третейського самоврядування: 
«Слід мати на увазі, що за змістом наведе-
них норм Закону України «Про третейські 
суди» Третейську палату України не наді-
лено владними або контрольними повно-
важеннями, які надавали б їй можливість 
усувати виявлені господарськими судами 
недоліки та порушення у діяльності тре-
тейських судів, у тому числі і постійно ді-
ючих» [1]. До повноважень Третейської па-
лати не входить можливість будь-яким спо-
собом впливу на практичну діяльність тре-
тейських судів при розгляді конкретного 
спору

В.І. Нагнибіда відзначає, що «третей-
ське самоврядування не є тотожним суд-
дівському самоврядуванню, оскільки тре-
тейські суди не входять до системи судів 
загальної юрисдикції, а третейські судді не 
наділені статусом професійних суддів» [6].

Конституційний суд України відзна-
чив, що однією з форм громадського само-
врядування, яким є, наприклад, громадське 

самоврядування в територіальних грома-
дах, самоврядування в освіті та самовря-
дування у вищій школі, є третейське са-
моврядування [7]. Третейське самовряду-
вання, як одна з форм громадського само-
врядування слугує самоорганізації третей-
ських суддів постійно діючих третейських 
судів, тоді як суддівське самоврядування 
належить до системи конституційного 
устрою держави (частина друга ст. 130 
Конституції України) і є формою самоор-
ганізації професійних суддів. Це є голов-
ною відмінністю між двома видами само-
врядування — третейських суддів та дер-
жавних суддів.

Висновки. З огляду на вищевикладене, 
доцільно визначити чітко правовий статус 
органу самоврядування третейських суд-
дів з його закріпленням у чинному Законі 
України «Про третейські суди». Такий ор-
ган як Третейська палата України пови-
нна бути не стільки статистом, скільки ло-
комотивом при вирішенні питань форму-
вання практики розгляду третейських спо-
рів. З врахуванням цього, пропонується 
статтю 58 Закону України «Про третейські 
суди» доповнити абзацом сьомим наступ-
ного змісту: «Третейська палата України є 
юридичною особою та має свою печатку».

Крім того, слід надати Третейській па-
латі повноваження щодо попереднього 
узгодження або обговорення проектів за-
конодавчих актів, які приймаються Верхо-
вною Радою України, та актів, що прийма-
ються іншими центральними органами 
держави, які в подальшому суттєво впли-
вають на загальнонаціональну практику 
третейських судів. З врахуванням цього, 
пропонується статтю 58 Закону України 
«Про третейські суди» доповнити абза-
цом восьмим наступного змісту: «Третей-
ська палата України є погоджувальним ор-
ганом при підготовці законопроектів щодо 
регулювання діяльності третейських судів 
в Україні».

С.М. Довганчук
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резЮМе
В статье исследуются место и роль принципа самоуправления в среде третейських 

судей, его влияние на формирование практики рассмотрения третейских споров, осве-
щается теоретическое состояние вопроса самоуправления третейских судей в Украине, 
влияние развития данного принципа на эффективность системы защиты прав и свобод 
граждан.

SUMMARY
The article considers place and role of self-government principle among adjudicators, its 

influence upon development of practice of dispute consideration by arbitration courts, it also 
reviews theoretical views upon self-government of adjudicators in Ukraine, influence of this 
principle development upon effective system of protection of civil rights and liberties.
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«Рішення суду проголошується при-
людно, крім випадків, коли розгляд про-
водився у закритому судовому засіданні», 
закріплено в п. 9 ст. 6 Цивільного проце-
суального кодексу України 2004 року (далі 
— ЦПК) [19]. Зміст вказаного поняття 
«проголошується прилюдно» розшифро-
вується більшістю українських науковців 
як зачитування тексту прийнятого рішення 
(або лише вступної та резолютивної час-
тини) учасникам процесу та присутнім у 
залі судового засідання. Якщо такі особи 
відсутні, наприклад, не дочекалися, рі-
шення вважається проголошеним [9, 29].

Вказане положення ЦПК є аналогіч-
ним до положення п. 1 ст. 6 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних 
свобод 1950 р. (далі — Конвенція), яким 
встановлено непорушне правило, згідно з 
яким «судове рішення проголошується 
публічно…» [11]. Необхідно відмітити, 
що рішеннями Європейського Суду з прав 
людини (далі — Суд) як органу, що безпо-
середньо здійснює тлумачення та застосу-
вання Конвенції, дано дещо інше тлума-
чення наведеного положення, ніж це за-
звичай робиться у коментарях до україн-
ського процесуального кодексу. Названа 
Конвенція є частиною українського зако-
нодавства, тому практика застосування по-

ложення ч. 1 ст. 6 в частині тлумачення по-
няття проголошення рішення публічно є 
цікавою для нас з точки зору правильного 
розуміння вказаного поняття [7].

Тим часом як всі держави — члени 
Ради Європи в однаковій мірі взяли на себе 
зобов’язання щодо дотримання наведе ного 
принципу публічності, їхні законодав чі 
системи та судова практика відкривають 
шлях до урізноманітнення меж і способу 
його втілення як стосовно проведення слу-
хань, так і стосовно «проголошення» су-
дових рішень. Проте формальний аспект 
цього питання є другорядним порівняно 
з метою вимоги публічності, закладеної у 
п. 1 ст. 6. Чільне місце, визначене в демо-
кратичному суспільстві для права на спра-
ведливий судовий розгляд, спонукає Суд 
з метою здійснення контролю у цій сфері  
кожного разу окремо розглядати реалії 
процедури, про яку йдеться. 

Європейським судом ухвалено кілька 
рішень, які присвячені безпосередньо роз-
гляду питання змісту вимоги п. 1 ст. 6 Кон-
венції щодо публічності проголошення су-
дового рішення. Визначальним в цьому 
плані є рішення Претто та ін. проти 
Італії [17], в якому Суд прямо встановив, 
що він не зобов’язаний приймати дослівне 
тлумачення виразу «pronounced publicly/
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rendu publiquement», закріпленому у ори-
гінальних (англійській та французькій) 
версіях п. 1 ст. 6 Конвенції. Він вважає, що 
в кожному окремому випадку форма опри-
люднення «судового рішення» на підставі 
національного права держави-відповідача 
визначається залежно від особливостей 
конкретного провадження і відповідно до 
завдання та мети п. 1 ст. 6 [1].

Справа в тому, що формулювання, ви-
користане у другому реченні п. 1 ст. 6 Кон-
венції — «judgment shall be pronounced 
publicly», «le jugement sera rendu 
publiquement» («судове рішення прого-
лошується публічно»), — може навести 
на думку, що вимагається зачитувати рі-
шення вголос. Справді, у французькому 
тексті вжито дієприкметник rendu («ого-
лошене»), тим часом як відповідним сло-
вом в англійському варіанті є pronounced 
(«вимовлене», фр. prononc), однак, на 
думку Суду [2; 17; 18], ця незначна відмін-
ність є недостатньою для того, щоб змі-
нити уявлення про зміст цього положення: 
французьке rendu publiquement, як проти-
лежне до rendu public («опублікований»), 
може безперечно вважатися еквівален-
том «проголошений публічно» (prononc 
publiquement). 

На перший погляд, положення п. 1 
ст. 6 Конвенції викладено конкретніше, 
ніж положення п. 1 ст. 14 Міжнарод-
ного пакту про громадянські та політичні 
права 1966 р., в якому передбачено, що су-
дове рішення shall be made public — «має 
бути публічним» (фр. — sera public) [13]. 
Проте в багатьох державах — членах Ради 
Європи, окрім зачитування вголос, скла-
лася традиція звертатися до інших засобів 
оприлюднення рішень усіх або деяких су-
дів, особливо касаційних, наприклад, пе-
редавати рішення на зберігання до канце-
лярії із забезпеченням доступу до них для 
громадськості. Трактуючи зміст вказаного 
поняття, Суд у рішення Шутер проти 
Швейцарії [18] зазначив, що «…автори 
Конвенції не могли залишити поза увагою 
цей факт, хоч це й не простежується в їх-
ніх підготовчих матеріалах [16] так само 

чітко, як в аналогічних матеріалах (travaux 
preparatoires) до Пакту 1966 р.» Саме тому, 
виходячи із самого духу Конвенції, а також 
принципу справедливого суду як осново-
положної цілі закріплення у п. 1 ст. 6 Кон-
венції вимоги публічного оголошення су-
дового рішення, Суд визнав для себе не 
обов’язковість дослівного тлумачення 
формулювання Конвенції і встановив не-
обхідність в кожному окремому випадку 
форму оприлюднення судового рішення 
визначати на підставі національного права 
держави-відповідача, залежно від особли-
востей конкретного провадження і відпо-
відно до зазначеної цілі та завдання п. 1 
ст. 6. У вказаному рішенні Суд встано-
вив правило, згідно з яким «дослівне тлу-
мачення термінів, закріплених у п. 1 ст. 6 
Конвенції стосовно проголошення судо-
вого рішення, є надміру суворим і не по-
трібним з точки зору досягнення цілей, по-
ставлених ст. 6 Конвенції.»

Виходячи з наведеного, Суд у своїй 
практиці завжди виходить із принципу на-
дання державам-учасницям свободи у ви-
борі засобів, завдяки яким їх внутрішня су-
дова система відповідатиме вимогам ст. 6 
Конвенції. Проте цілком логічно, що та-
кий диспозитивний метод породжує доволі 
широке коло правозастосовної практики 
самого Суду з цього питання, оскільки вка-
заний підхід став підставою для зловжи-
вання багатьма державами. З огляду на 
цю обставину, Суду вдалося напрацювати 
кілька загальних підходів у вирішенні пи-
тання про наявність порушення вимог ст. 6 
Конвенції щодо проголошення судового 
рішення у випадку наявності суперечок з 
цього приводу.

Так, Суду довелося кілька разів стика-
тися з місцевою практикою країн, згідно з 
якою рішення судів вищої інстанції, якими 
відмовлено в задоволенні позовних ви-
мог та які були прийняті виключно на під-
ставі аналізу та застосування правових 
норм (без дослідження фактів та доказів), 
не були оголошені у відкритому судовому 
засіданні. Мотивуючи відсутність у такому 
випадку порушення вимог п. 1 ст. 6 Кон-
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венції, Суд, перш за все, вказував на рі-
вень судової інстанції, в якій здійснювався 
розгляд, та на роль суду цієї інстанції, рі-
шення якого виносилося саме з правових 
питань. Крім того, Суд звертав увагу на те, 
що хоча таким рішенням рішення судів по-
передньої інстанції визнавалися остаточ-
ними, проте воно по суті нічого не міняло з 
огляду на наслідки такого рішення для за-
явника. Враховуючи викладені міркування, 
Суд дійшов висновку, що вимоги  публіч-
ного проголошення судового рішення бу-
дуть задоволені у випадку, якщо повний 
текст судового рішення буде розміщений 
в канцелярії суду та буде доступним для 
всіх бажаючих [10, 89; 17] або у випадку 
проведення гласного судового слухання, в 
якому буде зачитано повний текст судового 
рішення попередньої інстанції, що було 
предметом розгляду та яке залишено в силі 
[1]; або ж у випадку надання повного тек-
сту рішення сторонам по справі з подаль-
шим його опублікуванням у офіційних спе-
ціалізованих збірках [18].

Суд також не вбачає порушення вимог 
п. 1 ст. 6 Конвенції у не проголошенні рі-
шення суду першої інстанції при прове-
денні відкритого судового засідання у цій 
справі у випадку, якщо публічно проголо-
шено було рішення апеляційної інстанції 
в цій справі, яке містить виклад рішення 
суду першої інстанції та робить його оста-
точним [12].

На противагу вищевикладеній прак-
тиці, Суд дійшов висновку про пору-
шення вимоги щодо публічного проголо-
шення судового рішення у випадку, коли 
рішення всіх інстанцій по справі, що сто-
сувалися компенсаційних виплат за неза-
конне утримання, були винесені не на глас-
них судових засіданнях, не були оголошені 
публічно та не були доступні для широкої 
громадськості будь-яким іншим способом 
[5]. Крім того, випадком, що не виправдо-
вує відступ від принципу публічного ого-
лошення судового рішення та повною мі-
рою не задовольняє його вимог, є ситуа-
ція, за якої доступ до повного тексту судо-
вого рішення мають лише учасники судо-

вого процесу, а публікування рішень зде-
більшого апеляційних або касаційних судів 
здійснюється для широкого загалу лише за 
вибірковим принципом так званого «осо-
бливого інтересу» (тобто публікуються 
лише окремі рішення, які можуть бути ці-
каві громадськості) [12]. 

Проводячи аналогії з українським зако-
нодавством, видається, що у законодавстві 
України закріплена чи не найжорсткіша, 
з можливих за Конвенцією, схема публіч-
ного проголошення судового рішення, реа-
лізація якої очевидно не обмежується лише 
зачитуванням вголос прийнятого рішення. 
Так, розміщення положень щодо гласності 
судового розгляду та судового рішення у 
ст. 6 Розділу 1 ЦПК серед принципів ци-
вільного судочинства, безперечно свідчить 
про вимогу поширення цього принципу 
на всі стадії цивільного процесу. В кожній 
з можливих інстанцій винесене судове рі-
шення має бути зачитано вголос всім при-
сутнім на засіданні, після цього таке рі-
шення має бути надане сторонам по справі, 
а також має бути доступним для ознайом-
лення всім іншим учасникам процесу в 
суді. В подальшому таке рішення публі-
кується для всезагального ознайомлення 
згідно з вимогами Закону України «Про 
доступ до судових рішень» від 22 грудня 
2005 р. [6].

Для повного аналізу поняття, що роз-
глядається, необхідно також розглянути 
можливі винятки із закріпленої в ст. 6 ЦПК 
презумпції публічності проголошення су-
дового рішення. Так, звертає на себе увагу 
друга частина наведеного формулювання 
ч. 9 ст. 6 ЦПК, а саме: «Рішення суду про-
голошується прилюдно, крім випадків, 
коли розгляд проводився у закритому су-
довому засіданні…». Це положення цікаве 
тим, що насправді воно пройшло кілька 
стадій еволюції у цивільному процесуаль-
ному законодавстві України. Так, у Ци-
вільному процесуальному кодексі України 
1963 р. у початковій редакції від 18 липня 
1963 р. останній абзац ст. 10 Кодексу зву-
чав так: «Слухання справи в закритому 
засіданні суду ведеться з додержанням 
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усіх правил судочинства. Рішення су-
дів у всіх випадках проголошуються при-
людно» [20]. У редакції вказаного Кодексу 
від 12 липня 1996 р. це положення зву-
чить інакше: «Рішення судів у всіх випад-
ках проголошуються прилюдно, крім рі-
шень про усиновлення у випадках, перед-
бачених статтею 112 Кодексу про шлюб 
та сім’ю України» [8]. Отже, позиція за-
конодавця поступово змінилась від закрі-
плення підходу щодо публічного проголо-
шення абсолютно всіх судових рішень до 
виключення з цього правила лише окремих 
справ закритого провадження (щодо таєм-
ниці усиновлення) і, врешті, аж до поши-
рення такого виключення на всі справи за-
критого провадження. 

До прийняття ЦПК України 2004 р. 
та закріплення в ньому нового підходу 
до вирішення поставленого питання нау-
ковці в пошуках оптимального виходу із 
ситуації, за якої після закритого розгляду 
справи все-таки вимагалося публічне про-
голошення рішення (у інших справах, крім 
справ з усиновлення), пропонували зачи-
тувати знеособлений варіант такого рі-
шення, тобто із видаленням з нього всіх 
імен, адрес і т. ін. За тогочасного стану нор-
мативної бази такий варіант, напевне, був 
єдино можливим засобом захисту всіх тих 
інтересів та цінностей, задля яких відповід-
ний процес проголошувався закритим. Ра-
зом з тим, тут саме час згадати роз’яснення 
Європейського Суду з прав людини, наве-
дені на початку цієї статті, згідно з якими 
Суд вказує, що публічність як така не є са-
моціллю та не може сама по собі свідчити 
про досягнення цілі, поставленої в ст. 6 
Конвенції — тобто справедливості право-
суддя. Вимогу публічності судового прова-
дження, а так само і публічності проголо-
шення рішення, обов’язково треба співвід-
носити з іншими міркуваннями справедли-
вості судочинства, як-то: розумного строку 
розгляду, рівності права учасників про-
цесу, захисту їх приватного життя охорони 
державної та іншої охоронюваної законом 
таємниці. Більше того, доволі сумнівним з 
точки зору внеску в забезпечення публіч-

ності правосуддя є зачитування знеособле-
ного рішення перед учасниками закритого 
судового розгляду, які все одно в будь-який 
час матимуть право отримати повний його 
текст.

Виваженість сучасного підходу до ви-
моги публічності проголошення судо-
вого рішення, закріпленого у ЦПК Укра-
їни 2004 р., доводить і практика Суду. Як 
виключення із загального правила про пу-
блічне проголошення судового рішення, 
Судом визнано випадки  розгляду самої 
справи у закритому судовому засіданні. 
Зокрема, за необхідності розгляду в судо-
вому засіданні питання про місце прожи-
вання дітей, в цій ситуації за державами 
визнано право на проведення слухання у 
закритому засіданні з метою захисту при-
ватного життя дітей та сторін у справі та 
уникнення нанесення шкоди правосуддю. 
Суд погодився із державами-учасницями, 
що в такій ситуації публічне проголошення 
судового рішення значною мірою знівелює 
зазначену мету. В даній ситуації достат-
німи заходами для  забезпечення досяг-
нення цілей, поставлених ст. 6 Конвенції, 
є надання можливості сторонам у справі 
ознайомитися з повним текстом судового 
рішення або ж отримати його копію з па-
ралельним вибірковим анонімним опублі-
куванням таких рішень першої та наступ-
них інстанцій з метою надання можливості 
широкій громадськості ознайомитися із за-
гальними підходами та принципами вирі-
шення подібних питань [2].

Таким чином, українське законодав-
ство, на перший погляд, цілком впису-
ється у бачення вимоги публічного прого-
лошення судового рішення, наданого Су-
дом. І з точки зору змісту самого поняття, 
і з точки зору виключень з нього. Разом з 
тим, в багатьох своїх рішеннях, присвя-
чених тлумаченню різних положень Кон-
венції Суд неодноразово наголошував, що 
Конвенція покликана захищати не ілю-
зорні права, вона створена не для того, щоб 
на папері задекларувати прагнення до кра-
щого, найпершою і основною її метою є 
дійсне забезпечення дотримання закріпле-
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них в ній гарантій, практичне їх втілення і 
конкретний їх прояв. Саме з цієї точки зору 
в українській практиці та законодавстві на-
явні досить серйозні проблеми. 

З огляду на сказане, прецедентним для 
України є рішення Суду по справі Бірю-
ков проти Росії [3]. В своєму рішенні по 
цій справі Суду довелося вирішувати пи-
тання відповідності вимогам ст. 6 Кон-
венції практики російських судів, згідно з 
якою у відкритому судовому засіданні пу-
блічно оголошувалася лише резолютивна 
частина рішення (що було здійснено і в 
суді першої та апеляційної інстанції). При 
вирішенні поставленого питання Суд ви-
ходив з позиції наявності у широкої гро-
мадськості доступу до повного тексту рі-
шення у будь-який інший спосіб, крім за-
читування вголос повного тексту судового 
рішення на відкритому судовому засіданні. 
Крім того, Суд вважає за необхідне взяти 
до уваги безпосередній зміст альтернатив-
ного способу оприлюднення судового рі-
шення та можливість забезпечення належ-
ного рівня громадського контролю та до-
ступу до рішення шляхом його застосу-
вання. Зокрема, Суд встановив наступне: 
«…Цивільним процесуальним кодексом 
Російської Федерації лише особи, які бе-
руть участь у судовому процесі та їх упо-
вноважені представники, визначені як такі, 
що мають право знайомитися із повним 
текстом винесеного по їх справі судового 
рішення, яке готується після оголошення 
його резолютивної частини у відкритому 
судовому засіданні. Обов’язок суду наді-
слати копію прийнятого ним рішення так 
само поширюються лише на сторони по 
справі та інших осіб, які брали участь у 
справі. Ознайомлення з текстом судового 
рішення, зданого на зберігання до канцеля-
рії суду, так само обмежується вказаними 
положеннями. Таким чином, просте поси-
лання на номери статей, здійснене у резо-
лютивних частинах рішень обох інстан-
цій, не могло бути достатньо інформатив-
ним для представників громадськості, які 
не мали спеціальних юридичних знань, ... 
тобто причини, з яких заявнику було від-

мовлено у задоволенні його вимог, залиши-
лися невідомими для публіки».

Проводячи аналогію з українським за-
конодавством, можна зробити висновок, 
що у випадку вирішення подібної справи в 
Суді щодо України, рішення так само було 
б ухвалено на користь заявника. Так, згідно 
з ч. 3 ст. 209 та ст. 218 ЦПК у виняткових 
випадках, залежно від складності справи, 
допускається відкладення складання по-
вного рішення по справі, але вступну і ре-
золютивну частини суд повинен проголо-
сити в тому самому засіданні, в якому за-
кінчився розгляд справи. Згідно зі ст. 218 та 
ст. 222 ЦПК копії прийнятого судового рі-
шення надсилаються або видаються лише 
особам, які брали участь у справі, і саме їм 
суд у випадку проголошення лише вступ-
ної та резолютивної частини повідомляє, 
коли вони можуть ознайомитися з повним 
його текстом. Крім того, згідно зі ст. 27 
ЦПК лише особи, які беруть участь у судо-
вому розгляді, мають право одержувати ко-
пії рішень та ухвал суду, знайомитися з ма-
теріалами справи. За таких обставин пред-
ставник преси, просто зацікавлена особа, 
відвідавши можливо навіть всі засідання 
по справі, у випадку проголошення лише 
вступної та резолютивної частин рішення, 
в результаті не будуть здатні зробити будь-
який більш-менш обґрунтований висновок 
щодо підстав винесення такого рішення. 
Суто формальне дотримання в такому ви-
падку вимоги публічного проголошення 
судового рішення значною мірою нівелює 
інформативну, освітню, виховну функцію 
самого принципу гласності цивільного су-
дочинства, свідчить про неналежний стан 
забезпечення так званої «зовнішньої» глас-
ності, тобто гласності для широкого загалу, 
а не лише для осіб, які беруть участь в та-
кій справі.

Певним кроком на шляху до вирішення 
поставленої проблеми є прийняття згаду-
ваного Закону України «Про доступ до су-
дових рішень», проте і він не здатен вирі-
шити її повною мірою. Вказаним законом 
передбачено загальний доступ до електро-
нної системи судових рішень, на сьогод-
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нішній день розміщеної за адресою www.
reyestr.court.gov.ua. разом з тим, численні 
проблеми, пов’язані з реалізацією цього 
задуму, не дозволяють говорити про те, 
що даний реєстр повною мірою гарантує 
дотримання принципу публічного оголо-
шення судових рішень для будь-якої заці-
кавленої особи. так, відсутність доступу 
до електронної мережі у більшості насе-
лення країни, значний проміжок часу, що 
розділяє проголошення вступної та резо-
лютивної частини рішення та розміщен-
ням його повної версії на вказаному сайті, 
а найбільше не стовідсоткова наповнюва-
ність цього реєстру [4, 15] свідчить про 
те, що сам факт його існування ще не га-
рантує зацікавленій особі можливість 
ознайомлення з повним текстом судового 
рішення, вступну та резолютивну частину 
якого було озвучену на судовому засіданні.

з огляду на викладене, цілком доціль-
ним є внесення відповідних змін до Закону 
України «Про доступ до судових рішень», 
якими необхідно передбачити можливість 
доступу до судових рішень не лише шля-

хом їх оприлюднення на офіційному веб-
порталі судової влади України, а і шляхом 
надання доступу до них у канцелярії або 
архіві суду для всіх бажаючих. Тому про-
поную п. 1 ст. 2 вказаного Закону викласти 
у наступній редакції: «Кожен має право 
на доступ до судових рішень у порядку, 
визначеному цим Законом. Це право за-
безпечується офіційним оприлюднен-
ням судових рішень на офіційному веб-
порталі судової влади України та на-
данням доступу до судових рішень без-
посередньо у канцелярії чи архіві суду в 
порядку, встановленому цим Законом». 
Передача рішень суду, оформлених відпо-
відно до вимог закону (зокрема із видален-
ням ідентифікуючих даних) до канцелярії 
суду, дала б змогу будь-якій зацікавленій 
особі, а не лише особам, які брали участь 
у справі або права та обов’язки яких зачі-
пає рішення суду, ознайомитися з практи-
кою суду, незалежно від стану та функціо-
нування електронного реєстру, що є цілком 
логічним завершальним етапом реалізації 
принципу гласності судового розгляду.
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резЮМе
Статья посвящена рассмотрению понятия публичного оглашения судебных решений 

в свете решений Европейского Суда по правам человека. Проанализировано соответ-
ствие украинского законодательства указанной практике, а также предложены пути его 
соответствующего усовершенствования. 
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SUMMARY
Article is dedicated to the issue of public pronouncement of the court’s judgment in light 

of the decisions of European Court of human fights. Was analyzed the compliance of Ukrai-
nian legislation to the aforementioned practice and appropriate improvement recommendations 
were made. 

рекомендовано кафедрою прав людини,  
міжнародного та європейського права 
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Метою написання цієї статті є роз-
криття сутності державного нагляду за 
бізнесом страховика (conduct of business 
supervision) та аналіз проблемних пи-
тань, які виникають при транскордонному 
страхуванні, включаючи аналіз права ЄС. 
Основу даної статті складає дослідження 
іноземних дослідників через те, що дана 
тема майже не розглядалась вітчизняними 
науковцями, та нагляд за бізнесом не імп-
лементовано в Україні. Особлива увага в 
статті також приділяється аналізу законо-
давства певних іноземних держав, осно-
вних міжнародно-визнаних правових кон-
цепцій в сфері державного нагляду за біз-
несом страховика.

Нагляд та вимоги до здійснення бізнесу 
страховиком є третім елементом системи 
державного нагляду за страховиками. Їх 
метою є встановлення балансу інтересів на 
користь страхувальника через те, що стра-
ховик вважається таким, що має сильнішу 
позицію. Слабкість позиції страхувальника 
полягає в тому, що він, як правило, не обі-
знаний в тонкощах страхування і значний 
обсяг інформації щодо суті договору стра-

хування може передаватись страхуваль-
нику в усній формі як через страховика, 
так і через страхового посередника.

Елементи нагляду за бізнесом страхо-
вика є досить розгалуженими і покривають 
майже всю його діяльність. Зокрема, на-
гляд за бізнесом страховика розповсюджу-
ється на процедуру андеррайтингу, канали 
продажу страхових продуктів, маркетинг 
(рекламу), надання консультацій страху-
вальникам, збереження та обробку інфор-
мації, вимоги до складання договорів, вза-
ємовідносини між страховиком та страхо-
вими посередниками, систему врегулю-
вання спорів, включаючи альтернативні 
системи врегулювання спорів.

Слід зазначити, що нагляд за бізне-
сом страховика є найскладнішим елемен-
том системи державного нагляду щодо 
розробки єдиних стандартів і складає 
найбіль шу проблему при здійсненні тран-
скордонного страхування. Основною при-
чи ною такого ускладнення є те, що спо-
жива чі страхових послуг в повсякденному 
житті стикаються саме з системою нагля ду 
за бізнесом страховика, на відміну від лі-
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цензування та пруденційного нагляду. 
Саме тому при транскордонному страху-
ванні проблемним питанням є те, що зако-
нодавство місця знаходження страхуваль-
ника, як правило, встає на захист остан-
нього, навіть якщо договір страхування ре-
гулюється правом країни реєстрації стра-
ховика. Такий стан речей існує навіть на 
території країн-членів ЄС, де вдалося ціл-
ком гармонізувати основні вимоги щодо 
ліцензування та пруденційного контролю. 
Страховик, який зареєстрований в країні-
члені ЄС, має право здійснювати страху-
вання на території інших країн-членів як 
шляхом відкриття там філій, так і шляхом 
транскордонного страхування, і при цьому 
такий страховик має лише ліцензію в кра-
їні реєстрації та є об’єктом пруденційного 
нагляду лише з боку державного нагляду 
країни своєї реєстрації [2, стаття 10]. Третє 
покоління страхових Директив ЄС, при-
йнятих в 2002 р., передбачило, що всі еле-
менти нагляду за бізнесом страховика та-
кож регулюються законодавством країни 
реєстрації страховика, крім двох випадків: 
коли наглядовий орган країни реєстрації не 
відреагував на заяву регулятора місця на-
дання послуг про порушення національ-
ного законодавства та коли обмеження з 
боку регулятора місця надання послуг по 
відношенню до іноземного страховика на-
кладаються з метою забезпечення «загаль-
ного блага». 

Концепція загального блага («general 
good») є важливою для банківського, стра-
хового та інвестиційного законодавства ЄС 
в сфері нагляду за бізнесом фінансових 
установ; вона була розроблена Європей-
ським Судом Справедливості з метою роз-
ширення свобод, наданих в рамках ЄС, зо-
крема, принципу недискримінації та прин-
ципу заборони будь-яких обмежень на сво-
боду надання послуг [9, 18]. Відповідно 
до концепції загального блага, страховик, 
який має переваги від єдиної ліцензії на те-
риторії ЄС і є об’єктом нагляду лише з боку 
регулятора країни місця реєстрації, має до-
тримуватись також законодавства, яке діє в 
країні місця надання послуг з метою забез-

печення загального блага. Для уникнення 
негативного ефекту Директиви ЄС вимага-
ють від країн-членів повідомляти інозем-
ного страховика про положення страхо-
вого законодавства в сфері нагляду за біз-
несом страховика, які прийняті на основі 
концепції загального блага, що має дозво-
лити іноземному страховику заздалегідь 
планувати свій бізнес. Як приклад такого 
повідомлення, можна навести відкритий 
лист страхового наглядового органу про 
застосування концепції «загального блага» 
на території Республіки Польща [8]. Єв-
ропейський Суд Справедливості не надав 
чіткого тлумачення концепції «загального 
блага». Однак законодавство ЄС містить 
умови, за яких держава має право встанов-
лювати обмеження на підставі цієї концеп-
ції, зокрема, (і) відсутність гармонізації, 
(іі) не дискримінація на основі країни по-
ходження, (ііі) недопущення дублювання, 
(iv) пропорційність, (v) ці обмеження має 
бути виправдано введенням імператив-
них норм заради «загального блага», та 
(vi) вони мають бути об’єктивно необхід-
ними [5].

Отже, можна стверджувати, що сис-
тема нагляду за бізнесом страховика не 
гармонізована на рівні ЄС і тим більше 
немає єдиних детальних стандартів в цій 
сфері. Слід, однак, зазначити, що деякі ас-
пекти нагляду опосередковано гармонізо-
вані на рівні ЄС, зокрема, в Директивах, 
які направлені на захист прав споживачів. 
Наприклад, Директива ЄС 93/13/EEC «Про 
несправедливі положення в договорах зі 
споживачами», хоч і має загальний харак-
тер і безпосередньо не регулює договори 
страхування, має принципове значення для 
страхового ринку ЄС. Відповідно до ст. 3 
Директиви, у випадку якщо договір із спо-
живачем не був індивідуально розробле-
ним та якщо положення договору всупереч 
вимогам добросовісності створюють оче-
видний дисбаланс прав та інтересів не на 
користь споживача, такі положення вважа-
ються несправедливими та, відповідно до 
ст. 7 Директиви, вони не є обов’язковими 
для споживача. Слід зазначити, що преам-
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була Директиви прямо вказує на те, що по-
ложення, які мають відношення до ціни, 
не повинні оцінюватись на предмет спра-
ведливості, і зазначає, що не повинні оці-
нюватись положення, які стосуються ви-
значення ризику та відповідальності стра-
ховика на предмет справедливості, адже 
страховик вже врахував ці положення при 
розрахунку страхового тарифу. Такі по-
ложення ставлять під сумнів цінність Ди-
рективи, адже переважна більшість спо-
рів пов’язана саме з положеннями, які ви-
значають об’єкти страхування, перелік ри-
зиків, які не покриті страховим полісом, 
та положення, які описують вимоги до 
причинно-наслідкового зв’язку між застра-
хованим ризиком та збитком. 

Можна зробити висновок, що Дирек-
тива по відношенню до договорів страху-
вання буде застосовуватись лише до дру-
горядних положень, зокрема, до таких, як 
час, протягом якого страхувальник має по-
відомити страховика про настання страхо-
вого випадку. Відповідно до ст. 5 Дирек-
тиви, контракт із споживачем має бути на-
писаний простою та зрозумілою мовою та 
у випадку розбіжностей контракт має тлу-
мачитись на користь споживача. Така ви-
мога застосовується до всіх положень стра-
хового договору, включаючи ціну. Як від-
значили Р. Меркін та А. Роджер, ст. 5 Ди-
рективи є неоднозначною по відношенню 
до договору страхування через те, що сьо-
годні в договорах страхування багато тер-
мінів отримали вузьке професійне тлу-
мачення, і навряд чи суди повинні вима-
гати від страховиків змінити таку практику 
[6, 48—49].

Важливим кроком в напрямі гармоніза-
ції принципів здійснення бізнесу страхови-
ків є стандарти, розроблені IAIS, які хоча 
не можуть бути прямо імплементовані в за-
конодавство через занадто загальний ха-
рактер, однак являють собою важливе тео-
ретичне підґрунтя для більш деталізованих 
нормативних приписів. Основним прин-
ципом здійснення бізнесу страховика ви-
діляється такий принцип як «порядність» 
[3, 4]. Сутність даного принципу полягає 

в тому, що страховик зобов’язаний запо-
бігати включенню до страхового договору 
положень, які б могли ввести страхуваль-
ника в оману, або включенню положень, 
які б необґрунтовано зменшували відпові-
дальність страховика або взагалі скасову-
вали її. 

Розповсюдженою практикою серед 
страховиків є включення в договір поло-
жень, які стосуються фактів, наданих стра-
хувальником для укладення страхових до-
говорів, і такі факти (свідчення про факти 
страхувальником) становлять частину 
страхового договору. Так, законодавство 
більшості розвинених країн (особливо це 
стосується країн, система права яких ба-
зується на англійському праві) передба-
чає, що якщо заява на страхування міс-
тить факти, які є неправдивими, то страхо-
вик має право в односторонньому порядку 
відмовити у виплаті, навіть якщо ці факти 
не мали жодного відношення до збитку. 
Зокрема, у важливому прецеденті англій-
ського суду Pan Atlantic Insurance Co v 
Pine Top Insurance Co [7] було вирішено, 
що у навіть у випадку, якщо неправдива ін-
формація, надана страхувальником перед 
укладанням страхового договору, не мала 
б жодного впливу на страховика (тобто на-
віть якщо страхувальник повідомив все, 
що мав повідомити, страховик уклав би 
страховий договір на тих самих умовах без 
підвищення страхового тарифу) і не мала 
прямого відношення до збитку, страховик 
зберігає право відмовити у страховій ви-
платі, навіть якщо страхувальник повідо-
мив неправдивий факт (або не повідомив 
те, що мав повідомити) ненавмисно, на-
приклад, забувши про нього. Незважаючи 
на те, що цей прецедент існує і зараз у Ве-
ликобританії, британський регулятор при-
йняв власний нормативно-правовий акт, 
який не дозволяє страховику відмовити у 
страховій виплаті, незважаючи на вищез-
гадане рішення суду, якщо страхувальник 
не повідомив про факти, які мали істотне 
значення для страховика, з необережності 
[4, пар. 8.1.2(2)]. Ця норма діє лише по від-
ношенню до споживача, тобто страхуваль-
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ника, який є фізичною особою та діє поза 
межами своєї професійної діяльності. 

Незважаючи на те, що визначення спо-
живача страхових послуг має тривалу істо-
рію і, зокрема, було закріплене в Директиві 
ЄС ще в 2002 р., на практиці виникають 
труднощі у випадку, якщо фізична особа 
є підприємцем. Наприклад, при страху-
ванні автомобіля, який підприємець вико-
ристовує одночасно для власних потреб та 
для здійснення комерційної діяльності, ви-
никає питання, чи діє такий підприємець 
в даному випадку як споживач. Це має іс-
тотне значення, адже в залежності від ви-
значення статусу страхувальника (він є 
споживачем чи звичайним комерційним 
клієнтом страховика) будуть різні наслідки 
при здійсненні страхового відшкодування 
за всіх інших рівних умов. Слід також за-
значити, що надання допомоги страхо-
вого посередника споживачу може позба-
вити останнього права на додатковий за-
хист, вказаний вище, і в цьому випадку він 
буде прирівняний до звичайного комерцій-
ного клієнта.

Другим принципом є професійність 
страховика, який полягає в тому, що стра-
ховик при здійсненні своєї діяльності 
зобов’язаний діяти професійно, уважно та 
старанно [3, 6]. Незважаючи на те, що на 
перший погляд даний принцип є надто за-
гальним, його імплементація на практиці 
має чітке вираження. Зокрема, за вищезга-
даних вимог від страхувальника щодо роз-
криття інформації, яка стосується страхо-
вого договору, розкриття такої інформа-
ції не вимагається, якщо такі факти є ві-
домими або мали бути відомими страхо-
вику, що має справу з певними ризиками. 
Такий підхід, зокрема, було детально роз-
крито в ключовому рішенні англійського 
суду Carter v. Boehm ще в 1776 р. [1] Як 
випливає з матеріалів справи, коли губер-
натор фортеці Мальборо застрахував ри-
зик від нападу на фортецю з боку фран-
цузів, він не повідомив страховика про те, 
що такий напад можливий, незважаючи на 
те, що губернатор знав про можливість на-
паду. Суддя вирішив, що страховик знав 

про можливість нападу через те, що в нього 
була можливість одержати цю інформацію 
з відкритих джерел, а навіть якщо і не знав, 
то мав знати тому, що професійно займався 
такими ризиками і був професійно більше 
підготовленим, ніж губернатор [1].

Що стосується таких елементів, як 
«уважність» та «старанність», то на прак-
тиці ці принципи передбачають обов’язок 
страховика ознайомитись з конкретною 
ситуацією страхувальника та надати йому 
послуги, які були б дійсно потрібні для 
страхувальника. Це означає, що страхо-
вик має встановити вимоги та реальні по-
треби страхувальника, визначити, чи мож-
ливо для страхувальника краще буде мати 
інший страховий продукт, ніж той, в якому 
зацікавлений страхувальник. Така вимога, 
як правило, визначається як вимога «відпо-
відності» (suitability), яка передбачає, що 
страховик зобов’язаний визначити, чи від-
повідає страховий поліс, в якому зацікав-
лений страхувальник, його реальним по-
требам, які страховик має визначити само-
стійно на підставі інформації наданої стра-
хувальником, і обов’язково повідомити 
страхувальника у випадку, якщо страховик 
вважає, що страховий поліс не відповідає 
(або відповідає лише частково) інтересам 
страхувальника.

Третім принципом є обов’язок страхо-
вика та страхового посередника приділяти 
увагу потребам страхувальника та діяти 
при цьому справедливо. Цей принцип пе-
редбачає те, що інформація про страховий 
продукт має бути надійною та наданою 
до прийняття рішення страхувальником 
про придбання страхового продукту. Суть 
цього принципу полягає в тому, що страху-
вальник має зрозуміти продукт та ризики, 
пов’язані з використанням цього продукту, 
і лише після цього приймати рішення. 
З цією метою страховик має пересвідчи-
тись, що отримав необхідну для цього ін-
формацію від страхувальника. У випадку, 
якщо така інформація є конфіденційною, 
то страховик має забезпечити внутрішню 
інформаційну систему, яка б здійснювала 
захист цієї інформації від третіх осіб.
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Важливим принципом є уникнення 
страховиком конфлікту інтересів по від-
ношенню до страхувальника [3, 6]. Даний 
принцип накладає зобов’язання на стра-
ховика постійно здійснювати моніторинг 
конфлікту власних інтересів і інтересів 
страхувальника і у випадку виникнення та-
кого конфлікту забезпечити механізм лік-
відації. Страховик завжди повинен мати 
пріоритет інтересів страхувальника перед 
власними і розкривати інформацію, якщо 
такий конфлікт інтересів існує і не може 
бути нейтралізований. Слід зазначити, що 
на практиці законодавство, як правило, до-
зволяє існування конфлікту інтересів за на-
явності явно вираженої згоди страхуваль-
ника.

Ще одним важливим принципом є ви-
мога наявності у страховика справедливої 
та ефективної системи врегулювання спо-
рів. Цей принцип передбачає створення 
внутрішньої системи врегулювання спорів, 
яка, незважаючи на конфлікт інтересів*, за-
безпечувала б справедливий розгляд спо-
рів між страховиком та страхувальником. 
Саме через наявність конфлікту інтересів 

та часто неефективну і довготривалу про-
цедуру судового розгляду суперечок в кра-
їнах з досить розвиненим страховим рин-
ком було створено альтернативну систему 
врегулювання спорів, інститут т. зв. «стра-
хових омбудсманів».

Можна зробити висновок, що нагляд 
за бізнесом страховика є найскладнішим 
елементом системи державного нагляду з 
точки зору розробки єдиних стандартів і 
являє найбільшу проблему при здійсненні 
транскордонного страхування. Система 
нагляду за бізнесом страховика не гармо-
нізована на рівні ЄС і характеризується 
відсутністю єдиних стандартів в цій сфері. 
Лише деякі аспекти такого нагляду опосе-
редковано гармонізовані на рівні директив 
ЄС, зокрема, тих, які спрямовані на захист 
прав споживачів. Важливим кроком в на-
прямі гармонізації принципів здійснення 
бізнесу страховиків виступають стан-
дарти, розроблені IAIS. В українському за-
конодавстві окремо не виділяють нагляд за 
бізнесом страховика, і ця сфера потребує 
окремої уваги й імплементації, зважаючи 
на євроатлантичні амбіції України.

Список літератури:

1. Carter v. Boehm (1766) 3 Вurr 1905.
2. Directive 2002/83/ЕС of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 

concerning life assurance // Official Journal of the European Communities. 19.12.2002, L 345/1.
3. IAIS Principles for the Conduct of Insurance Business // http://www.iaisweb.org/__temp/

Principles_for_conduct_of_insurance_business.pdf
4. Insurance: Conduct of Business Sourcebook // http://fsahandbook.info/FSA//handbook/

ICOBS.pdf
5. Interpretative Communication of the Commission Concerning the Freedom to Provide 

Services and the General Good of the Insurance Sector // Official Journal. С 43 of 16.02.2000.
6.  Merkin R., Rodger А. ЕС Insurance Law. – London: Longman, 1997.
7. Раn Atlantic Insurance Со v. Pine Тор Insurance Со [1995] 1 АС 501.
8. Polish Financial Supervision Authority «The Information оn General Good Principle in 

the Insurance Sector in Poland» // http://www.knf.gov.pl/en/Images/zasady_dobra_ogolnego_
Eng_tcm21-8581.pdf

9.  Seatzu р. Insurance in Private International Law: А European Perspective. – Oxford, 
Portland Oregon, 2003.

* Конфлікт інтересів полягає в тому, що страховик має забезпечувати інтереси страхувальника шляхом ви-
плати йому належної страхової виплати і в той самий час намагатись зменшити такі виплати з метою збільшен-
ня прибутковості.
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резЮМе
Надзор за бизнесом страховщика направлен на обеспечение одинаковых требований 

к продаже страховых продуктов страховщиком и также обеспечение справедливого ба-
ланса между страховщиком и застрахованным. Надзор за бизнесом страховщика охваты-
вает как сферы административного, так и частного права и должен обеспечить справед-
ливую конкуренцию на страховом рынке. Надзор за бизнесом страховщика особенно ак-
туален при трансграничном страховании, где разные подходы к надзору могут быть ба-
рьером для иностранных инвестиций.

SUMMARY
Conduct of business supervision is aimed to provide the unified requirements to selling of 

insurance products by the insurance company and also ensure a fair balance between an insurance 
company and insured. Conduct of insurance supervision covers aspects of administrative 
and private law and must ensure the level playing field for insurers for development of fair 
competition on the insurance market. Conduct of business supervision becomes very urgent 
in case of cross-border insurance where different approaches to the supervision can become 
impediments to foreign investments to the insurance sector.

рекомендовано кафедрою цивільного,  
господарського права та процесу

Подано 20.01.10

Вісник Академії адвокатури України

60

число 1(17) 2010.



Корпоративні спори всередині госпо-
дарських товариств стали сьогодні звич-
ним явищем. Спостерігається порушення 
корпоративних прав міноритарних влас-
ників не тільки внаслідок неправомірних 
рішень загальних зборів учасників това-
риства. Досить часто корпоративні права 
учасників порушуються виконавчими ор-
ганами, які вчиняють неправомірні дії в 
своїх власних інтересах, тим самим пору-
шують інтереси товариства. Особливо це 
спостерігається в акціонерних товариствах 
при укладенні значних правочинів, а та-
кож правочинів, щодо вчинення яких є за-
інтересованість. Зважаючи на те, що акці-
онери безпосередньо зацікавлені в отри-
манні частки прибутку від діяльності під-
приємства, такі шкідливі дії органів управ-
ління опосередковано впливають на інтер-
еси учасників такої компанії.

Тому постає питання про вибір форми 
захисту своїх порушених прав. За кордо-
ном, де ринкові корпоративні відносини 
мають довгу історію, поширення набув не-
прямий (похідний) позов. Непрямий (по-
хідний) позов став важливим засобом за-
хисту інтересів меншості при порушенні 
їх корпоративних прав. 

Проблематику непрямих (похідних) 
позовів останнім часом жваво обговорю-
ють у зв’язку з перспективами його засто-

сування в українській практиці судового 
захисту корпоративних прав. Окремі ас-
пекти застосування непрямих позовів ви-
вчали О.М. Вінник, І.В. Спасибо-Фатєєва, 
Л.А. Островська, Ю.О. Попов, В.А. Гу-
рєєв, Б.А. Журбін, Є.І. Чугунова. Частина 
цих авторів досліджували саму природу 
непрямих(похідних) позовів та їх місце се-
ред інших видів позовів. Інші досліджу-
вали специфіку застосування позовів, пе-
редумови виникнення права на непрямий 
позов, процесуальні аспекти його засто-
сування в контексті вирішення корпора-
тивних спорів. Але даний час у зв’язку зі 
змінами, що відбуваються в законодавстві, 
проблема застосування непрямого (похід-
ного) позову в корпоративних правовідно-
синах потребує детальнішого аналізу. 

Тому метою дослідження є з’ясування 
природи непрямого позову, аналіз правової 
бази з метою з’ясування можливості для 
його застосування на практиці. 

Вже досить давно в українській право-
вій думці висловлювалася потреба в додат-
кових нетрадиційних засобах захисту кор-
поративних прав окрім звичного для нас 
прямого позову. Ще Н.С. Глусь зауважу-
вала, що «…особливістю захисту корпора-
тивних прав є те, що вирішення цього пи-
тання залежить від співвідношення волі 
більшості з інтересами меншості, захисту 
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меншості від свавілля більшості». Автор 
акцентувала, що такі особливості захисту 
корпоративних прав повинні змусити зако-
нодавця ввести нові нетрадиційні способи 
захисту цивільних прав [2, 14]. На доціль-
ності введення інституту непрямого (по-
хідного) позову вказували також ряд інших 
фахівців в галузі корпоративного права 
[1, 216; 9, 416—417].

Непрямі позови вперше набули попу-
лярності в США. Там вони стали ефектив-
ним засобом захисту інтересів меншості 
проти зловживань більшості. В США по-
зов в інтересах корпорації називають по-
хідним позовом (derivative suit). В україн-
ській правовій думці позов від імені учас-
ника корпоративного підприємства в інтер-
есах корпорації називають непрямим або 
похідним, причому застосовують ці тер-
міни як синоніми. 

«Непрямий» позов вказує, що вимога, 
яку ставить позивач в своєму позові, сто-
сується не безпосередньо його прав, а за-
галом інтересу компанії, в прибутковості 
якої він зацікавлений. Інший термін, який 
застосовують — «похідний» позов. Таке 
формулювання є також достатньо вдалим. 
Учасник корпоративних правовідносин во-
лодіє правом на частку в майні корпора-
тивного підприємства. Тому його право не-
мовби походить від права самої особи на 
захист своїх інтересів.

До речі, О.М. Вінник притримується 
особливої точки зору. Вона не вважає не-
прямий позов та похідний позов тотож-
ними. На її думку, непрямі позови засто-
совуються на практиці в процесі реаліза-
ції уповноваженими органами (особами) 
функцій держави щодо захисту заздале-
гідь невизначеного (кількісно) кола осіб. 
О.М. Вінник відносить їх до групових по-
зовів [1, 258]. На нашу думку, така позиція 
є дещо спірною. Тут варто зазначити думку 
Б.А. Журбіна, який зауважує, що непрямий 
позов не є різновидом групового позову. 
Відбувається підміна понять — загально-
корпоративного інтересу та інтересу су-
купності всіх учасників акціонерного това-
риства [6, 29]. 

Ю.Ю. Попов під непрямим позовом 
розуміє позови, що їх пред’являє одна сто-
рона (позивач) від свого імені до іншої сто-
рони (відповідача) про застосування од-
ного зі способів судового захисту прав тре-
тьої особи [12, 7]. Слід погодитися з по-
зицією Л.А. Островської, що таке розу-
міння непрямого позову є надто широким 
[11, 32], оскільки призводить до ототож-
нення непрямого (похідного) позову з від-
носинами представництва.

Найбільш чітко визначає непрямий по-
зов О.І. Чугунова. Автор визначає похід-
ний позов як правовий механізм, який до-
зволяє заявляти та підтримувати позови 
від імені юридичної особи його учасни-
кам, якщо юридична особа не ініціює са-
мостійно судовий розгляд. Розвиваючи 
думку, вона виділяє ряд ознак, яким пови-
нен відповідати такий позов: в силу пря-
мої вказівки закону вимогу може бути за-
явлено учасником юридичної особи, що у 
звичайній ситуації не уповноважений ви-
ступати від імені юридичної особи; право 
або охоронюваний законом інтерес, захист 
якого здійснюється, належить юридичній 
особі; у системі органів управління органі-
зації, встановленої законодавством і уста-
новчими документами, відсутній спеціаль-
ний орган, який був би уповноважений на-
ділити даного учасника правом діяти від 
імені та в інтересах юридичної особи в 
суді. При цьому виконавчий орган не реалі-
зує належне організації право на захист по-
рушених прав (законних інтересів) [16, 41]. 

Щодо можливості застосування непря-
мого (похідного) позову безпосередньо 
при вирішенні корпоративних конфлік-
тів, то в вітчизняному законодавстві поки 
що відсутня пряма вказівка на можливість 
пред’явлення непрямого позову. Хоча пе-
редумови для пред’явлення такого позову 
все ж є. 

Перш за все необхідно зазначити, що в 
ч. 1 ст. 2 Господарського процесуального ко-
дексу передбачається, що «господарський 
суд порушує справи за позовними 
заявами прокурорів та їх заступників, які 
звертаються до господарського суду в 
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інтересах держави». Фактично прокурор 
реалізує право представляти та захищати 
чужі інтереси [3].

Певною перепоною можливості 
застосування непрямих позовів при 
вирішенні корпоративних спорів на 
практиці була неможливість участі 
фізичних осіб в господарському процесі. 
Завдяки прийняттю Закону України від 
15 грудня 2006 р. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
визначення підсудності справ з питань 
приватизації та з корпоративних спорів» 
[8] й уніфікації законодавства щодо 
підвідомчості при вирішенні даного роду 
конфліктів тепер немає значення, фізична 
особа чи юридична особа бажає захищати 
інтереси компанії. 

Важливим правовим актом є 
Рішення Конституційного суду України 
№ 18-рп/2004 від 1 грудня 2004 р. В 
мотивувальній частині Рішення зазначено, 
що акціонер може захищати свої права та 
охоронювані законом інтереси шляхом 
звернення до суду у випадку їх порушення, 
оспорювання чи невизнання самим акціо-
нерним товариством, учасником якого він 
є, органами чи іншими акціонерами цього 
товариства. Разом з тим підкреслено, що 
порядок судового захисту порушених будь-
ким, у тому числі й третіми особами, прав 
та охоронюваних законом інтересів акціо-
нерного товариства, які не можуть вважа-
тися тотожними простій сукупності інди-
відуальних охоронюваних законом інтере-
сів його акціонерів, визначається законом 
[15]. Фактично Рішення залишило відкри-
тим питання про захист інтересів акціонер-
ного товариства його акціонером (акціоне-
рами) за допомогою непрямого позову. Це 
призвело до того, що в подальшому при-
ймалися різні рішення щодо можливості 
захисту учасниками господарських това-
риств інтересів самого товариства. Суди 
трактували Рішення КСУ на свій розсуд. 
Іноді їх рішення були діаметрально проти-
лежними за своєю суттю.

В Постанові Пленуму ВСУ «Про прак-
тику розгляду судами корпоративних спо-

рів» від 24 жовтня 2008 р. зазначалося, що 
законом не передбачено право акціонера 
(учасника) господарського товариства 
звертатися до суду за захистом прав чи 
охоронюваних законом інтересів товариства 
поза відносинами представництва. Тому 
Пленум ВСУ рекомендував господарським 
судам відмовляти акціонерам (учасникам) 
господарського товариства в задоволенні 
позову про укладення, зміну, розірвання чи 
визнання недійсними договорів та інших 
правочинів, вчинених господарським 
товариством [13].

Спеціальним законом у розумінні Кон-
ституційного Суду України є Закон Укра-
їни «Про акціонерні товариства». Ана-
лізуючи норми цього документа дохо-
димо висновку, що даний закон руха-
ється в напрямі послідовного розвитку 
ідеї непрямого позову. В Законі зазна-
чається: «У разі недотримання особою, 
заінтересованою у вчиненні товариством 
правочину, вимог, передбачених статтею 
71 цього Закону, та вчинення товариством 
правочину з юридичною особою, всі акції 
(частки, паї) якої належать цій особі та/
або її афілійованим особам, товариство 
або будь-хто з його акціонерів має право 
вимагати визнання цього правочину судом 
недійсним і відшкодування збитків та/або 
моральної шкоди» [7]. В даній правовій 
нормі йде мова про можливість учасника 
компанії вимагати відшкодуваня збитків, 
завданих акціонерному товариству саме за 
допомогою похідного позову. Але разом з 
тим ця норма містить суттєві обмеження. 
Право вимагати відшкодування 
виникатиме тільки тоді, якщо весь 
статутний (складений) капітал контрагента 
є власністю заінтересованої особи. Якщо 
хоча б одна акція, частка, пай не належать 
заінтересованій особі, то таке право не 
виникає. 

Прогресивнішим є проект Закону 
України «Про товариства з обмеженою 
відповідальністю». Зокрема, відповідно 
до ч. 5 ст.  44 проекту з позовом про від-
шкодування збитків, заподіяних товари-
ству членом ради директорів (наглядової 
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ради) товариства, одноосібним виконав-
чим органом товариства, членом колегіаль-
ного виконавчого органу товариства або 
керуючим, має право звернутися до суду 
товариство або його учасник [14]. Тобто 
в проекті Закону на відміну від попере-
дніх нормативно-правових актів чітко вка-
зується на можливість звернення з позо-
вними вимогами до суду за захистом своїх 
корпоративних прав. 

Таким чином, в Україні існує правове 
поле для подання непрямого позову. Разом 
з тим чітко не визначено, хто може висту-
пати позивачем в інтересах товариства. 

Аналізуючи норми чинного Закону 
України «Про акціонерні товариства» та 
проекту Закону України «Про товариства 
з обмеженою відповідальністю», хотілося 
б відзначити, що лише самої вказівки 
на правову можливість звернення до 
суду з позовом в інтересах корпорації 
є недостатньо. Необхідно визначити 
мінімальну частку, володіючи якою 
учасник корпоративного підприємства 
набуває право на позов. Щодо її розміру, то 
в законодавствах держав це питання вирі-
шено у власний спосіб. В Російській Феде-
рації згідно з п. 5 ст. 71 Закону РФ «Про ак-
ціонерні товариства» правом на непрямий 
позов володіють акціонер (група акціоне-
рів), які є власниками не менше одного від-
сотка голосів товариства. Такий самий роз-
мір частки в статутному капіталі необхідно 
мати для пред’явлення позову до органів 
управління компанії в ФРН. В Чеській Рес-
публіці, Італії, Іспанії, Словаччині цей ценз 
становить 5%, а в Австрії, Болгарії, Угор-
щині, Словенії та Швеції — 10% [11, 117]. 

Слід зазначити, що частка особи (групи 
осіб) в статутному капіталі повинна бути 
достатньо значною для того, щоб учасник 
товариства міг скористатися своїм правом 
на непрямий позов. В протилежному ви-
падку така особа, не володіючи достатньо 
значним пакетом акцій (часткою в статут-
ному капіталі), отримує можливість зло-
вживати своїм правом. Тим самим іноді 
такі позови, навпаки, перешкоджають нор-
мальній господарській діяльності товари-

ства. В США на початку 20-х років не існу-
вало обмежень щодо можливості подання 
непрямого позову. Це призвело до того, що 
акціонери буквально перевантажили ком-
панії такими позовами [10, 41]. Тому цю 
проблему потрібно врахувати в Україні при 
прийнятті Закону України «Про товариства 
з обмеженою відповідальністю».

На нашу думку, таким правом повинен 
володіти власник корпоративних прав або 
група власників, які володіють справді ва-
гомою часткою в статутному капіталі. Тим 
більше, що досвід надання окремих прав 
акціонерам лише за умови відповідності 
частки акцій останнього певному відсотко-
вому цензу в Україні вже є. Так, згідно з п. 4 
ч. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні 
товариства» загальні збори акціонерного 
товариства скликаються наглядовою 
радою на вимогу акціонерів (акціонера), 
які на день подання вимоги сукупно є 
власниками 10 і більше відсотків простих 
акцій товариства. Аналогічно певний 
відсотковий ценз встановлюється ч. 5 
ст. 75 зазначеного Закону, ч. 4 ст. 61 Закону 
України «Про господарські товариства». 
На нашу думку, без встановлення 
певного відсотку це неминуче призведе 
до зловживань зі сторони власників 
корпоративних прав. Будь-хто, придбавши 
всього декілька акцій, зможе втягнути 
корпоративне підприємство в безпідставні 
судові процеси. Власник достатньо 
значної частини корпоративних прав 
не подасть безпідставний позов, бо тим 
самим опосередковано він впливає на 
ринкову вартість підприємства. Тому він 
не буде використувати свої корпоративні 
права з метою задовільнити інтереси 
недобросовісної сторони.

Окрім розміру частки, необхідної для 
подання непрямого позову, складними в 
теоретичному і практичному значенні є 
процесуальне становище акціонерного 
товариства, в інтересах якого подається 
такий позов. До прикладу, в спорі між 
акціонером та третьою особою, яка здобула 
незаконним способом вигоду від певного 
правочину, безумовно необхідно залучати 
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саме товариство. Існують три різні точки 
зору. 

В.В. Ярков вважає, що пред’явлення 
позову акціонерів від імені акціонерного 
товариства можна трактувати як особливу 
форму законного представництва, коли 
акціонер, за умови наявності в нього 
певного пакету акцій підприємства, може 
виступати законним представником 
[17, 189]. Не погоджується з цією точкою 
зору В.А. Гурєєв, який зауважує, що в 
такій ситуації акціонерне товариство 
може перехопити ініціативу в акціонерів. 
Причому не завжди позиція товариства 
збігатиметься з позицією акціонерів. В 
українському законодавстві справді жодних 
обмежень ГПК України для позивача, який 
має законного представника, не передбачає 
[4, 170]. Тому товариство може навіть 
зашкодити первинній меті позову, якщо 
саме воно формулюватиме вимоги, матиме 
можливість збільшувати чи змешувати ціну 
позову. Крім того, виникне парадоксальна 
ситуація, коли товаристо буде позиватися 
до своїх органів управління.

Друга точка зору, за якої акціонерне то-
вариство повинно виступати в ролі співвід-
повідача, є також недостатньо обґрунтова-
ною. В такому випадку виникає явна су-
перечність між тією роллю, яку відіграва-
тиме товариство у процесі, та кінцевим ре-
зультатом, в якому акціонерне товариство 
має безпосередню зацікавленість. Незва-
жаючи на парадоксальність цієї позиції, 
така практика втілена в законодавстві Ве-
ликобританії.

Ще одна точка зору пов’язана із залу-
ченням акціонерного товариства в ролі 
третьої особи. Н.Г. Єлісєєв акцентує, що 
товариство повинно виступати в ролі тре-
тьої особи, що не заявляє самостійних ви-
мог [5, 167]. Противники цієї позиції вва-
жають, що статус третьої особи, яка не за-
являє самостійних вимог, не відповіда-
тиме її інтересам. В такій ситуації товари-
ство позбавлене ініціативи в процесі, не-
має можливості змінювати позовні вимоги, 
подавати клопотання. Вважаємо, такі запе-

речення є не зовсім вдалими. Той факт, що 
позов, поданий акціонером в інтересах то-
вариства, свідчить про те, що товариство 
раніше не вдавалося до захисту своїх прав. 
Фактично воно не мало наміру вчиняти по-
зов. Тому наділення його правами позивача 
в непрямому позові є не зовсім доцільним. 

На нашу думку, залучення товариства 
як третьої сторони є найбільш вдалим. Ак-
ціонерне товариство має можливість від-
повідно до ст. 26 ГПК України вступити в 
процес, заявляючи самостійні вимоги. Ра-
зом з тим, якщо товариство такого бажання 
не виявило, то суд відповідно до ст. 27 ГПК 
України у разі необхідності може залучити 
його як третю особу, що не заявляє само-
стійних вимог. За даних обставин товари-
ство не перехопить ініціативу від безпосе-
редніх ініціаторів судового процесу і не-
має потреби залучати його в ролі співвід-
повідача. Водночас, беручи участь в про-
цесі, товариство зможе надати важливу ін-
формацію з обставин, які стосуються мате-
ріалів справи, оскільки, як правило, компа-
нія володіє основними доказами по справі.

Таким чином, з прийняттям Закону 
України «Про акціонерні товариства» 
з’явилася реальна можливість практичного 
втілення правової конструкції непрямого 
позову. Разом з тим, процедури подання та-
кого виду позову ще не визначено. Вважа-
ємо, що законодавча деталізація права ак-
ціонерів на оскарження неправомірних рі-
шень та дій по відношенню до компанії 
стало б прогресивним кроком в напрямі за-
хисту прав та інтересів товариства. В за-
конодавстві необхідно прямо передбачити 
право акціонерів (учасників товариства) на 
позов до органів товариства для відшкоду-
вання завданих їм збитків. Тому подальше 
практичне втілення інституту непрямого 
позову вимагає глибших теоретичних до-
сліджень щодо правової природи непря-
мого позову, передумов для пред’явлення 
непрямого позову, правового статусу гос-
подарського товариства в судовому про-
цесі, порушеному таким позовом.
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резЮМе
Статья посвящена производному иску в корпоративных отношениях, иску, который 

предназначен против третей стороны для выгоды компании. Анализируется соответ-
ствие украинских законов требованиям производного иска. В статье также предлагаются 
некоторые новые процессуальные особенности производных исков.
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SUMMARY
The article is dedicated to a shareholder derivative suit, a lawsuit brought by a shareholder 

on behalf of a corporation against a third party. Accordance of Ukrainian laws to demands of 
derivative suit is analyzed. Various procedural requirements to derivative suits are proposed. 

рекомендовано кафедрою 
цивільного, господарського права та процесу
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Прямування України до демократич-
ної, правової держави, її взаємодія із сус-
пільством, вплив на формування склад-
ної та різнобарвної гами суспільних відно-
син неможливі без проведення чітко визна-
ченої, обґрунтованої державної політики. 
Важливе місце у вирішенні цих питань від-
водиться правовій політиці, яка на основі 
глибокого вивчення соціальних і правових 
закономірностей повинна сприяти ство-
ренню позитивного права, дійового меха-
нізму правового регулювання відносин в 
різних сферах суспільного життя, в тому 
числі й в сфері протидії злочинності. 

Коли мова йде про комплексну про-
тидію злочинності та забезпечення зни-
ження її рівня, переважно постає питання 
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не тільки про правову політику держави 
в сфері протидії злочинності як систему 
праксеологічних дій, а й у теоретичному 
розумінні її основних категорій. Тради-
ційно таку політику розподіляють на на-
прями за галузевою ознакою (кримінально-
правовий, кримінально-процесуальний, 
кримінально-виконавчий та кримінологіч-
ний напрями) [15, 13]. Проте в умовах гу-
манізації законодавства взагалі та кримі-
нального законодавства зокрема постає не-
обхідність в розробці концептуально ін-
ших методологічних підходів до пізнання 
такого феномену як првова політика дер-
жави в сфері протидії злочинності.

Перше питання, за законом діалектич-
ного протиріччя, має полягати у виборі 
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протилежних підходів [12, 296], які існу-
ють у правовому регулюванні, а саме — ре-
пресивний або нерепресивний. Перший, на 
нашу думку, ґрунтується на кримінальному 
покаранні, оскільки уявляється неправиль-
ним термін «репресія» вжити стосовно за-
ходів адміністративного стягнення, приму-
сових заходів виховного та медичного ха-
рактеру з огляду на те, що слово «репресія» 
(від лат. repressio) означає каральний захід, 
покарання [11, 441]. Тому ми вважаємо, що 
правова політика держави в сфері протидії 
злочинності може вимірюватися за озна-
кою методу правового регулювання крізь 
призму пенального та непенального підхо-
дів. Це надасть можливість, в свою чергу, 
відокремлювати репресивні заходи право-
вого характеру та нерепресивні, визначати 
послаблення та посилення в ній репресив-
них заходів для розмежування гуманістич-
них та негуманістичних тенденцій в право-
вій політиці держави.

До непенального виміру правової полі-
тики держави у сфері протидії злочинності 
доцільно віднести всі засоби правового ре-
гулювання, які безпосередньо не пов’язані 
з кримінальним покаранням. Тобто все, що 
пов’язано з протидією злочинності нор-
мами цивільного та адміністративного за-
конодавства, кримінально-правовими ін-
ститутами обставин, що виключають зло-
чинність діяння, звільнення від криміналь-
ної відповідальності тощо. 

Конкретний напрям правової полі-
тики держави у сфері протидії злочин-
ності знаходить відображення у відповід-
ному базовому нормативно-правовому 
акті (Кримінальний кодекс, Кримінально-
процесуальний кодекс, Кримінально-
виконавчий кодекс, закони та програми 
щодо протидії злочинності) та практиці 
його застосування. Виділення ж пеналь-
ного та непенального вимірів правової по-
літики держави у сфері протидії злочин-
ності надає змогу дослідити напрями цієї 
політики, їх специфіку через відмінні цін-
нісні категорії, що дозволить вийти на про-
дуктивний, на нашу думку, рівень пізнання 
та вдосконалення аналізованого феномену.

Для вдосконалення методологічних 
підходів та внесення ясності до понятій-
ного апарату в справі протидії злочинності 
у цій статті ми спробуємо з’ясувати сут-
ність та охарактеризувати пенальний вимір 
правової політики держави у сфері проти-
дії злочинності.

Розгляд напряму правової політики 
держави у сфері протидії злочинності, 
пов’язаного з реалізацією різних видів по-
карання, уявляється актуальним, оскільки, 
як зауважує О. Костенко, покарання стає 
предметом усе пильнішої уваги вчених і 
практиків, що беруть участь у розробленні 
сучасної правової політики у сфері про-
тидії злочинності. Це зумовлено, зокрема, 
необхідністю віднайдення нових ресурсів 
у протидії злочинності. Актуальність про-
блематики покарання для України, крім 
того, зумовлена реформуванням системи 
протидії злочинності відповідно до прин-
ципів правової держави [5, 264].

Незважаючи на те, що проблеми пра-
вової політики держави в сфері проти-
дії злочинності досліджувалися такими 
вченими, як П. Андрушко, М. Бажанов, 
Ю. Баулін, В. Борисов, В. Голіна, В. Гри-
щук, О. Джужа, А. Закалюк, О. Кальман, 
М. Коржанський, О. Костенко, О. Литвак, 
В. Маляренко, М. Мельник, В. Навроць-
кий, В. Сташис, В. Тацій, В. Трубніков, 
В. Філонов, П. Фріс, О. Фролова, М. Хав-
ронюк та іншими, питання визначення на-
прямів цієї політики та встановлення опти-
мального їх співвідношення для ефектив-
ної протидії злочинності не знайшли свого 
остаточного розв’язання. Звичайно, що і 
запропонована стаття не може залишити 
обрану тематику без дискусії, але має на 
меті визначення одного з інтегруючих ви-
мірів правової політики держави в сфері 
протидії злочинності, який потребує вио-
кремлення з огляду на забезпечення сис-
темної, гуманної і, головне, — ефективної 
протидії злочинності.

Одразу ж необхідно визначитися з 
основними категоріями правової політики 
держави, що застосовуються у справі про-
тидії злочинності. Бо будь-яке явище во-
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лодіє своєю, особливою сутністю, яка в 
першу чергу повинна знайти свій прояв 
у його понятті. А серед переліку визна-
чень напрямів правової політики держави 
у сфері протидії злочинності має бути ви-
ділене те головне, що складає сутність да-
ного явища, його найбільш важливі, харак-
терні ознаки, які визначатимуть зміст його 
існування, соціальне призначення та роль у 
житті суспільства. 

Існують різні визначення політики, а 
сам термін «політика» є одним з найбільш 
неоднозначних. Попри все розмаїття підхо-
дів до визначення політики, які мали місце 
в історії політологічної думки, їх можна, 
узагальнюючи, звести до двох основних. 
Перший — це розуміння політики як зі-
ткнення та протиборства великих груп лю-
дей, соціальних спільностей прагнення до 
панування одних над іншими, намагання 
мати перевагу у здійсненні інтересів. Дру-
гий — це спроби вбачати у політиці засіб 
узгодження інтересів різних соціальних 
груп, підпорядкування їх спільному на-
чалу, досягненню загальнозначущих цілей 
[9, 28].

Політика — процес розроблення стра-
тегічного курсу суспільства, основних на-
прямів розвитку державної влади, а також 
способів реалізації її цілей і завдань; сис-
тема цілеспрямованих заходів, які мають 
за мету розв’язання тих чи інших суспіль-
них проблем, задоволення суспільних ін-
тересів, забезпечення стабільності консти-
туційного, економічного, правового ладу 
країни [10, 6—7].

Держава регулює всі сфери життєді-
яльності суспільства, а оскільки ці сфери є 
досить тісно взаємопов’язаними одна з од-
ною, то і політика, що їх регулює, є єди-
ною (являє собою одне ціле). Оскільки по-
літика тісно пов’язана з різними сферами 
суспільного життя і може бути структуро-
вана відповідно до класифікації об’єктів її 
регулювання, то в цій ситуації доцільно го-
ворити про окремі напрями державної по-
літики [7, 9]. Там, де держава використо-
вує можливості права в регулюванні сус-
пільних відносин, виникає явище право-

вої політики. Як справедливо вказують 
М. Панов та Л. Герасіна, зміст правової по-
літики об’єктивно обумовлений волею на-
роду (громадянського суспільства), фак-
тично опосередковується його повноваж-
ним інституційним представником — дер-
жавою. Це зумовлено тим, що переважна 
частина внутрішньої і зовнішньої полі-
тики держави регулюється за допомо-
гою права, законотворчого процесу, вине-
сенням політико-правових рішень, втілю-
ється у нормативні форми і спирається на 
міжнародно-правові принципи [8, 36].

Під правовою політикою прийнято ро-
зуміти сукупність правових ідей, устано-
вок, принципів, цілей, завдань, пріорите-
тів, а також правових засобів, спрямованих 
на забезпечення оптимального рівня роз-
витку і функціонування суспільних відно-
син. Відмінною рисою правової політики 
є те, що вона заснована на праві та знахо-
дить своє вираження в прийнятті держа-
вою відповідних нормативних актів і здій-
сненні на їх основі правозастосовної діяль-
ності [16, 15].

Складовою правової політики є пра-
вова політика держави у сфері протидії 
злочинності. Як слушно зазначає П. Фріс, 
правова політика держави у сфері проти-
дії злочинності являє собою вироблену 
державою стратегію, основні концеп-
ції, напрями, цілі й засоби впливу на зло-
чинність шляхом формування криміналь-
ного, кримінально-процесуального та 
кримінально-виконавчого законодавства, 
регулювання практики їх застосування, а 
також і реалізацію заходів, спрямованих на 
запобігання злочинам [14, 13]. Ніяк не за-
перечуючи наведеного визначення та від-
повідного розподілу, ми пропонуємо також 
розглядати запропоновані напрями у двох 
вимірах — пенальному та непенальному.

Представники західної соціологіч-
ної школи права Ф. Ліст, Е. Феррі, а та-
кож російські вчені І. Фойницький, С. По-
знишев вважали, що наука кримінального 
права об’єднує кримінальне право у вузь-
кому розумінні (кримінальна догматика), 
кримінологію злочинів і кримінальну полі-
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тику (розробка заходів боротьби зі злочин-
ністю). Деякі представники цієї школи вва-
жали, що до її складу входить також і пе-
нологія (наука щодо виконання покарань) 
[13, 250].

А. Естрін стверджував, що осно-
вними питаннями кримінальної полі-
тики є питання про цілі кримінальної ре-
пресії, про критерії та методи визна-
чення роду і мети репресії для кожного 
конкретного засудженого (ув’язненого) 
[17, 3]. О. Литвак під кримінальною по-
літикою пропонує розуміти співвідно-
шення між законодавством, каральними, 
адміністративно-організаційними та 
кримінологічно-попереджувальними захо-
дами з урахуванням економічної та соці-
альної ситуації [6, 18].

Як бачимо, так чи інакше, але дослід-
ники правової політики у сфері проти-
дії злочинності виділяють пенальну по-
літику держави. Тільки П. Фріс говорить 
про кримінально-виконавчий напрям пра-
вової політики у сфері протидії злочин-
ності, І. Фойницький — про пенологію (на-
уку щодо виконання покарань), А. Естрін 
— про кримінальну політику взагалі, 
О.М. Литвак — про каральні заходи.

Наведені визначення, з одного боку, го-
ворять про відсутність єдності у розумінні 
сутності та проявів аналізованого фено-
мену, а з іншого — свідчать про різну сту-
пінь констатації певного явища, яке існує, 
але не визначено на понятійному та катего-
ріальному рівні.

Вважаємо, що можливо визначити та-
кий вимір правової політики держави у 
сфері протидії злочинності, який цілісно, 
у сукупності відображає весь комплес про-
блем визначення, призначення, реалізації 
та ефективності кримінального покарання. 
Чому це можливо?

Слово «пенальний» (від лат. poena) 
розуміється як караний, кримінально-
караний; той, що перебуває у невигідному 
положенні, під страхом покарання [1, 728]. 
А пенологія — це наука про покарання та 
засоби кримінально-правового впливу, сис-
темне вивчення покарань [3, 714].

Мета пенальної політики знаходить 
своє відображення в ч. 2 ст. 50 КК Укра-
їни. Але ми наполягаємо на тому, що по-
ложення, які закріплені в ч. 2 ст. 50 КК 
України, визначають мету лише в галузі 
кримінально-виконавчої політики, тобто 
політики в сфері виконання покарань, 
про що зауважують деякі вчені [4, 210]. 
Хоча очевидним є той факт, що в обсяг 
кримінально-виконавчої політики входить 
весь комплекс проблем, пов’язаних із за-
стосуванням до засуджених та відбуван-
ням ними усіх без винятку покарань, що 
передбачені в КК України. Проте поза сфе-
рою кримінально-виконавчої політики за-
лишаються проблеми законодавчого ви-
значення та практики призначення виду 
та розміру покарання, а також питання за-
гальної превенції, які з метою забезпе-
чення комплексного підходу уявляється 
доцільним розглядати в рамках єдиного 
виміру правової політики держави в сфері 
протидії злочинності. В цьому контексті 
ч. 2 ст. 50 КК України обумовлює розвиток 
ще й специфічних кримінально-правових, 
кримінально-процесуальних та криміноло-
гічних положень, пов’язаних з покаранням 
за злочин. Тобто застосування у категорі-
альному апараті політики держави у сфері 
протидії злочинності поняття «вимір» до-
зволяє, з одного боку, розкрити двобічну 
природу аналізованого явища, а з іншого 
— визначити ціннісну (аксеологічну) скла-
дову аналізованого феномену та відійти від 
домінуючих за радянських часів і впливо-
вих сьогодні догматичних підходів до ви-
вчення правової реальності.

Підсумовуючи зазначене вважаємо, 
що пенальний вимір політики держави у 
сфері боротьби зі злочинністю втілює в 
собі чотири галузі (кримінально-правову, 
кримінально-виконавчу, кримінально-про-
це суаль ну, кри мінологічну) та комплек-
сно забезпечує досягнення мети покарання, 
підвищення його ефективності. У контексті 
пенального виміру перед кожним напрямом 
політики у сфері протидії злочинності сто-
їть конкретне завдання, що охоплює певну 
«ділянку» існування інституту покарання:
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кримінально-правовий напрям роз-
криває загальну мету покарання, визначає 
межі, порядок та умови призначення по-
карання, визначає підстави звільнення від 
покарання та його відбування;

кримінально-виконавчий напрям вста-
новлює шляхи досягнення мети пока-
рання, передбачає основні засоби виправ-
ного впливу на засуджених, порядок і 
умови відбування тих чи інших видів по-
карань, порядок звільнення від відбування 
покарання, тобто деталізує положення 
кримінально-правової сфери в питанні ви-
конання покарання;

кримінально-процесуальний напрям 
визначає ряд положень з призначення 
справедливого та індивідуального пока-
рання і процесуальні гарантії прав засу-
джених;

кримінологічний напрям забезпечує за-
гальну превенцію, запобігання вчиненню 
злочинів особами, що відбувають чи від-
були покарання, формуванню криміналь-
ної субкультури тощо.

Ось чому інтегруючий інтерес — 
мета покарання та підвищення його ефек-
тивності — поєднує в собі елементи 
кримінально-правового, кримінально-
виконавчого, кримінально-процесуального 
та кримінологічного напрямів правової по-

літики держави у сфері протидії злочин-
ності та утворює єдине системне політико-
правове явище — пенальну політику дер-
жави, яка, в свою чергу, є виміром полі-
тики дердави у сфері протидії злочинності.

Виходячи з наведеного, можна дійти 
висновку, що пенальна політика держави 
— це ціннісний вимір правової політики 
держави у сфері протидії злочинності, який 
має своїм предметом мету, оптимальні вид 
і розмір покарання за злочин, розробляє 
положення щодо призначення та звіль-
нення від покарання та його відбування, 
формує засоби протидіючого впливу на 
злочинність під час реалізації покарання 
та знаходить своє відображення в нор-
мах кримінально-правового, кримінально-
виконавчого, кримінально-процесуального 
й кримінологічного законодавства і прак-
тиці їх застосування.

Перспективи подальших досліджень 
пенальної політики держави, на нашу 
думку, полягають у дослідженні пріорите-
тів, тенденцій та напрямів її розвитку, про-
цесів взаємодії усіх її галузей та їх елемен-
тів, вивченні проблем доцільності того чи 
іншого покарання, визначення й встанов-
лення його адекватності та ефективності за 
вчинення злочину тощо.
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резЮМе
В статье рассматривается современное состояние теоретического исследования пра-

вовой политики государства в сфере противодействия преступности. Делается попытка 
теоретического обоснования пенального измерения указанной политики. Определяются 
перспективы дальнейших исследований в этой сфере.

SUMMARY
The modern state of theoretical research of legal policy of the state in the field of 

counteraction of criminality is examined in the article. It is given it a shot theoretical ground 
penals measuring of the noted policy. The prospects of subsequent researches in the noted 
sphere are marked.
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Інститут процесуального представни-
цтва, як міжгалузевий інститут [8, 109], 
є однією з форм реалізації конституцій-
ного права на правову допомогу [11], який 
знайшов своє закріплення і в кримінально-
процесуальному законодавстві України. 

Кримінально-процесуальний кодекс 
України, як і процесуальні кодекси інших 
галузей права, регламентують представни-
цтво не тільки фізичних осіб, але й юри-
дичних.

В юридичній літературі з криміналь-
ного процесу небагато уваги приділено 
представництву юридичних осіб. Серед 
останніх наукових робіт, які торкаються за-
значеного питання, можна виділити канди-
датські дисертації П.Г. Сичова «Особен-
ности участия и гарантии прав организа-
ций (юридических лиц) на досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства» [12] та 
Л.Л. Нескородженої «Забезпечення проце-
суальних прав і законних інтересів пози-
вача та відповідача у кримінальному судо-
чинстві України» [9]. 

Хоча ґрунтовних досліджень в цьому 
напрямі не проводилось. 

Враховуючи значення інституту пред-
ставництва для захисту прав та законних 
інтересів юридичної особи, слід визнати, 
що питанням представництва юридичних 
осіб в науці кримінального процесу приді-
лено недостатньо уваги. 

Завданнями цієї статті є дослідження 
представництва юридичної особи в кри-

мінальному процесі України з метою вирі-
шення проблем, які виникають на практиці 
за участі юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 КПК Укра-
їни, коли цивільним позивачем або цивіль-
ним відповідачем є підприємство, установа 
чи організація, представниками їх інтере-
сів можуть бути спеціально уповноважені 
ними на те особи [6].

За змістом зазначеного закону юри-
дична особа може мати представника у 
кримінальному процесі лише з часу ви-
знання її цивільним позивачем чи притяг-
нення як цивільного відповідача [5, 96].

Але ж, проаналізувавши кримінально-
процесуальне законодавство, можна дійти 
висновку, що перелік юридичних осіб — 
суб’єктів кримінального процесу, які мо-
жуть мати представників, значно ширший.

Так, осіб, які представляють інтереси 
юридичних осіб в кримінальному процесі, 
можна поділити на дві групи.

До першої групи слід віднести осіб, 
які представляють інтереси учасників про-
цесу, а саме: представники цивільного по-
зивача та цивільного відповідача, яких за-
конодавець самих відносить до складу 
учасників процесу (п. 8 ч. 1 ст. 32 КПК 
України [6]).

Другу групу складають особи, які 
представляють інтереси юридичних осіб 
— інших суб’єктів кримінального процесу 
та тих, які самі не відносяться до учасни-
ків процесу. Так, в КПК України, в залеж-
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ності від відносин, в яких зазначені особи 
беруть участь, можна зустріти: представ-
ника особи, інтересів якої стосується по-
станова слідчого і органу дізнання про від-
мову в порушенні кримінальної справи 
(ст. 99¹), представників підприємств, уста-
нов, організацій, яким передане на збе-
рігання майно, на яке накладено арешт 
(ч. 2 ст. 126), представників підприємств, 
установ, організацій, що займають примі-
щення, де проводиться обшук і виїмка (ч. 2 
ст. 181). Цей перелік не є вичерпним.

 З вищезазначеного можна зробити ви-
сновок, що юридичні особи можуть мати 
представників не тільки з часу визнання їх 
цивільним позивачем або цивільним відпо-
відачем, але й в інших випадках, передба-
чених кримінально-процесуальним зако-
нодавством. Але все одно право мати пред-
ставників юридичним особам в криміналь-
ному процесі надається в обмежених ви-
падках.

Виникають питання, чи є обґрунтова-
ними такі обмеження та чи не впливають 
вони на забезпечення захисту прав та за-
конних інтересів юридичних осіб?

Вважаємо, що норми криміналь-
ного процесу, які регламентують пред-
ставництво юридичних осіб, не врахову-
ють загально-правові погляди на особли-
вості реалізації правосуб’єктності юри-
дичних осіб. Адже правоздатність та ді-
єздатність юридичної особи, як штуч-
ного суб’єкта права, реалізується особли-
вим чином [7, 310]. Юридична особа, як 
цивільно-правова конструкція, набуває та 
здійснює свої права через свої органи, які 
діють відповідно до установчих докумен-
тів та закону (ч. 1 ст. 92 Цивільного кодексу 
України [14]).

Так само правосуб’єктність юридич-
них осіб реалізується і в процесуальних га-
лузях права (ч. 3 ст. 38 Цивільного проце-
суального кодексу України [15], ст. 48 Гос-
подарського процесуального кодексу Укра-
їни [1]).

Слід зазначити, що кримінально-
процесуальне законодавство не містить та-
кого терміну як орган юридичної осо би, 

та взагалі питання реалізації право-
суб’єктності в цій галузі права залишилося 
поза увагою законодавця. 

В науковій літературі під органом юри-
дичної особи розуміють юридичну кон-
струкцію, яка створюється з метою дати 
можливість сформувати і виразити волю 
юридичної особи, відстоювати її інтереси 
[13, 132]. Це особа (фізична чи юридична) 
або група осіб, дії яких в силу закону або 
установчих документів породжують пра-
вові наслідки безпосередньо для самої 
юридичної особи [4, 104]. 

Серед органів юридичної особи слід 
виділити одноособовий. Саме він здій-
снює дії, направлені на виникнення, зміну 
та припинення прав і обов’язків для са-
мої юридичної особи. В літературі його 
прийнято називати «представительным, 
волеизъявляющим» [7, 318—321]. Це може 
бути директор приватного підприємства, 
директор товариства з обмеженою відпові-
дальністю, голова громадської організації 
та інші особи. 

Враховуючи вищезазначене, в кримі-
нальному процесі України, як і в будь-якій 
іншій галузі права, правосуб’єктність юри-
дичних осіб реалізується через фізичних 
осіб, які виконують функцію органів юри-
дичної особи.

Одразу виникає питання щодо статусу 
таких фізичних осіб в кримінальному про-
цесі.

В цивілістичній науці існує дві кон-
цепції щодо статусу одноособового органу 
юридичної особи, які ґрунтуються на двох 
протилежних теоріях сутності юридичної 
особи: фікції та реалістичної. 

Так, одна група вчених вважає, що ор-
ган юридичної особи не є самостійним 
суб’єктом права, а є частиною юридич-
ної особи [2, 192; 4, 104; 12, 47]. Ось що 
пише з цього приводу російський циві-
ліст Є.А. Суханов: «Органы юридического 
лица не только осуществляют управление 
его деятельностью, но и выступают в иму-
щественном обороте от его имени, иначе 
говоря, их действия признаются действи-
ями самого юридического лица. Они со-
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ставляют часть юридического лица и не 
являются самостоятельными субъектами 
права…» [2, 192]. 

Інша група вчених розглядає орган 
юридичної особи як її представника [7, 135; 
13, 132]. Зокрема, авторський колектив під-
ручника «Цивільне право України» розгля-
дає орган юридичної особи, як «особли-
вий функціональний представник юри-
дичної особи. Це її законний представник, 
оскільки його повноваження засновані на 
вказівках закону і можуть здійснюватися 
без довіреності». При цьому вчені розмеж-
овують представництво як інститут цивіль-
ного права, введення якого пов’язано з не-
обхідністю здійснювати юридичні дії за 
тих суб’єктів цивільного права — фізич-
них чи юридичних осіб, які за певних об-
ставин позбавлені здатності або можли-
вості їх здійснювати самостійно, і функці-
онального представника юридичної особи 
— орган, через який (і лише через нього) 
вона, як самостійний суб’єкт права, бере 
участь у цивільному обороті [13, 132]. 

В цьому напрямі слід відзначити ґрун-
товну роботу російської вченої Н.В. Коз-
лової «Правосубъектность юридичес-
ких лиц», яка робить висновок, що 
«правосубъектность юридического лица, 
как искусственного образования, реали-
зуется посредством особого корпоратив-
ного представительства, осуществляемого 
физическими лицами (органами юриди-
ческого лица), которые, будучи связаны 
с юридическим лицом корпоративными 
отношениями, в соответствии с законом, 
учредительными документами, догово-
рами, иными сделками и/или правовыми 
актами, вырабатывают и осуществляют 
волю юридического лица, не сводимую к 
воле самих представителей, через которых 
юридическое лицо совершает сделки, иные 
юридически значимые и фактические дей-
ствия» [7, 375]. 

Отже, якщо розглянути представни-
цтво як спосіб реалізації кримінально-
процесуальної правосуб’єктності юридич-
них осіб, то, виходячи з зазначених двох 
концепцій, можна зробити висновок, що 

кримінально-процесуальне законодавство 
України неправильно регламентує пред-
ставництво юридичних осіб, оскільки його 
норми не відображають жодного з зазначе-
них підходів. З одного боку, норми, які ре-
гламентують це питання, не відповідають 
теорії фікції, згідно з якою особа, що ви-
конує функції органу юридичної особи, є 
її представником, оскільки законодавством 
передбачено обмежені випадки представ-
ництва. З іншого боку, встановлюючи ви-
падки, коли юридична особа може мати 
представника, підкреслюючи тим самим, 
що юридична особа може брати участь в 
кримінальному процесі і без представника, 
законодавець необґрунтовано позбавляє 
такого права інших юридичних осіб, на-
приклад, заставодавця, поручителя, право-
вий статус в кримінальному процесі яких 
значно ширше, якщо судити за кількістю 
прав та обов’язків.

Як бачимо, питання щодо статусу од-
ноособового органу юридичної особи має 
важливе практичне значення для кримі-
нального процесу. Перед особами, які здій-
снюють кримінальний процес, постають 
питання, чи потрібно визнавати керівника 
юридичної особи, яка бере участь як ци-
вільний позивач або цивільний відпові-
дач, наприклад, директора товариства з об-
меженою відповідальностю, представни-
ком цивільного позивача або цивільного 
відповідача? І чи потрібно вважати фізич-
них осіб, які виконують функції одноосо-
бових органів юридичних осіб, представ-
никами відповідних юридичних осіб — ін-
ших суб’єктів кримінального процесу? 

В науковій літературі з кримінального 
процесу Російської Федерації вже було ви-
словлено точку зору з цього питання. Так, 
російський вчений П.Г. Сичов вважає, що 
одноособовий орган юридичної особи не 
є її представником, а договірне представ-
ництво — це єдиний вид представництва в 
кримінальному процесі [12, 47]. 

На нашу думку, більш обґрунтованою 
точкою зору є інша, відповідно до якої 
особа, яка виконує функції органу юридич-
ної особи, є її представником. 
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Оскільки, по-перше, така точка зору 
є найбільш обґрунтованою в науковій лі-
тератури з цивільного права; по-друге — 
узгоджується з законодавством інших га-
лузей права України; по-третє — як пока-
зує практика, керівників (директори під-
приємств, керівники установ, голови прав-
лінь КСП), тобто фізичних осіб, які вико-
нують функції органу юридичної особи, 
слідчі визнають представниками [9, 146].

Але ж називати такий вид представ-
ництва законним, на нашу думку, є непра-
вильним, оскільки такий термін викорис-
товується як в законодавстві, так і в науко-
вій літературі при зазначені представника 
фізичної особи. 

Прийнято вважати, що підставою ви-
никнення представництва за законом є факт 
спорідненості, усиновлення (удочерін ня) 
або факт встановлення опіки чи піклу-
вання. Необхідність такого представни-
цтва зумовлена відсутністю повної проце-
суальної дієздатності учасника (зважаючи 
на його неповноліття або наявність деяких 
фізичних недоліків, психічну неповноцін-
ність) [10, 144]. Хоча, наприк лад, Кодекс 
адміністративного судочинства України, 
який, до речі, також не містить терміну 
«орган юридичної особи», осіб, які вико-
нують його функцію, називає законними 
представниками (ч. 7 ст. 56 Кодексу адміні-
стративного судочинства України [3]), що 
все ж таки є неправильним.

Називати такий вид представниц тва 
корпоративним теж є неправильним, 
оскіль ки не завжди відносини, які склада-
ються між фізичними особами, що викону-
ють функції органів юридичної особи, та 
самої юридичної особи, є корпоративними. 

Зазначене питання ще потребує по-
дальших досліджень в межах загальної те-
орії права. 

Отже, в кримінальному процесі окрім 
договірного представництва, є ще один 
вид представництва — особливе пред-
ставництво, яке здійснюється особами, 
що виконують функції органів юридич-
них осіб на підставі закону, положення, 
статуту.

Таким чином, особливість пред-
ставниц тва юридичних осіб поля-
гає в тому, що це єдиний можливий за-
сіб реалізації їх дієздатності у всіх га-
лузях права, в тому числі і в криміналь-
ному процесі. Саме за допомогою інсти-
туту представництва юридична особа на-
буває кримінально-процесуальні права та 
обов’язки і здійснює їх. Беручи участь в 
кримінальному процесі як поручитель, 
заставодавець, обов’язковим учасником 
правовідносин за участі юридичної особи 
є її представник. 

Отже, метою представництва юридич-
них осіб в кримінальному процесі є не 
тільки надання правової допомоги, але й 
реалізація їх правосуб’єктності.

Водночас кримінально-процесуальне 
законодавство не передбачає обов’язковості 
та іноді можливості участі представ-
ників юридичних осіб в кримінально-
процесуальних відносинах, не регламен-
тує їх процесуальний статус, тим самим 
позбавляючи взагалі можливості реаліза-
ції юридичними особами їх прав та закон-
них інтересів.

На нашу думку, цю проблему може ви-
рішити загальна норма, яка б регламен-
тувала участь представників юридичних 
осіб в кримінальному процесі, як це від-
бувається в інших галузях процесуального 
права. При цьому вважаємо за доцільне 
використати термін «Орган юридичної 
особи».

Крім того, необхідно все ж таки зазна-
чити перелік документів, які посвідчують 
повноваження представників юридичних 
осіб.

Отже норму пропонуємо викласти на-
ступним чином:

«Юридичних осіб представляють їхні 
органи, що діють у межах повноважень, 
наданих їм законом, статутом чи положен-
ням, та інші уповноважені особи. 

Документами, що посвідчують повно-
важення представників, є довіреність юри-
дичної особи або документи, що посвідчу-
ють службове становище і повноваження її 
керівника. 
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Зазначені в цій статті представники ко-
ристуються процесуальними правами осіб, 
інтереси яких вони представляють».

Разом з тим, вважаємо за необхідне ч. 2 
ст. 52 КПК України виключити.
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резЮМе
В статье на основе анализа общеправовых взглядов на особенности реализации пра-

восубъектности юридического лица делается вывод об отсутствии правового регулиро-
вания данных особенностей в уголовном процессе. Предлагаются пути решения данной 
проблемы. 
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SUMMARY
The article gives the conclusion about absence of legal regulation of the certain peculiarities 

in criminal process on the basis of general legal views on these matters dealing with peculiarities 
of realization of legal subjectivity of juridical subject.

рекомендовано кафедрою кримінального процесу  
та криміналістики

Подано  26.02.10
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Юридична психологія досить стара і в 
той же час досить молода наука. Вона має 
за собою тисячолітнє минуле, проте вона 
вся у майбутньому. 

Ще на зорі розвитку суспільства ви-
никла необхідність у встановленні істини. 
Тягар відповідальності за безпеку всього 
племені змушував вождя жорстоко карати 
тих, хто наражав на небезпеку життя та 
здоров’я єдиноплемінників через свою жа-
дібність, заздрість чи боягузтво. Перспек-
тива покарання штовхала винуватих до 
брехні з метою приховання своєї причет-
ності до вчиненого проступку. Це в свою 
чергу зміцнювало нагальність проблеми 
встановлення істини.

Історія людства налічує величезну 
кількість способів та методів виявлення 
брехні. Так, наприклад, в стародавньому 
Китаї підозрюваний повинен був вислуху-
вати обвинувачення зі жменею рису у роті. 
Якщо рис залишався сухим, це свідчило 
про неправдивість показань (стресова си-
туація, викликана потребою говорити не-
правду, гальмувала слиновиділення). 

У Індії особа, яку допитували, виму-
шена була монотонно бити у гонг. При не-
правдивій розповіді досвідченому судді 

вдавалось розрізнити зміну у ритмах та 
силі ударів.

З метою виявлення винних широко за-
стосовувались катування та різного роду 
мучення. Разом з фізичними застосову-
валися і моральні тортури, в основі яких 
мали місце узагальнені емпіричні дані, по-
бутова психологія [2; 3].

До сучасних вчених дійшли досить ці-
каві історичні пам’ятки, де збереглась ін-
формація про тогочасне судочинство. Як 
не дивно, прикладом, який відомий на-
віть тим, хто не цікавиться юриспруден-
цією, є Біблія. Слід зазначити, що початко-
вий варіант відомих заповідей Моісея міс-
тив релігійні культові норми та рекомен-
дації щодо їх застосування, однією з яких 
було «...не варіть козеня в молоці його ма-
тері» [9, 129]. Проте необхідність керувати 
досить великою общиною змусила старій-
шин скоротити, спростити заповіді та на-
дати їм правового характеру : «... Не убий... 
Не вкради...» Дотримання цих норм було 
забезпечено вірою та релігійним вихован-
ням спільноти. 

В не менш відомих Законах Ману, на 
фоні монументальної праці, також присвя-
ченої релігійній етиці, виділяється цілий 

К.В. БЄляЄВА,
аспірантка
(Академія адвокатури України)
(науковий керівник професор В.Г. Гончаренко)
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якби брехня, подібно до істини, мала єдине обличчя, наше 
положення було б значно легше.… Але протилежність 

істині володіє сотнею тисяч облич і не має меж. 
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розділ, покликаний регулювати суспільні 
відносини та захищати правопорядок. 
«108. Свідок, що надав свідчення, в якого 
протягом семи днів трапиться хвороба, 
пожежа або смерть родича, має бути 
змушений сплатити борг і штраф...114. 
Або слід змусити обвинуваченого узяти во-
гонь, зануритися у воду або ж доторкну-
тися до голів дружини і синів окремо... 115. 
той, кого палаючий вогонь не обпалює, кого 
вода не змушує піднятися вгору і з ким не-
забаром не трапляється нещастя, пови-
нен вважатися чистим в клятві» [6, 138].

Згадаємо Закони царя Хаммурапі (спря-
мовані на страх перед покаранням), що 
проголошували: «якщо син вдарив батька, 
йому слід відрубати руку»; «якщо людина 
переломила кістку іншій людині, їй слід пе-
реломити кістку»; «якщо суддя розібрав 
справу, виніс рішення та виготовив доку-
мент з печаткою, а потім рішення своє 
змінив, то суддя цей підлягає викриттю у 
зміні свого рішення, яке він постановив, та 
позовну суму, що мала місце в цій справі, 
він має сплатити в дванадцятикратному 
розмірі, крім того, на зібранні його повинні 
зігнати з суддівського крісла і він не пови-
нен вертатися туди і засідати разом з ін-
шими суддями»  [10, 26].

Уклад життя стародавніх русичів на-
клав відбиток на законодавство. Одна з 
найвідоміших пам’яток — Руська правда 
— написана князем київським Яросла-
вом Володимировичем, свідчить наступне: 
«Хто уб’є людину, тому родичі убитого 
мстять за смерть смертю»; або за вбив-
ство людини в спорі або у п’яному стані, 
якщо при цьому вбивці вдалося сховатися, 
то округа (гілка), де здійснилося вбивство, 
платить за нього штраф — дику віру, але 
в різні терміни і в декілька років. В тому 
випадку, якщо вбивця не сховається, то 
стягується з округи або волості половина 
віри — 20 гривен, а інша половина з са-
мого вбивці. Якщо ж вбивство сталося 
без всякої сварки, то волость не платить за 
вбивцю але видає його «на потік» або в 
руки государя «з дружиною, з дітьми і з 
майном» [7, 7].

Слід зауважити, що хоча подібні пра-
вові акти дещо бентежать сучасних, осо-
бливо молодих, юристів, — бурхливий 
стан суспільства потребував суворих за-
собів для підтримання суспільної безпеки 
та державної цілісності, тому жорстокість 
і, на перший погляд, деяка абсурдність ви-
пробувань та покарань була породженням 
свого часу і цілком виправдовувала себе.

В епоху середньовіччя слідчі по-
іншому підходять до самого поняття іс-
тини, а також до процесу її встановлення. 
Акцент робиться на власне зізнання підо-
зрюваного, яке вибивають з нього, не гре-
буючи ні якими методами. 

Також мають місце психологічні при-
йоми. Наприклад, підозрюваного неспо-
дівано для нього вводили в слабко освіт-
лену кімнату, де лежав труп убитого, і там 
його умовляли сказати правду, розрахову-
ючи, що приголомшений винуватець ви-
дасть себе. 

Апофеозом безправ’я став витвір Якова 
Шпренгера та Генріха Крамера — книга 
«Молот відьм» (Malleus Maleficarum), де 
всі негаразди пересічного громадянина 
пояснювались відьмацьким чаклунством, 
лише підозри в якому було цілком досить 
для спалення на вогнищі. 

Подібна вседозволеність слідчих-
інквізиторів сама по собі була неабияким 
психологічним тиском на свідомість по-
тенційного злочинця [8, 69]. Мінус був в 
тому, що подібний тиск розповсюджувався 
й на законослухняних громадян, що при-
зводило до наклепів та обмов. А, так би 
мовити, продукт вигадливості тогочасних 
дізнавачів залишив багатий спадок при-
йдешнім поколінням у вигляді катувань та 
знущань не лише над тілом людини, а й над 
її духом. 

Наприклад, поширене катування «ко-
билка» являло собою дерев’яний пристрій 
з гвинтом, пристосованим для натягування 
та відпускання, призначений для мучення 
з метою встановлення істини. Тих, кого ка-
тували на «кобилці», вішали за руки та роз-
тягували за звисаючі ноги донизу, причому 
мотузки, якими були прив’язанні нещасні, 
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тріщали від натяжіння. «Кобилку» розтягу-
вали, заподіюючи біль, та послаблювали, 
припиняючи його [11, 78].

Зародки ж саме юридичної психоло-
гії, якщо не як окремої науки, то принай-
мні як окремого напряму досліджень, бе-
руть початок з Епохи просвітництва. Саме 
тоді в наукових дискутуваннях заклада-
лись основи раціоналістичного підходу 
до пояснення причин злочинності, а та-
кож здійснювався збір емпіричного психо-
логічного матеріалу щодо діяльності суду 
і місць позбавлення волі. Подолання те-
ологічних і натуралістичних поглядів на 
злочинність зустрічається в працях фран-
цузьких філософів-гуманістів Д. Дідро, 
Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтеськье, М. Вольтера, 
Д. Гельвеция, П. Гольбаха, де вказується на 
те, що право має бути не волею правителів, 
а усвідомлюваною суспільством мірою со-
ціальної справедливості, повинно базува-
тися на ідеях свободи особи і дотримання 
її природних прав.

Важливого значення набувають свід-
чення свідків і дані про особу підсудного, 
потерпілого, позивача і відповідача. Без-
умовно, і тут для правильної оцінки свід-
чень зацікавлених осіб з’являється потреба 
залучення і використання психологічного 
знання [4, 29].

Переломним моментом стали науково-
правові розробки італійського юриста 
Чезаре Беккаріа, що заклав основи 
раціонально-юридичного кодифікування 
злочинів. Його щирі переконання в тому, 
що будь-який прояв влади людини над лю-
диною, яке не викликане крайньою необ-
хідністю, є тиранією, що ефективність за-
ходів, які перешкоджають скоєнню злочи-
нів, має бути тим вище, чим небезпечніше 
злочин для суспільного блага і чим силь-
ніше спонукальні мотиви до скоєння зло-
чину, і отже, суворість покарання повинна 
залежати від тягара злочину, змусили сус-
пільство переоцінити своє відношення до 
злочинів, злочинців та встановлення іс-
тини. Провідні мислителі та вчені почина-
ють ретельніше досліджувати ці питання 
[1, 27, 45].

Англієць Іеремія Бентам створює «ути-
літарну теорію причин злочинності», що 
підігріває інтерес суспільства не лише до 
факторів злочинності, а й до особи та до 
конкретних типів злочинців, вплив на них 
слідства й судового процесу.

Масштабні монографічні праці з юри-
дичної психології видають німецькі вчені 
К. Еккартегаузен («Про необхідність пси-
хологічних знань при дослідженні злочи-
нів» — 1792) та І.Х. Шауман («Думки про 
кримінальну психологію» — 1792).

Особливістю першої половини XIX ст. 
є зростання публікацій про злочинність 
і особу злочинця, природничих наук, що 
спираються на досягнення анатомії, біоло-
гії, фізіології, психіатрії і ін. Такими є ро-
боти німецьких учених І. Гофбауера «Пси-
хологія у її основних вживаннях до судо-
вого життя» (1808) і І. Фрідрейха «Систе-
матичне керівництво із судової психології» 
(1835), а також публікації російських уче-
них А.П. Куніцина, А.І. Галича, Д.Л. Ел-
патьєвського, Г.С. Гордієнка, П.Д. Лодія з 
психологічного обґрунтування міри пока-
рання, виправлення і перевиховання зло-
чинців. 

Звісно, не обійшлося без крайнощів. У 
першій половині XIX ст. велику популяр-
ність отримала френологічна теорія ав-
стрійського лікаря-анатома Франца Галля, 
який намагався довести пряму залежність 
між психічними явищами і зовнішніми фі-
зичними особливостями будови головного 
мозку людини (наявністю опуклостей, за-
падин і співвідношень частин черепа). 

Зі свого боку Чезаре Ломброзо у мо-
нографії «Злочинна людина, вивчена на 
основі антропології, судової медицини і 
тюрьмознавства» (1876) розробив концеп-
цію «природженого злочинця», вважаючи, 
що йому властиві атавістичні риси, які спо-
ріднюють його з пращурами-дикунами. На 
думку Ч. Ломброзо, типовий «природже-
ний злочинець» може бути розпізнаний за 
певними фізіогномічними ознаками: ско-
шене чоло, подовжені або нерозвинуті 
мочки вух, великі щелепи, ямки на поти-
личній частині голови тощо. 

Вісник Академії адвокатури України
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Як не дивно, теорію Ламброзо підтри-
мали вчені багатьох країн, у тому числі і в 
Росії (І.Т. Оршанський, І. Гвоздєв, в пер-
ших працях — Д.А. Дріль). В той же час 
через слов’янські соціально-культурні 
традиції і міждисциплінарну орієнтова-
ність вони відразу були піддані критиці 
з боку багатьох юристів (В.Д. Спасович, 
Н.Д. Сергієвський, А.Ф. Коні та ін.) і пси-
хологічно орієнтованих учених (В.М. Бех-
терєв, В.Ф. Чиж, П.І. Ковалєвський та ін.). 

На активізацію досліджень психологіч-
них причин злочинності вплинув прогрес 
у царині суспільних та гуманітарних наук. 
Активну увагу почали приділяти, з одного 
боку, важливості встановлення правових 
законів, беручи до уваги природу людини, 
з іншого — наявності у юристів психоло-
гічної компетентності.

Підпільно була видана спеціальна бро-
шура В. Бахарєва «Як тримати себе на до-
питі і в суді» (1900 р.), в якій описувались 
прийоми допиту, що використовували жан-
дармські слідчі, й надавались рекоменда-
ції, як їм протистояти. Адже, незважаючи 
на офіційну заборону катувань, слідчі ши-
роко використовували їх на допитах. 

Далі має місце надзвичайний за своїми 
масштабами та зухвалістю експеримент 
— створюється нова держава — Союз Ра-
дянських Соціалістичних Республік. Вста-
новлення нового порядку та захист його 
від злочинних посягань вимагає титаніч-
ної праці від фахівців в різноманітних га-
лузях науки.

Психолог А.Р. Лурія пропонує спеці-
альний апарат, що фіксує реакцію особи, 
яку допитують, на слова-подразники. Цей 
апарат став прообразом поліграфа, так зва-
ного детектора брехні [5, 114, 115].

Згодом цю ідею підхопили закордонні 
спеціалісти, але, зазнавши деяких спрощень, 
вона втратила свою попередню унікальність.

На поч. 2 пол. ХХ ст. за кордоном пи-
танням встановлення достовірності свід-
чень займаються І. Кертес, Я. Соукуп, 
П. Хорошовський, Т. Богдан та інші.

Проблема боротьби з брехнею вихо-
дить на міжнародний рівень. Суспільство 

визнає необхідність заборони викорис-
тання ЛСД на допитах (1971). Вважається, 
що хоча використання препарату дає непо-
гані результати, воно є недозволеним впли-
вом на психіку людини.

В англо-американському криміналь-
ному процесі, де визнання підсудним своєї 
вини є достатнім для проголошення об-
винувального вироку, широкого викорис-
тання набувають різного роду провокації.

Як свідків допитують офіцерів полі-
ції, котрі повідомляють суду інформацію, 
отриману незаконними шляхами. Експерти 
виступають як помічники суддів, що уне-
можливлює їх неупереджене ставлення до 
підсудного.

Яскравим прикладом є процедура до-
питу Лі Харві Освальда, який буцімто стрі-
ляв в президента Кеннеді. Допит тривав 12 
годин. Формально допит вів капітан Фіц, 
проте відомо, що насправді в допиті брали 
участь 25 чоловік, які міняли один одного 
через 7—8 годин. Пізніше, один з офіцерів 
напише, що ними були порушені всі прин-
ципи вірної тактики допиту.

Безперервний прогрес у суспільних 
взаємовідносинах вимагає поваги до честі 
та гідності людини і громадянина. Вини-
кає потреба у гуманних методах дізнання, 
нових способах встановлення істини. У 
1992 р. засновується Європейська асоціа-
ція психології і права. Юриспруденція ши-
роко співпрацює з найрізноманітнішими 
галузями науки. У спілкуванні з підозрю-
ваними, потерпілими, свідками використо-
вуються новітні досягнення психології, со-
ціології, логіки, риторики та ін. Широко за-
стосовуються дані, отримані за допомогою 
різноманітних експертиз, зокрема, психо-
логічних. У 1993 р. новий кримінально-
процесуальний кодекс Франції дає офіцій-
ний дозвіл на їх проведення на території 
країни. 

В тому ж році у Римі при універси-
теті «La Sapienza» починає діяти Міжна-
родне товариство із судової психології. У 
1996 р. засновується Італійська асоціація 
судової психології. Через рік в Турині ви-
никає Академія психології, психіатрії та 
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права. А в 2001 р. Американська судово-
психологічна асоціація визнає судову пси-
хологію окремою спеціальністю.

На теренах колишнього Радянського 
Союзу відбувається активізація психоло-
гічних досліджень в галузі права. У Ро-
сії публікуються роботи Ю.М. Антоняна, 
В.Л. Васильєва, М.І. Єникеєева, В.Ф. Пи-
рожкова, О.М. Столяренка, Г.Г. Шиханцева 
і багатьох інших дослідників. Йде «бум» 
психологічно-юридичних публікацій.

В свою чергу практики, тобто дізнавачі 
та слідчі, застосовують знання з психоло-
гії при проведенні слідчих дій. Цікавим є 
психологічний експеримент, який вирізня-
ється своєю унікальністю у кожному окре-
мому випадку, а отже є досить складним, 
бо вимагає від слідчого не лише профе-
сійних навичок, а й неабиякої кмітливості 
та іноді акторської майстерності й ризику, 
адже результат проведення експерименту 
слідчий може лише прогнозувати, але не 
передбачити.

По-перше, будь-який психологічний 
експеримент базується на інформації, що 
накопичується в результаті ретельного зби-
рання та дослідження доказів у справі. По-
дібні дії слідчого дозволять йому визначи-
тись з версіями, підозрюваними та напря-
мом, в якому буде проходити подальше 
розслідування, а також грамотно сплану-
вати сценарій майбутньої зустрічі з опо-
нентом.

Було вкрадене осіннє пальто. Призна-
чивши підозрюваному допит, слідчий при-
дбав аналогічний екземпляр. Підозрюва-
ний, зайшовши в кабінет слідчого і поба-
чивши знайому (на перший погляд) річ, за-
нервував і полегшив слідчому процес вста-
новлення істини [5, 107].

По-друге, результат експерименту не 
є законною підставою для притягнення 
як обвинуваченого, він може лише скеру-
вати дії слідчого або підштовхнути підо-
зрюваного для подальшої співпраці. При-
чому слід враховувати, що поштовхом по-
винна слугувати несподіваність створеної 
ситуації, її відповідність протиправному 
діянню, результатом якого є зміна в пове-

дінці особи — виникнення напруження, 
нервування тощо, що може значно полег-
шити задачу інтерв’юера. Проте слід брати 
до уваги, що початкова відсутність психо-
логічного контакту між слідчим та підо-
зрюваним може сприяти обережності та 
«замкнутості» останнього, що відобра-
зиться на результаті експерименту.

Готуючись до допиту підозрюваного у 
вбивстві власної дружини, слідчий знай-
шов чобітки — такі самі, що були на жертві 
в момент вбивства, і які вона загубила у за-
пальній боротьбі. Поставивши їх на стіл, 
слідчий прикрив їх газетою так, щоб край 
одного було важко не помітити. Підозрю-
ваний, зайшовши в кабінет, одразу почав 
нервувати.

По-третє, слідчому необхідно ретельно 
ознайомитись з особою того, по відно-
шенню до кого планується проведення 
експерименту. Слід встановити вік особи, 
адекватність сприйняття подій, що від-
булись та відбуваються, попередній до-
свід спілкування з представниками право-
охоронних органів, мотиви, що спонукали 
особу до протиправних дій та подальшого 
приховування правдивої інформації.

Дехто М., боячись відповідальності 
за раніше скроєний злочин, у ході розслі-
дування приховав своє дійсне прізвище. 
Слідчому, однак, були відомі данні про 
те, що М. насправді є Н., який на той час 
перебував у розшуку, хоча його родичі 
стверджували, що він помер та похова-
ний на сільському кладовищі. Про це свід-
чила його сестра, яка не здогадувалась про 
арешт брата. Слідчий викликав її на допит, 
домовившись з працівниками міліції про 
те, що у вказаний час вони проведуть М. 
повз вікна його кабінету. У визначений час 
слідчий запропонував дівчині, запрошеній 
на допит, визирнути у вікно. Упізнавши 
брата, вона скрикнула від несподіванки, 
чим проявила своє здивування та попере-
днє знайомство з М. Після цього вона дала 
правдиві свідчення [5, 114].

По-четверте, слідчий повинен сам під-
готуватись до проведення вказаної дії — 
належним чином облаштувати місце зу-
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стрічі з підозрюваним, продумати «сцена-
рій» експерименту, визначитись з поряд-
ком постановки питань, підготуватись мо-
рально та психологічно. Також велику роль 
відіграє опрятність одягу та виправка слід-
чого.

Молодий слідчий проводив допит 
свідка по справі Н. — майора армії. На до-
питі свідок був мовчазним й не бажав кон-
тактувати зі слідчим. Наступного дня до-
пит проводив інший, більш досвідче-
ний слідчий, якому Н. детально розпо-
вів про хід бачених ним подій. На запи-
тання, чому Н. не бажав говорити з попере-
днім слідчим, він пояснив, що не випрасу-
вана сорочка парубка наштовхнула його на 
думку про некомпетентність та недосвід-
ченість останнього.

Перераховані приклади є застосуван-
ням на практиці теоретичних рекомендацій 
провідних фахівців у царині психології. 
Перевагою психологічного експерименту є 
те, що він не порушує (принаймні не пови-
нен порушувати) жодних прав людини та 
громадянина. Більш того, він сприяє ско-
рішому виявленню істини, а отже й ско-

рішому досягненню результату — вияв-
ленню та притягненню винних до відпові-
дальності. Моментом, на який не можна не 
звернути увагу, є те, що слідчий експери-
мент є симбіозом психологічних, юридич-
них, логічних та інших знань слідчого, що 
вимагає від нього постійної роботи над со-
бою. Психологічний експеримент є вінцем 
багаторічних теоретичних надбань юри-
дичної психології, що накладає на слід-
чого величезну відповідальність за резуль-
тати його проведення.

З цього слідує висновок про нагальну 
необхідність дослідження і поглиблення 
знань з юридичної психології, а саме: зако-
номірностей поведінки, візуальних ознак 
неправдивих свідчень та виявлення інших 
нюансів не лише фахівцями у цій галузі, 
а й складом слідчих органів. Адже істо-
рія зародження і розвитку юридичної пси-
хології переконливо свідчить, що дана ца-
рина теоретичного знання і психологіч-
ної практики стає вельми багатоплановою 
і в перспективі буде ще більш необхідною 
в правовій сфері і чинитиме на неї свою 
формувальну гуманізуючу дію. 
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резЮМе
В статье описаны попытки человечества найти пути установления истины, некото-

рые исторические этапы зарождения и развития юридической психологии, а также от-
дельные моменты практического применения ее разработок в досудебном следствии.

SUMMARY
In this article describe endless attempts to get to the truth, some of  historical period 

conception and evolution juridical juridical as applied it in the criminal investigation. 

рекомендовано кафедрою кримінального процесу  
та криміналістики 
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Серед інших справ про дорожньо-
транспортні пригоди (ДТП) вагоме місце 
належить такий складній категорії справ, 
до якої можна віднести ДТП, ускладнені 
зникненням її учасника з місця події.

До питань методики розслідування зло-
чинів про порушення правил безпеки до-
рожнього руху та експлуатації транспорт-
них засобів зверталися в своїх працях ба-
гато науковців: М.Г. Богатирьов, В.І. Жу-
лєв, Б.Л. Зотов, М.П. Зуєв, Ф.Х. Куль-
машев, В.А. Мисливий, С.Г. Новіков, 
В.К. Стринжа та ін. Але проведені дослі-
дження переважно присвячені загальним 
питанням розслідування ДТП або угону 
автотранспортних засобів, де приділяється 
основна увага перш за все розшуку авто-
транспортних засобів. Особливості роз-
слідування справ про порушення правил 
безпеки дорожнього руху, які ускладнені 
зникненням підозрюваного з місця події, 
спеціально в окремих наукових працях не 
розглядалися. В останні роки з’явилася 
фактично одна робота зазначеного на-
пряму, підготовлена в Росії (В.Ф. Фіноге-
нов, 2007 р.), яка присвячена теоретичним 
і практичним проблемам розшуку, вкраде-
них (угнаних) і зниклих з місця події тран-
спортних засобів, де основна увага нада-
ється саме розшуку таких автомашин [3].

Аналіз матеріалів зазначеної катего-
рії справ показує, що на початковому етапі 
їх розслідування дізнання та слідство сти-

каються з наступними слідчими ситуаці-
ями, які умовно можна поділити на чотири 
групи:

 – водій зник з місця події на авто-
транспортному засобі; інформація 
про автотранспортний засіб та про 
водія відсутня (кожна третя спра-
ва);

 – водій зник з місця події на авто-
транспортному засобі; є дані про 
автотранспортний засіб (майже дві 
третини справ);

 – водій з місця події зник без авто-
транспортного засобу; дані про 
особу, яка вчинила злочин відсут-
ні (2—3% від всіх справ);

 – водій з місця події зник без ав-
тотранспортного засобу; дані 
про особу, яка вчинила злочин, є 
(2—3% від всіх справ).

Є ще окрема ситуація, пов’язана із ви-
явленням трупа людини, смерть якої є 
результатом ДТП, але при цьому не ві-
домо про місце, де сталася дорожньо-
транспортна подія, в результаті якої заги-
нула людина; дані про автомашину та про 
особу, яка керувала транспортним засобом. 

Слідова картина місця ДТП, як відомо, 
являє собою матеріальні та ідеальні сліди. 
До останніх, зокрема, відносяться ті сліди, 
що залишаються в пам’яті потерпілих та 
свідків, які є очевидцями та учасниками 
ДТП.

О.С. ХОВПУн, 
аспірант
(Академія адвокатури України)
(науковий керівник доцент В.І. Бояров)
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Зникнення підозрюваного з місця ДТП 
частіше за все вчиняється в умовах відсут-
ності свідків, особливо коли дорожньо-
транспортна пригода вчиняється в ніч-
ний час, в малонаселених пунктах, на до-
рогах з малоінтенсивним рухом автотран-
спорту, в сільській місцевості та ін. Саме 
ці обставини — відсутність очевидців по-
дії — інколи є провокуючим фактором, 
який спонукає водія — учасника події за-
лишити місце ДТП. Вказані фактори сут-
тєво ускладнюють розслідування, зокрема, 
вимагають суттєвих зусиль з боку слідчого 
та органів дізнання, спрямованих, перш за 
все, на пошук свідків злочину.

Звичайно, у справах зазначеної катего-
рії допиту (слідчим або дізнавачем) підля-
гають потерпілі, які є учасниками події, та 
свідки. В свою чергу, останніх можна по-
ділити на три умовні групи: перша — оче-
видці дорожньо-транспортної події (про-
давці кіосків, прохожі, мешканці домів, які 
розташовані поряд із місцем ДТП, водії ав-
тотранспортних засобів, які перебували на 
місці події, та ін.); друга — свідки, які ба-
чили автомашину підозрюваного під час її 
руху з місця ДТП (за відповідним маршру-
том) або безпосередньо бачили водія, який 
залишив автомашину на місці події; особи 
(переважно, водії), які переслідували ав-
томашину, на якій зник підозрюваний (в 
тому числі працівники міліції); третя — 
це особи, які мали відношення до автома-
шини, що зникла (її власники, родичі підо-
зрюваних, їх знайомі, працівники автосто-
янок та ін.), брали участь в її ремонті з ме-
тою приховування факту причетності ав-
томашини до ДТП. Особливістю свідків з 
останньої групи є те, що всі вони якоюсь 
мірою можуть бути зацікавлені в результа-
тах розслідування справи і не завжди на-
дають допомогу слідству, даючи правдиві 
свідчення.

Осіб, які постраждалі під час ДТП, 
опитують (отримують пояснення) або про-
водиться їх допит за традиційним перелі-
ком запитань, зокрема: щодо відомих їм 
обставин ДТП (бажано допит проводити 
з пред’явленням план-схеми місця події); 

про інших учасників події; про стан ав-
тотранспортного засобу; дані про авто-
машину, яка була учасником ДТП (марка, 
модель, колір, особливі прикмети автома-
шини та ін.).

У потерпілих слідчий також виясняє: 
який стан його здоров’я (як він себе по-
чуває після події); який стан його зору та 
слуху; чи не знаходився він у стані алко-
гольного сп’яніння. 

Складність допиту особи, яка по-
страждала в результаті ДТП (потерпілого), 
пов’язана перш за все з наявністю важ-
ких ушкоджень, в результаті чого вона не 
в змозі пригадати та викласти всі відомі 
їй обставини події, що сталася. Допит та-
кої особи проводиться за дозволом лікаря, 
якій проводить її лікування. Якщо потер-
пілий отримав тяжкі ушкодження і не ви-
ключена можливість його загибелі, до-
цільно застосовувати аудіозапис. Під час 
допиту потерпілого треба враховувати, що 
він є особою, що зацікавлена у певних ре-
зультатах розслідування справи, і може да-
вати показання, які не завжди відповідають 
дійсності. 

Крім традиційних питань щодо обста-
вин події, особлива увага надається питан-
ням щодо осіб, які знаходились в автома-
шині: хто знаходився за кермом, хто ще був 
у салоні автомашини, їх прикмети (в тому 
числі, наявність тілесних ушкоджень, стан 
одягу); дії зазначених осіб після зіткнення 
автотранспортних засобів або наїзду на 
людину (чи виходили вони з автомашини, 
чи були спроби надати допомогу постраж-
далим)*; чи змінювалася обстановка місця 
події (місце, де зупинилася автомашина 
після зіткнення; розташування тіл по-
страждалих, вилучення предметів — дета-
лей автомашини та ін.).

Вже під час огляду місця ДТП вкрай 
важливим для слідчого є отримання даних 
щодо свідків-очевидців. Для цього опера-

* інколи винні особи з метою приховування факту 
ДтП під виглядом транспортування потерпілого до лі-
карні для надання медичної допомоги відвозять його у 
малолюдні місця (лісові масиви, будівельні майданчики 
та ін.), де і залишають їх без надання допомоги.
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тивні працівники органів внутрішніх справ 
за дорученням слідчого опитують грома-
дян з числа потенційних очевидців події, 
яка є предметом розслідування: проводять 
обходи квартир, приватних будівель, під-
приємств, установ та організацій, які роз-
ташовані поряд з місцем події (у разі від-
сутності позитивних результатів цієї ро-
боти, у подальшому досить часто практи-
кується звернення до свідків ДТП через 
ЗМІ). Зокрема, опитуванню підлягають 
особи, які працювали поблизу місця події 
з числа продавців кіосків; працівники охо-
ронних структур, особливо у нічний час; 
водії таксі тощо. 

Достатньо результативною може бути 
діяльність адвоката — представника інтер-
есів потерпілого в ситуації, коли слідство 
(дізнання) після проведення дій на почат-
ковому етапі розслідування суттєво зни-
жує свою активність або зовсім не прово-
дить пошук учасників ДТП, які залишили 
місце події. Розслідування, яке проводить 
при цьому адвокат в інтересах потерпілого, 
— це сукупність його дій, які він здійснює 
на етапі досудового слідства з моменту ви-
несення постанови про визнання потерпі-
лою особи, яку він представляє, з метою 
представництва прав і законних інтере-
сів особи, спрямованих на виявлення об-
ставин, що підтверджують вину обвинува-
ченого (підозрюваного) і визначення роз-
міру шкоди (моральної і матеріальної), яка 
спричинена злочином. 

Діяльність представника потерпілого 
у справах зазначеної категорії може бути 
пов’язана не тільки з активним впливом 
на дізнання або досудове слідство з ме-
тою його активізації (наприклад, заяв-
лення відповідних клопотань, в тому числі 
про заміну слідчого), але й з його безпосе-
редніми діями, спрямованими на: (1) по-
шук свідків-очевидців (це може бути ор-
ганізація за ініціативою адвоката повідо-
млень населення про ДТП через ЗМІ з ме-
тою встановлення очевидців подій; опиту-
вання громадян адвокатом з цією ж метою 
та ін.); (2) використання спеціальних знань 
(залучення спеціалістів з метою одержання 

висновків фахівців з питань, що вимага-
ють спеціальних знань); (3) проведення ін-
ших дій (наприклад, звернення до керівни-
ків автотранспортних підприємств, СТО 
з метою виявлення транспортного засобу 
— учасника ДТП). До цих дій можна від-
нести проведення адвокатом дій, спрямо-
ваних на отримання даних щодо ремонту 
автомашин, який проводився з метою при-
ховування факту участі автомашини у ДТП 
(заміна деталей автомашини, її фарбування 
та ін.) [4].

Очевидців події можна знайти в ре-
зультаті встановлення абонентів мобіль-
ного зв’язку, які під час ДТП телефону-
вали з місця події. Розвиток засобів зв’язку 
надає можливість деталізації телефонних 
з’єднань абонента стільникового зв’язку. 
Можна, зокрема, отримати дані про серійні 
номери телефону (IMEI), що виходили до 
ефіру в місці ДТП під час або відразу після 
події [2, 33; 5, 51].

Під час допиту свідків обов’язковому 
врахуванню підлягають особливості 
дорожньо-транспортної події, зокрема, її 
швидкоплинність, раптовість, емоційний 
вплив подій, що сталися, на свідків. За та-
ких умов очевидці ДТП можуть спостері-
гати і запам’ятати не всю подію, а тільки 
окремі її моменти, які вони безпосередньо 
бачили. Тому бажано допитати очевидців 
ДТП протягом кількох перших днів після 
події, оскільки вони досить швидко мо-
жуть забути суттєві деталі події. 

Якщо у цілому розглядати всі справи 
про ДТП, то на формування показань свід-
ків суттєво впливає їх суб’єктивна оцінка 
дорожньо-транспортної події. Цю обста-
вину треба враховувати під час обрання 
тактики допиту свідка. За цією підста-
вою можна умовно поділити свідків на три 
групи.

До першої відносять свідків, ставлення 
яких до учасників ДТП залишається «ней-
тральним». Ці особи переважно дають роз-
горнуті свідчення і вважають, що слід-
ство правильно оцінить подію, що сталася, 
та визначать осіб, які є винуватими у вчи-
ненні злочину.
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Свідки з другої групи перебільшують 
роль і значення дій водія, спрямованих на 
відвернення шкідливих наслідків ДТП, 
і вважають виникнення ситуації, яка пе-
редувала ДТП, результатом протиправ-
них дій потерпілого. Зазначені особи 
під час допиту можуть вказати на такі 
деталі події, про які вони насправді не 
могли знати, оскільки джерелом такої їх 
поінформованості може бути розповідь са-
мого водія про обставини події.

Свідки з третьої групи пов’язують 
причину ДТП тільки з діями водія. Ча-
сто свідчення таких осіб характеризують 
дії потерпілого (особливо, коли це або 
пішохід, або коли винуватий у ДТП за-
лишив місце події), як вкрай обережні, 
та драматизують обставини самої події 
[1, 31—32]. 

Рекомендується під час фіксації по-
казань краще обговорювати кожне ре-
чення, яке записується зі слів свідка. Це 
допоможе відразу внести необхідні ви-
правлення і більш точно викласти думки 
свідка. В процесі допиту ключових свідків 
(очевидців), як правило, треба складати 
схему ДТП. Цей процес (виготовлення 
схеми) може сприяти нагадуванню забу-
тих епізодів або дій учасників події, а та-
кож доповнити протокол допиту.

Коло питань, які підлягають встанов-
ленню під час допиту свідків ДТП, можна 
поділити на такі групи: 1) про умови сприй-
няття події; 2) про дорожні умови і до-
рожню обстановку; 3) про обставини вчи-
нення ДТП; 4) про дії водія та інших осіб 
після вчинення злочину.

Орієнтовне коло питань, які потрібно 
в першу чергу вияснити під час до-
питу (опитування) осіб у ситуаціях, коли 
підозрюваний зник з місця ДТП: 

 – про марку, модель, колір автома-
шини та її особливі прикмети, 
дані про державні номерні знаки, 
особливості пошкоджень, а також 
щодо напрямку руху автомашини 
під час залишення місця події; 

 – кількість осіб у салоні, хто саме 
знаходився за кермом автомашини 

та прикмети цієї та інших осіб, які 
знаходилися в салоні автомашини.

Аналогічно і у разі, якщо підозрюва-
ний зник з місця події, але залишив там ав-
томашину: прикмети особи, яка знаходи-
лася за кермом автомашини (зовнішній ви-
гляд, одяг, наявність тілесних ушкоджень 
та ін.), та інших осіб, які знаходились в са-
лоні автомашини; дії особи на місці події 
(оглядав місце, спробував надати допомогу 
потерпілим, розмовляв по телефону), а та-
кож — куди саме він пішов з місця події.

В подальшому встановлені свідки мо-
жуть бути особами, яким пред’являть для 
впізнання підозрювану особу або інших 
осіб, які знаходилися під час події, що роз-
слідуються, в салоні автомашини. 

Якщо власник автомашини з метою 
уникнення відповідальності повідомляє 
про угон автомашини, він дає свідчення 
про відомі йому обставини угону: інфор-
мацію стосовно осіб, які були свідками цих 
подій; до кого він звертався за допомогою; 
чи подавав заяву про угон до органів вну-
трішніх справ і якщо це так — до кого саме 
звертався. У подальшому, якщо у слід-
чого виникає підозра про причетність та-
кої особи до ДТП і є підстави вважати, що 
його повідомлення про нібито угон авто-
машини є спробою уникнути відповідаль-
ності, — допитуються всі особи, на яких 
він посилається, доводячи свою непричет-
ність до ДТП. Проводять такі допити з ме-
тою або підтвердження свідчень власника 
автомашини, або з метою викриття його 
участі у вчиненні злочину та дачі неправ-
дивих свідчень. Одночасно проводиться 
виїмка всіх матеріалів перевірки заяви про 
угон та проводиться їх аналіз.

Саме ці питання віддзеркалюють ті 
основні завдання, які постають перед 
слідством на початковому етапі розсліду-
вання справи, зокрема: встановлення авто-
машини, яка є учасником пригоди, та хто 
саме керував автомашиною під час ДТП. 

На наступних етапах розслідування 
проводяться інші слідчі дії (призначаються 
автотехнічні, судово-медичні, товарознавчі 
та інші судові експертизи; проводяться об-
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шуки, виїмки, освідування та інші слідчі 
дії), але встановлення та допит свідків на 
початковому етапі розслідування справ за-
значеної категорії є найважливішими слід-
чими діями, які створюють умови для 

успішного розслідування справи і ви-
криття осіб, котрі з метою уникнення від-
повідальності залишають місце ДТП, яке 
сталося внаслідок порушення правил без-
пеки дорожнього руху.
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резЮМе
В статье рассматриваются некоторые особенности установления и допроса потер-

певших и свидетелей на начальном этапе расследования дорожно-транспортных проис-
шествий, осложненных оставлением подозреваемым места ДТП.

SUMMARY
The article author researches the peculiarities of the preliminary level of investigation road 

traffic accident, caring out certain investigative activities, using of special knowledge and mu-
tual exchange activities of an investigator with other participants of criminal process.
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Унікальність Європейського Союзу, як 
об’єднання особливого роду, однією з пріо-
ритетних цілей якого є створення простору 
свободи, безпеки та юстиції, що передба-
чає, в тому числі забезпечення високого 
рівня інтегрованості у цивільно-правовій 
сфері, зумовлює необхідність розвитку су-
дової співпраці держав-членів ЄС у ци-
вільних справах. Така співпраця покликана 
усунути будь-які перепони спричинені не-
відповідністю правових та адміністратив-
них систем держав-членів з метою засну-
вання європейського простору цивільного 
правосуддя. 

У минулому правовою основою співп-
раці судових органів європейських держав 
у цивільних справах були конвенції, укла-
дені в рамках Ради Європи. Брюссельська 
Конвенція 1968 р. про підсудність та вико-
нання судових рішень з цивільних та тор-
гових справ, а також практично ідентична 
(паралельна) однойменна Луганська Кон-
венція 1988 р. вперше запровадили єдині 
правила визначення підсудності у справах 
з іноземним елементом, суттєво спростили 
процедуру визнання та виконання актів, 
прийнятих судами однієї держави-члена на 
території іншої держави-члена. У 1980 р. 
Римська Конвенція закріпила право, яке за-
стосовується до контрактних зобов’язань. 

Ідея розвитку судового співробітни-
цтва в цивільних справах саме в рамках 

ЄС була вперше закріплена у частині VI 
Маастрихтського договору 1992 р. Відпо-
відно до положень Договору судова співп-
раця у цивільних справах (так само, як 
і у кримінальних) визначається предме-
том спільного інтересу держав-членів ЄС. 
Однак інструментарій такого співробіт-
ництва (спільні дії та конвенції) передба-
чений Маастрихтським договором зали-
шався незмінним. В такий спосіб зазначені 
Конвенції, прийняті в рамках Ради Європи 
були доповнені Конвенціями розробле-
ними вже в рамках ЄС, а саме Конвенцією 
про розгляд в Співтоваристві справ щодо 
недієздат нос ті 1995 р., Конвенцією про 
вручення судових та несудових документів 
у цивільних та торгових справах 1997 р. та 
Конвенцією про компетенцію, визнання та 
виконання постанов у шлюбно-сімейних 
справах 1998 р.

Важливим етапом посилення судо-
вого співробітництва в цивільних справах 
в рамках ЄС став Амстердамський дого-
вір 1997 р., який пов’язав цю сферу зі сво-
бодою руху осіб в контексті забезпечення 
європейського простору свободи, безпеки 
та юстиції. Саме необхідність спрощення 
правового середовища для громадян ЄС 
стали причиною комунітаризації Амстер-
дамським договором співробітництва су-
дів у цивільних справах шляхом перене-
сення цієї сфери з третьої в першу опору 
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Європейського Союзу. Відповідно до ст. 65 
Амстердамського договору заходи щодо 
співпраці судових органів держав-членів 
ЄС у цивільних справах, що мають тран-
скордонні наслідки мають вживатися в тій 
мірі, в якій це необхідно для належного 
функціонування внутрішнього ринку ЄС. 
До зазначених заходів положення ст. 65 
відносять наступні: удосконалення та 
спрощення системи транскордонного на-
дання судових та позасудових документів, 
співпраці у збиранні доказів, а також ви-
знання та виконання рішень у цивільних та 
торгових справах (зокрема рішень у поза-
судових справах); сприяння відповідності 
чинних у державах-членах норм, що стосу-
ються колізії правових норм та юрисдикції; 
усунення перепон для нормального функ-
ціонування цивільного провадження, в разі 
потреби — шляхом сприяння приведення 
у відповідність цивільно-процесуальних 
норм держав-членів. 

Амстердамський договір запрова-
див одностайне прийняття рішень щодо 
вжиття заходів перелічених у ст. 65. Від-
повідно до ст. 67 Амстердамського дого-
вору протягом перехідного п’ятирічного 
періоду (від дати набрання чинності Ам-
стердамським договором) Раді належить 
діяти одностайно, на пропозицію Комі-
сії чи з ініціативи держави-члена та після 
консультації з Європейським Парламен-
том. Після перехідного періоду застосову-
ється ця ж процедура, з однією лише від-
мінністю — Рада діє на пропозицію ви-
ключно Комісії. Держави-члени в даному 
випадку не мають права прямо звертатися 
з пропозицією до Ради, а діють через Комі-
сію, яка зобов’язується вивчати будь-який 
запит держави-члена про подання пропо-
зиції до Ради.

З набранням чинності Ніццьким дого-
вором у лютому 2003 р., ст. 67 Договору 
про Європейське Співтовариство була до-
повнена частиною п’ятою, яка запровадила 
голосування кваліфікованою більшістю та 
процедуру спільного (Радою та Європей-
ським Парламентом) прийняття рішення 
щодо запровадження заходів у сфері спів-

робітництва судів у цивільних справах, за 
винятком аспектів, пов’язаних із сімейним 
правом (до цієї сфери застосовується про-
цедура, передбачена для післяперехідного 
періоду) .

Таким чином Амстердамський договір 
як результат європейських інтеграційних 
процесів створює правові передумови удо-
сконалення механізму транснаціонального 
цивільного судочинства. 

Європейська економічна інтеграція ви-
кликала інтенсивну уніфікацію права, перш 
за все матеріального, а потім процесуаль-
ного. Це явище є закономірним. Створення 
внутрішнього ринку ЄС вимагає створення 
спільного правового простору, в тому числі 
одноманітного застосування норм євро-
пейського права, ефективного механізму 
розгляду і вирішення транснаціональних 
приватноправових спорів, виконання судо-
вих рішень. Внаслідок цього, міжнародний 
договір, як джерело регулювання проблем 
транскордонного цивільного судочинства, 
відповідно до ст. 61 та 65 Амстердамського 
Договору замінюється нормативними ак-
тами інститутів ЄС — регламентами та рі-
шеннями. Як наслідок, вищезазначені Кон-
венції (за виключенням Римської Конвен-
ції) інкорпоровано у право ЄС.

Наявність уніфікованої норми сама по 
собі не означає її належного застосування. 
На думку німецького дослідника К. Ко-
лера, судді національних судів держав-
членів мають природну схильність ототож-
нювати терміни міжнародної угоди з ана-
логічними термінами вітчизняного права, 
наповнювати абстрактні юридичні поняття 
змістом, який відповідає їх національній 
правосвідомості. Тим самим національна 
судова практика може звести нанівець таку 
уніфікацію і створити тим самим, як зазна-
чає автор, «небезпеку ренаціоналізації ін-
тернаціоналізованих норм» [1, 12].

Ефективний механізм забезпечення 
одноманітного застосування у державах-
членах права ЄС у сфері судового співро-
бітництва в цивільних справах забезпечено 
наднаціональним судовим органом — Су-
дом ЄС, який в рамках преюдиційної про-
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цедури тлумачить норми права ЄС, а його 
рішення, що носять характер прецеденту, є 
важливим джерелом цивільного процесу-
ального права держав-членів ЄС. 

Помітний внесок у розвиток співро-
бітництва судів у цивільних справах було 
зроблено Європейською Радою у Тампере 
у жовтні 1999 р., яка прийняла першу ро-
бочу програму заснування простору сво-
боди, безпеки та юстиції, що містила опис 
політики, практичні цілі, а також часові 
рамки їх досягнення [2]. Особливою заслу-
гою робочої програми Тампере стало за-
провадження принципу «взаємного визна-
ння», як наріжного каменя співробітництва 
судів у цивільних та кримінальних справах 
в рамках ЄС. 

З робочою програмою, прийнятою у 
Тампере, було пов’язано прийняття 4 лис-
топада 2004 р. Радою Гаазької програми 
[3], яка закріплює цілі, що мають бути до-
сягнуті у період з 2005 по 2010 рр. щодо 
встановлення простору свободи, безпеки 
та юстиції. У Гаазькій програмі враховано 
оцінку Єврокомісії щодо програми, при-
йнятої у Тампере. У травні 2005 р. на вико-
нання Гаазької програми Єврокомісія під-
готувала, а Рада затвердила План дій [4], 
який містить детальний перелік заходів та 
часові рамки їх виконання.

Однією з цілей Гаазька програма про-
голошує подальше запровадження прин-
ципу взаємного визнання судових рішень 
у цивільних справах, а також усунення за-
конодавчих та правових перепон у цивіль-
них та сімейних провадженнях, що мають 
транскордонні наслідки. 

Частиною 3.4.2 Гаазької програми пе-
редбачено завершення імплементації Про-
грами заходів щодо «взаємного визна-
ння» [5] до 2011 р. У цьому зв’язку осно-
вна робота має здійснюватися в таких сфе-
рах: колізії правових норм щодо недоговір-
них зобов’язань («Рим ІІ») та договірних 
зобов’язань («Рим І»); Європейський пла-
тіжний ордер та інструменти щодо малих 
позовних вимог. Водночас зазначається, 
що ефективність існуючих інструментів 
щодо «взаємного визнання» має бути під-

вищена через стандартизацію процедур та 
документів, запровадження мінімум стан-
дартів з окремих аспектів процесуального 
права (зокрема, вручення судових та поза-
судових документів та ін.). Крім цього, Ко-
місія заохочується до підготовки пропози-
цій стосовно окремих аспектів сімейного 
та спадкового права.

У звітах Комісії про імплементацію Га-
азької програми [6; 7; 8] відзначається за-
довільний стан виконання Програми у 
сфері співробітництва судів у цивільних 
справах (на відміну від співробітництва су-
дів у кримінальній сфері). Наголошується 
на необхідності покрашення імплемен-
тації Програми на національному рівні, 
оскільки окремі держави-члени не забез-
печують вчасно імплементації європей-
ських правових інструментів у національ-
ний правопорядок. 

Важливе значення у виробленні меха-
нізму співпраці судів держав-членів ЄС 
у цивільних та торгових справах, а також 
способів забезпечення громадян ЄС відпо-
відною інформацією мало Рішення Ради 
2001/470/ЄС від 28 травня 2001 р. про за-
снування Європейської судової мережі у 
цивільних та торгових справах [9]. 

Відповідно до Рішення Європейська 
судова мережа у цивільних та торгових 
справах складається з центральних кон-
тактних пунктів створених державами-
членами і, якщо необхідно, обмеженої 
кількості додаткових контактних пунктів; 
інших членів мережі, включаючи органи 
відповідальні, відповідно до права Співто-
вариства чи міжнародного права, за судову 
співпрацю між державами-членами. 

Мережа має два завдання: спростити 
судову співпрацю між державами-членами 
у цивільних та торгових справах; форму-
вання публічної інформаційної системи 
(для інформування громадян ЄС у зазначе-
ній сфері). Мета мережі полягає у наступ-
ному: усунути будь-які практичні бар’єри, 
з якими стикаються громадяни ЄС, що є 
учасниками процесу у цивільних чи торго-
вих справах з іноземним елементом; покра-
щити імплементацію інструментів Співто-
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вариства чи конвенцій чинних для двох чи 
більше країн-членів; забезпечити громад-
ськість інформацією, спростивши доступ 
до судової системи держав-членів. З цією 
метою Судова мережа спрощує контакти 
між державними органами держав-членів, 
організовує періодичні зустрічі. 

Контактні пункти відіграють ключову 
роль у Судовій мережі: вони забезпечу-
ють усю необхідну інформацію, спрощу-
ють процедуру запиту щодо судової співп-
раці, вирішують будь-які труднощі, що ви-
никають у зазначеній сфері. Представники 
контактних пунктів зустрічаються принай-
мні тричі на півроку для обміну досвідом 
та визначення основних проблем і шляхів 
їх вирішення. Загальні збори, відкриті для 
усіх членів Судової мережі, проводяться ad 
hoc. Комісія, Рада та держави-члени при-
ймають рішення щодо максимальної кіль-
кості учасників загальних зборів. 

З метою раціоналізації існуючих ін-
струментів та гармонізації діяльності Єв-
ропейського Співтовариства у сфері судо-
вого співробітництва у цивільних справах 
Комісія запропонувала на період 2007—
2013 рр. спеціальну Програму під назвою 
«Цивільне судочинство». Бюджет про-
грами становить 109,3 мільйони євро та 
передбачає: здійснення спеціальних захо-
дів Комісією; фінансову підтримку проек-
тів, що становлять інтерес для Співтовари-
ства; фінансування діяльності неурядових 
організацій.

У цьому зв’язку 25 листопада 2007 р. 
Радою та Європейським Парламентом було 
прийнято Рішення №1149/2007/ЕС про за-
твердження спеціальної Програми «Ци-
вільне судочинство» (далі — Програма) 
на період 2007—2013 рр., як частини Про-
грами «Фудаментальні права та судочин-
ство» [10]. Програма визначає чотири 
основні цілі: сприяти судовій співпраці у 
цивільних справах з метою створення «Єв-
ропейського простору юстиції», побудова-
ного на принципі взаємного визнання та 
довіри; усунути перешкоди для належного 
функціонування транскордонного цивіль-
ного судочинства; спростити доступ фізич-

них та юридичних осіб до судочинства; по-
ширювати та зміцнювати контакти, мережі 
та обмін інформацією між судовими та ад-
міністративними органами, а також юрис-
тами. 

Для досягнення зазначених цілей Про-
грамою передбачено конкретні заходи: під-
тримка тренінгів з права Співтовариства 
для юристів-практиків; заохочення обміну 
інформацією та досвідом; покращення ін-
формування про правові системи держав-
членів ЄС та доступ до правосуддя; поси-
лення взаємного визнання, поважаючи не-
залежність судочинства; спрощення функ-
ціонування Європейської судової мережі 
у цивільних та торгових справах. З метою 
моніторингу та оцінки результатів Про-
грами Комісія уповноважена (не пізніше 
ніж 31 березня 2011 р.) підготувати Євро-
парламенту та Раді звіт про імплементацію 
Програми. 

Не слід недооцінювати значення, яке 
мало приєднання Європейського Співтова-
риства до Гаазької конференції з міжнарод-
ного приватного права, відповідно до Рі-
шення Ради 2006/719 від 5 жовтня 2006 р. 
[11]. (Європейське Співтовариство стало 
учасником Конференції з 3 квітня 2007 р.). 
Адже метою цієї міжнародної міжурядо-
вої організації, членами якої є понад 68 
країн, є робота над прогресивною уніфіка-
цією норм міжнародного приватного права 
країн-учасниць. З 1951 р. в рамках Конфе-
ренції було прийнято 38 міжнародних кон-
венції, які впливають на розвиток різних 
правових систем, представниками яких є 
держави-учасниці. 

Відповідно до Рішення Ради 2006/719 
Співтовариство (як учасник Конферен-
ції) має діяти в межах компетенції, нада-
ної йому державами-членами ЄС, а саме у 
сфері судового співробітництва у цивіль-
них справах, що має транскордонні на-
слідки (як це передбачено ст. 65 Амстер-
дамського договору).

Таким чином, участь Європейського 
Співтовариства у Конференції має як вну-
трішній, так і зовнішній ефект. Міжнародні 
конвенції, прийняті в рамках Конференції, 
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є важливим джерелом уніфікації цивільно-
правових норм держав-членів ЄС, а відтак 
— зближення цивільно-правових систем 
останніх з відповідними правовими систе-
мами інших держав-учасниць Конферен-
ції. Це, своєю чергою, створює сприятливі 
умови для розвитку судового співробітни-
цтва у цивільних справах, що мають тран-
скордонні наслідки, між ЄС та третіми дер-
жавами.

Увесь попередній досвід діяльності 
ЄС щодо розвитку співробітництва судів 
у цивільних справах враховано у відповід-
них положеннях Лісабонського договору 
2007 р. [12].

У частині першій ст.65 Лісабонського 
договору зазначено, що «Союз розвиває 
судову співпрацю в цивільних справах, що 
мають транскордонні наслідки, на підставі 
принципу взаємного визнання судових рі-
шень та рішень у позасудових справах. 
Така співпраця може охоплювати ухва-
лення заходів щодо зближення законів та 
підзаконних актів держав-членів.» Отже, 
на відміну від Амстердамського договору, 
Лісабонський договір визначає принцип 
«взаємного визнання» основоположним 
принципом співробітництва судів у цивіль-
них справах.

Частина друга ст. 65 Лісабонського до-
говору містить ширший (у порівнянні з 
Амстердамським договором) перелік захо-
дів у сфері співробітництва судів у цивіль-
них справах, що мають транскордонні на-
слідки. Заходи, передбачені Амстердам-
ським договором, доповнені наступними: 
ефективний доступ до правосуддя; розви-
ток альтернативних методів розв’язання 
спорів; підтримка навчання суддів та судо-
вого персоналу. 

Однак введені Лісабонським догово-
ром додаткові заходи не такі вже іннова-
ційні. У зв’язку з широким тлумаченням 
положень ст. 65 Амстердамського дого-
вору, співробітництво у зазначених (додат-
кових) сферах вже здійснювалося на прак-
тиці. Так, зокрема, на підставі ст. 65 Ам-
стердамського договору у 2004 р. розгля-
далося питання про прийняття Директиви 

ЄС про окремі аспекти посередництва у 
цивільних та торгових справах [13], що є 
одним із шляхів «розвитку альтернатив-
них методів розв’язання спорів у цивіль-
них та торгових справах» (додаткових за-
ходів відповідно до Лісабонського дого-
вору 2007 р.) Своєю чергою, додатковий 
захід щодо «підтримки навчання суддів та 
судового персоналу» став одним з пріори-
тетних заходів спеціальної Програми «Ци-
вільне судочинство» на 2007 — 2013 рр. 
(прийнятої 25 листопада 2007 р. — до під-
писання Лісабонського договору від 3 
грудня 2007 р.).

Незмінним (у порівнянні з закріпле-
ним Ніццьким договором) залишається 
порядок прийняття заходів у сфері судо-
вого співробітництва у цивільних спра-
вах, передбачений частиною 2 ст. 65 Ліса-
бонського договору — спільно Європар-
ламентом та Радою у відповідності із зви-
чайною законодавчою процедурою. Водно-
час відповідно до частини 3 ст. 65 Лісабон-
ського договору Рада, на пропозицію Комі-
сії, може прийняти рішення, що визначає ті 
аспекти сімейного права, що має транскор-
донні наслідки, які можуть бути предметом 
актів, ухвалених за звичайною законодав-
чою процедурою. У цьому випадку Рада 
діє одностайно після консультації з Євро-
парламентом.

Нововведенням Лісабонського дого-
вору є участь національних парламентів 
держав-членів ЄС у розгляді вищезазна-
чених пропозицій Комісії щодо прийняття 
Радою рішень у сфері сімейного права, які 
мають транскордонні наслідки. Перед тим, 
як прийняти рішення щодо пропозицій Ко-
місії, останні подаються на розгляд наці-
ональним парламентам держав-членів. У 
разі відхилення документа національним 
парламентом (протягом 6 місяців з дня но-
тифікації) Рада не приймає рішення.

Підсумовуючи здійснений аналіз ево-
люції правового регулювання співробіт-
ництва судів держав-членів ЄС у цивіль-
них справах, які мають транскордонні на-
слідки, не можна не відзначити прогресу, 
досягнутого у поступовому заснуванні Єв-

Вісник Академії адвокатури України

96

число 1(17) 2010.



ропейського простору цивільного право-
суддя: комунітаризація співробітництва су-
дів у цивільних справах; визначення кон-
кретних заходів щодо усунення невідпо-
відності судових та адміністративних сис-
тем держав-членів; вироблення механізмів 
співробітництва судів держав-членів ЄС у 
цивільних та торгових справах, а також ін-
формування громадян; визначення прин-
ципу «взаємного визнання» ключовим 
принципом судового співробітництва. 

Проте чимало проблем залишаються 
невирішеними: забезпечення належної та 
вчасної імплементації європейських пра-
вових інструментів у національний пра-
вопорядок; спрощення доступу до право-

суддя; гармонізація національного зако-
нодавства; ефективне застосування прин-
ципу «взаємного визнання». 

Основні проблемні питання відобра-
жено у Лісабонському договорі, який, уві-
бравши весь попередній досвід співро-
бітництва держав-членів ЄС у цивільних 
справах, сприятиме удосконаленню, спро-
щенню та підвищенню ефективності спів-
робітництва держав-членів у зазначеній 
сфері, а також заснуванню Європейського 
простору цивільного правосуддя, в рамках 
якого громадяни ЄС можуть вільно корис-
туватися своїми правами, в тому числі на 
свободу та безпеку.
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резЮМе
В статье проанализирована эволюция правового регулирования сотрудничества су-

дов государств-членов ЕС в гражданских и торговых делах трансграничного характе-
ра, на основании которого сделаны выводы о прогрессе, достигнутом в создании евро-
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пейского пространства гражданского правосудия, а также о связанных с этим процессом 
проблемах. 

SUMMARY
The evolution of the legal regulation of the judicial cooperation in civil and commercial 

matters of transnational character within the EU has been investigated in the Article. As a result 
the conclusion has been made on some progress achieved in establishment of the European area 
of civil justice, as well as problems connected with this process. 
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У випадку, коли концентрація викликає 
значні сумніви щодо її сумісності з конку-
ренцією на ринку, якщо вона обмежує чи 
здатна обмежити конкуренцію на ринку, 
окрім простої заборони такої трансакції, 
можливий ще й альтернативний варіант 
— надання умовного дозволу, тобто до-
зволу, що обумовлений певними вимогами 
та зобов’язаннями, виконання яких зможе 
відновити конкуренцію на ринку (merger 
remedies, conditional clearance або умовні 
дозволи). Про актуальність та важливість 
питання надання умовних дозволів свід-
чить той факт, що Комісія ЄС все частіше 
надає саме умовні дозволи, ніж відразу за-
бороняє концентрацію, адже умовні до-
зволи надають можливість компаніям здій-
снити концентрацію та разом з тим забезпе-
чити, щоб конкуренція була неспотворена. 
З метою полегшення процедури співпраці 
учасників концентрації із Комісією ЄС в 
процесі прийняття вимог та зобов’язань в 
умовних дозволах, Комісія ЄС прийняла 
Повідомлення про зобов’язання та на-
дання умовних дозволів на концентрацію 
[8]. В Україні, на жаль, не існує спеціаль-
них положень, інструкцій чи роз’яснень 
стосовно особливостей та процедури на-
дання умовних дозволів на концентрацію, 
незважаючи на те, що Україна зробила зна-

чні успіхи в гармонізації свого антимоно-
польного законодавства до права ЄС. 

Крім того, в Україні не існує й достат-
ніх наукових напрацювань з цього питання. 
Серед зарубіжних авторів, які займаються 
дослідженням питання умовних дозво-
лів в ЄС, можна виділити П. Папандропо-
лос та А. Тайана [20], В. Кора [15], Г. Бланк 
[5] та А. Езрачі [14]. Таким чином, можна 
вважати дану роботу першим вітчизняним 
науковим дослідженням питання надання 
умовних дозволів на концентрацію в ЄС. 

Завданням цієї статті є огляд осно-
вних змін та нововведень до процедури на-
дання умовних дозволів Комісією ЄС від-
повідно до оновленого Повідомлення Ко-
місії ЄС, що може стати кроком назустріч 
до прийняття відповідних правил в Укра-
їні. На думку автора, прийняття відповід-
них детальних положень про умовні до-
зволи полегшить процедуру надання умов-
них дозволів в Україні, збільшить кількість 
успішних концентрацій, а також прозо-
рість процесу контролю за концентраціями 
та впевненість компаній.

I. Правові засади для умовного схва-
лення концентрації

В ЄС правовою базою для надання 
умовних дозволів на здійснення концен-
трації є стаття 6(2) та стаття 8(2) Регла-
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менту ЄС 139/2004 [13]. Зокрема, зазнача-
ється, що Комісія ЄС може вирішити, що 
концентрація не загрожує конкуренції на 
внутрішньому ринку, за умови, якщо учас-
ники концентрації візьмуть на себе певні 
зобов’язання. Крім того, в жовтні 2008 р. 
Комісія нарешті прийняла нове Повідо-
млення про зобов’язання та надання умов-
них дозволів на концентрацію (надалі — 
Повідомлення). Слід зауважити, що По-
відомлення або Notice є роз’ясненням 
політики Комісії ЄС. Воно не має 
загальнообов’язкового характеру для учас-
ників правовідносин, проте Комісія ЄС в 
своїй діяльності має дотримуватися по-
літики і принципів, закладених в Повідо-
мленні. Нове Повідомлення є більш чітким 
і детальним поясненням-інструкцією для 
компаній стосовно того, як найкраще діяти 
та які саме зобов’язання Комісія ЄС очі-
кує від них для того, щоб дозволити здій-
снення «проблемної» концентрації.

В Україні, на жаль, не існує такої де-
тальної законодавчої бази з цього питання. 
Лише ст. 31 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» (надалі — За-
кон) [1] наголошує на тому, що рішення 
про надання дозволу на здійснення кон-
центрації «може бути обумовлено вико-
нанням учасниками...концентрації пев-
них вимог і зобов’язань, які усувають або 
пом’якшують негативний вплив...концен-
трації на конкуренцію». Також про умовні 
дозволи згадується в Положенні про кон-
центрацію [2], згідно з яким заявник 
може запропонувати взяти на себе певні 
зобов’язання, виконання яких усуває сум-
ніви Антимонопольного комітету України 
(АМКУ) щодо сумісності концентрації з 
конкуренцією на ринку. 

Таким чином, в ЄС, на відміну від 
України, існує ґрунтовна правова база для 
надання умовних дозволів на здійснення 
концентрації. Відсутність детальних по-
ложень про зобов’язання та умовне схва-
лення концентрації в Україні ускладнює 
процес отримання дозволів та здійснення 
концентрацій. Крім того, така ситуація 
означає, що процес формулювання та ви-

несення умовних дозволів АМКУ не є до-
статньо прозорим та зрозумілим для заяв-
ників. 

ІІ. Аналіз основних змін і нововве-
день за новим Повідомленням

Нове Повідомлення є документом, 
що значно вдосконалив Повідомлення 
2001 р. [9] у зв’язку із прийняттям Регла-
менту ЄС 139/2004 та Процедурного Регла-
менту 802/2004 [10]. Нове Повідомлення 
запроваджує спеціальну форму Form RM 
для подання інформації про запропоно-
вані зобов’язання, деталізує роль Нагля-
дового органу (Trustee) в структурних 
зобов’язаннях та пояснює зміст основних 
принципів оцінки зобов’язань.

Так, Повідомлення наголошує та по-
яснює важливість нового принципу — до-
статній рівень впевненості в реалізації 
взятих зобов’язань («requisite degree of 
certainty of implementation») [8, п. 10]. Зо-
крема, саме Комісія ЄС повинна мати до-
статній рівень впевненості в тому, що 
умови та зобов’язання, якими обумовлю-
ється дозвіл на концентрацію, будуть ви-
конані. Таке формулювання наголошує 
на важливості того, щоб зобов’язання, які 
пропонуються заявниками-учасниками 
концентрації були чіткими, зрозумілими 
та ефективними. Ефективність зобов’язань 
залежить від різних пов’язаних факто-
рів: права третіх осіб щодо бізнесу або ж 
труднощі із визначенням найбільш підхо-
дящого покупця тощо. Це обов’язок саме 
учасників концентрації усунути будь-які 
невизначеності щодо успішного виконання 
запропонованих зобов’язань або ж ком-
пенсувати такі невизначеності альтерна-
тивними зобов’язання («crown jewel»). По-
няття «crown-jewel» є новим та вживається 
в Повідомленні Комісії ЄС для позначення 
альтернативних зобов’язань [8, п. 45]. 
Коли Комісія ЄС має певні сумніви в тому, 
що запропоновані зобов’язання будуть 
успішно виконані, учасники концентра-
ції повинні запропонувати альтернативні 
зобов’язання, які вони зобов’язуються ви-
конати у випадку невиконання або нена-
лежного виконання перших зобов’язань. 
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Такі альтернативні зобов’язання мають 
бути хоча б настільки ефективними, як і 
перші зобов’язання, та не повинні лишати 
місця для жодного сумніву щодо їх вико-
нання та можливості покращення конку-
ренції на ринку.

Повідомлення також замінює тест на 
«домінування» (dominance test) тестом на 
«суттєве обмеження ефективної конку-
ренції» (significant impediment of effective 
competition або SIEC тест) для визна-
чення, чи є концентрація сумісною з рин-
ком. Комісія ЄС припинила застосовувати 
тест на «домінування» з моменту вступу 
Регламенту про злиття в силу. На думку 
Г. Монті, мотивацією для такої реформи 
було, перш за все, бажання відокремити 
контроль за концентраціями від доктрини 
зловживання домінуючим становищем 
за ст. 82 Договору про заснування Євро-
пейського Співтовариства (сьогодні — це 
ст. 102 Договору про функціонування Єв-
ропейського Союзу), щоб два нормативні 
положення розвивалися окремо [19]. Крім 
того, цей тест є ширшим за тест на «до-
мінування», тому що створення та поси-
лення домінуючого становища, незважа-
ючи на те, що є основним, проте не єди-
ним способом суттєвого обмеження ефек-
тивної конкуренції на ринку. Конкуренція 
може бути обмежена внаслідок концентра-
ції компаній, які не володіють великими 
частками на ринку [22] або шляхом коор-
динації своєї поведінки із конкурентами 
[21]. Тест на «суттєве обмеження ефектив-
ної конкуренції» покликаний на заповне-
ння таких прогалин. 

Не можна не звернути увагу на те, 
що нове Повідомлення вносить чіт-
кість до питання, хто може пропонувати 
зобов’язання в умовних дозволах — учас-
ники концентрації чи антимонополь-
ний орган. Зазначається, що це обов’язок 
і право «учасників концентрації запропо-
нувати певні зобов’язання, а Комісія ЄС 
не має права в односторонньому порядку 
зобов’язувати учасників будь-якими умо-
вами/зобов’язаннями в своєму офіцій-
ному рішенні, а лише на основі пропози-

цій учасників концентрації» [8, п. 6]. Комі-
сія ЄС має право лише виявити проблему, 
яка може виникнути внаслідок концентра-
ції, та довести її до відома учасників кон-
центрації з тим, щоб вони змогли запро-
понувати адекватні зобов’язання для ви-
рішення проблеми. Такий підхід можна 
пояснити тим, що учасники концентрації 
знаходяться у більш вигідному становищі 
для оцінки економічного обґрунтування 
зобов’язань, а отже здатні запропонувати 
більш ефективні зобов’язання. 

І останнє. Нове Повідомлення деталі-
зує дві основні групи зобов’язань — по-
ведінкові (behavioural), тобто ті, що сто-
суються поведінки на ринку [17; 7], та 
структурні (structural) — зобов’язання, 
що впливають на структуру ринку. Відпо-
відно до рішення Суду ЄС по справі Tetra 
Laval [11] та ARD [3], поділ зобов’язань на 
структурні та поведінкові не є принципо-
вим, головне, щоб вони вирішували про-
блему конкуренції, що виникає або може 
виникнути внаслідок концентрації. Хоча 
на практиці Комісія ЄС надає перевагу 
структурним, зокрема, зобов’язанням здій-
снити відчуження майна [8, п. 17], ніж по-
ведінковим зобов’язанням. Так, п. 17 но-
вого Повідомлення прямо наголошує на 
тому, що «…зобов’язання щодо пове-
дінки на ринку в майбутньому…можуть 
бути прийнятими лише в порядку виклю-
чення в дуже особливих випадках,…якщо 
можна бути повністю переконаним в тому, 
що зобов’язання спрацюють, що можливо 
проконтролювати їхнє виконання...»

Структурні зобов’язання, на думку Ко-
місії ЄС, є найбільш ефективними, тому 
що вони здатні за досить короткий пе-
ріод створити або зміцнити конкурен-
цію на ринку шляхом появи нових фірм-
конкурентів. На думку В. Кора, струк-
турні зобов’язання «вирішують проблему 
раз і для всіх» [15, 422]. Нове Повідо-
млення Комісії ЄС, в порівнянні з попере-
днім, наводить перелік ймовірних струк-
турних зобов’язань, а саме: відчуження ці-
лісного бізнесу [8, п. 32], відчуження пев-
них частин взаємопов’язаного бізнесу 

Г.О. Стахєєва

101



[8, п. 35], продаж активів [8, п. 37], ребрен-
дінг [8, п. 39]. Комісія ЄС надає перевагу 
зобов’язанням із відчуження цілісного біз-
несу, що може самостійно існувати після 
свого відчуження. Для того, щоб струк-
турне зобов’язання було ефективним, на-
ступні моменти повинні бути враховані як 
учасниками концентрації, так і конкурент-
ним відомством. По-перше, обсяг бізнесу, 
що підлягає відчуженню, має бути достат-
нім для того, щоб відчужений бізнес став 
ефективним конкурентом. По-друге, вибір 
підходящого покупця є надзвичайно важ-
ливим моментом [18]. Такий покупець по-
винен бути незалежним від учасників кон-
центрації, а також володіти достатніми фі-
нансовими ресурсами, відповідним досві-
дом та здатністю утримувати відчужений 
бізнес ефективним конкурентом на ринку 
[8, п. 48].

Однією з основних проблем структур-
них зобов’язань, зокрема, зобов’язань здій-
снити відчуження бізнесу/майна, є те, що 
може не виявитися покупця, як наприклад 
у справі Boeing/McDonnell Douglas [6]. У 
цій справі зобов’язання відчужити бізнес 
не було прийнято Комісією, яка дійшла ви-
сновку, що не існувало осіб, які б бажали 
купити компанію DAC у компанії Boeing; 
до того ж не було потенційних бажаючих 
ввійти на ринок реактивних літаків для 
комерційних перевезень [4]. Як наслідок, 
компанія Boeing зобов’язалася утримувати 
DAC як окрему юридичну особу на 10 ро-
ків та регулярно звітувати Комісії ЄС про 
діяльність компанії DAC. Крім того, компа-
нія Boeing зобов’язалася утримуватися від 
укладання будь-яких наступних ексклю-
зивних угод на 10 років та від здійснення 
ексклюзивних прав за існуючими догово-
рами. Іншими словами, компанія Boeing 
запропонувала надати своїм конкурентам 
доступ до неексклюзивних ліцензій на па-
тенти та ноу-хау. Пакет таких поведінкових 
зобов’язань був в кінці кінців схвалений 
Комісією ЄС, і концентрація була визнана 
сумісною з ринком. Ця справа підтвер-
джує той факт, що структурні зобов’язання 
не завжди є найкращим рішенням. Згідно 

з думкою С. Вонг, для антимонопольного 
органу структурні зобов’язання, безсум-
нівно, є більш привабливими [23], тому що 
вони чіткі та слідкувати за процесом їх ви-
конання набагато легше. Хоча вони не за-
вжди є найкращим рішенням. Можуть ви-
никнути ситуації, коли не буде зацікавле-
них покупців, а подовження терміну для 
знаходження такого покупця може зашко-
дити учасникам концентрації. Більше того, 
як правильно зазначив Мотта Массімо, на-
віть якщо є потенційний покупець, вхо-
дження на ринок нового гравця ще не озна-
чає, що конкуренція на ринку буде від-
новлена [16], тому що продавець та поку-
пець можуть співпрацювати, або ж ситуа-
ція після відчуження може спровокувати 
змову. Саме тому у певних випадках пове-
дінкові зобов’язання можуть бути кращим 
рішенням. 

Поведінкові зобов’язання інколи є 
більш привабливими, ніж структурні, на 
думку А. Езрачі, саме через свою «гнуч-
кість та реверсивність» [14, 463]. Ін-
шим аргументом на користь поведінкових 
зобов’язань є те, що вони менш складні та 
мають «дешевшу ціну їх виконання» [17]. 
Найбільш поширеним різновидом поведін-
кових зобов’язань є зобов’язання надати 
доступ (access remedies) [8, п. 62—66]. За-
звичай, це доступ третіх осіб, конкурентів 
до основних технологій, інфраструктури, 
прав інтелектуальної власності, інформації 
та ноу-хау на недискримінаційній основі з 
тим, щоб сприяти їхньому входженню на 
ринок. Умови прийнятності поведінкових 
зобов’язань визначені в п. 63 нового По-
відомлення. Це, насамперед, достатній рі-
вень впевненості в тому, що виконання 
зобов’язання призведе до появи нових кон-
курентів на ринку; будь-які суттєві обме-
ження ефективної конкуренції будуть лік-
відовані; за своїм ефектом ці зобов’язання 
будуть рівноцінними тому, що виникає вна-
слідок виконання зобов’язання здійснити 
відчуження бізнесу/майна. Спільною дум-
кою серед науковців [24, 852; 12, 286; 5, 15] 
є те, що складність зобов’язань надати до-
ступ полягає в їх довготривалості та мож-
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ливості контролювати виконання. Хоча 
П. Папандрополос та А. Тайана вважають, 
що загальне твердження про те, що пове-
дінкові зобов’язання складніше виконувати 
та дорого контролювати, не обов’язково 
є правильним [20, 449], тому що можли-
вість третіх осіб звернутися із скаргою на 
дії учасників концентрації відіграє надзви-
чайно важливу роль в процесі контролю за 
виконанням поведінкових зобов’язань.

Таким чином, як структурним, так і по-
ведінковим зобов’язанням властиві свої 
переваги і недоліки. Тому найбільш ефек-
тивний пакет зобов’язань — це той, який 
складається як із структурних, так і пове-
дінкових зобов’язань.

Висновок
Нове Повідомлення є більш деталізова-

ним, в порівнянні із попереднім. Воно вно-
сить значні зміни до таких основних аспек-

тів, що стосуються процесу формулювання 
та надання умовних дозволів, як: тест для 
визначення сумісності концентрації з від-
повідним ринком; питання про те, хто саме 
може формулювати та пропонувати умови/
зобов’язання; принципи прийнятності 
зобов’язань тощо. Крім того, чітко пропи-
суються особливості двох основних груп 
зобов’язань — структурних та поведінко-
вих. І нарешті, значно збільшується рівень 
співпраці між учасниками концентрації та 
Комісією ЄС в процесі формулювання та 
виконання зобов’язань. Прийняття деталі-
зованих правил про умовне схвалення кон-
центрації в Україні, з урахуванням осно-
вних моментів нового Повідомлення Ко-
місії ЄС, створило б певну систему крите-
ріїв оцінки зобов’язань в процесі умовного 
схваленн концентрації, що значно б полег-
шило роботу як самих учасників концен-
трації, так і АМКУ. 

Список літератури:

1. Про захист економічної конкуренції: станом на 7 травня 2009 р. Закон України 
№ 2210-ІІІ. — К.: Відомості Верховної Ради України, 2001. — № 12. 

2.  Про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє 
отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання: за станом на 25.01.2008 
р. Положення, Розпорядження N 33-р. / Антимонопольний комітет України. — К.: Офі-
ційний вісник України, 2002. — № 13. 

3.  ARD v Commission, Case T-158/00. — 2003. — Режим доступу: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000A0158:EN:HTML 

4. Aribaud J-L. Summary of the most important recent developments // EC Competition 
Policy Newsletter. — 1997. — Vol. 3, No 2. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/competition/
speeches/text/sp1997_040_en.html 

5. Blanke G. The Use and Utility of International Arbitration in the EC Commission Merger 
Remedies. — Europa Law Publishing, Groningen. — 2006.

6. Boeing/McDonnell-Douglas, Case IV/M.877. — 1997. — Режим доступу: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0816:EN:HTML 

7. Comments on the EC’s Draft Notice on remedies acceptable under Council Regulation 
No 139/2004 and under Commission Regulation No 802/2004 / International Chamber of 
Commerce. — 2004. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/
files_remedies/icc.pdf 

8. Commission Notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 
and under Commission Regulation (EC) No 802/2004. — Official Journal of the European 
Union. — 2008. — C 267/11.

9. Commission Notice on remedies acceptable under Council Regulation (EEC) No 4064/89 
and under Commission Regulation (EC) No 447/98. — Official Journal of the European Union. 
— 2001. — C 68.

Г.О. Стахєєва

103



10. Commission Regulation (EC) No 802/2004 implementing Council Regulation (EC) 
No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings. — Official Journal of the 
European Union. — 2004. — L 133.

11.  Commission v Tetra Laval, Case C-12/03. — 2005. — Режим доступу: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0012:EN:HTML 

12.  Cook C.J. EC Merger Control. Fourth Edition / C.J.Cook, C.S. Kerse. — London: Sweet 
& Maxwell, 2005. 

13.  Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between 
undertakings. — Official Journal of the European Union. — 2004. — L 24.

14.  Ezrachi A. Behavioural Remedies in EC Merger Control: Scope and Limitations. — World 
Competition, 2006. — No. 29(3).

15.  Korah V. An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice. Ninth Edition. — 
Oregon: Hart Publishing, Oxford and Portland, 2007.

16.  Massimo М. Merger remedies in the European Union: an overview. — Antitrust Bulletin, 
2007. — Vol. 52. — p. 603-632.

17. Merger Remedies Review Project. Report for the fourth ICN annual conference, June 
2005. — Bonn, International Competition Network, ICN Merger Working Group, Analytical 
Framework Subgroup. — Режим доступу: http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
uploads/library/doc323.pdf

18.  Merger Remedies Study, Public version. /European Commission, 2005. — Режим до-
ступу: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf 

19.  Monti G. The New Substantive Test in the EC Merger Regulation Bridging the Gap 
Between Economics and Law? — LSE Law, Society and Economy Working Papers, London 
School of Economics and Political Science Law Department. — 2008. — Режим доступу: http://
ssrn.com/abstract=1153661 

20.  Papandropoulos P. The Merger Remedy Study — In Divestiture We Trust? / 
P. Papandropoulos, A. Tajana. — European Competition Law Review, 2006. — p. 443 — 454.

21.  Sony/BMG, Case COMP/M.3333. — 2008. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/
competition/mergers/cases/decisions/m3333_20040719_590_en.pdf 

22.  T.Mobile Austria/Tele.ring, Case M.3916. — 2005. — Режим доступу: http://ec.europa.
eu/competition/mergers/cases/decisions/m3916_20060426_20600_en.pdf 

23.  Wong S. Merger Remedies — Lessons from the Ireland and the EC. / Symposium 
«Remedies in Merger Control,» 17 June 2009, Istanbul. — Режим доступу: http://www.rekabet.
gov.tr/dosyalar/images/file/Egitim/2Wong.ppt#263,1,Merger Remedies

24.  Wish R. Competition Law. Fifth Edition. — UK: Lexis Nexis, 2003.

резЮМе 
В работе исследуется вопрос особенностей условного одобрения Комиссией ЕС кон-

центраций предприятий согласно с новым Уведомлением Комиссии ЕС «Об условиях и 
требованиях в условных разрешениях на концентрацию». В Украине, кроме общего упо-
минания в Законе «О защите экономической конкуренции», не существует специаль-
ных положений, инструкций либо объяснений, касающихся условных разрешений на 
концентрацию, несмотря на то, что Украина достигла значительных успехов в процес-
се гармонизации своего антимонопольного законодательства с правом ЕС. Поэтому об-
зор и анализ основных изменений процедуры предоставления условных разрешений на 
концентрацию в ЕС может стать шагом навстречу для разработки и принятия соответ-
ствующих правил в Украине, что, безусловно, позитивно скажется на контроле за кон-
центрациями.
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SUMMARY
This paper presents an overview of the particularities of granting the conditional approvals 

for the concentrations in the European Union under the modernized Notice of the European 
Commission on Merger Remedies. The legislation of Ukraine, apart from the general reference 
to the possibility of obtaining the conditional clearance for the concentration in the Law of 
Ukraine «On protection of economic competition», lacks the detailed provisions on merger 
remedies, despite the fact that it has been rather successful in harmonizing its competition law 
to the EU rules. The paper suggests that Ukraine should adopt its rules on merger remedies 
especially considering Ukraine’s policy towards the EU integration and in order to increase 
transparency and certainty of the business parties. 
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теЗи 
міжнАРодної нАукової конфеРенції: 
«ПРоблеми юРидичної квАліфікАції  

(теоРія і ПРАктикА)»

1. Правова кваліфікація за допомогою 
обов’язкового передбаченого процесуаль-
ним законодавством доказування є окре-
мим випадком пізнання реального світу 
і тому кожного разу її практичного за-
стосування вона повинна бути моментом 
об’єктивної істини в правовому регулю-
ванні, а отже визначальною основою спра-
ведливого юридичного рішення.

2. Проблемами правової кваліфіка-
ції займалися багато вчених, далеко не по-
вний перелік яких тут варто навести. Це — 
В.Б. Авер’янов, Я.М. Брайнін, Ф.Г. Бурчак, 
С.В. Гончаренко, О.В. Дзера, О.С. Заха-
рова, М.Й. Коржанський, В.М. Кудрявцев, 
Н.С. Кузнєцова, С.Н. Ландкоф, В.В. Луць, 
Г.К. Матвеєв, Н.М. Мироненко, В.О. На-
вроцький, П.О. Недбайло, А.І. Рарог, 
З.В. Ромовська, С.А. Тарарухін, С.Д. Шап-
ченко та інші. Частково їхні доробки від-
бито в списку праць, що додається до цих 
тез.

3. Правова кваліфікація в концептуаль-
ному вимірі повинна розглядатись як піз-
навальна діяльність трьох рівнів і послі-
довностей: доктринальна, законодавча та 
казуальна. 

При цьому необхідно особливо під-
креслити багатогранність змісту самого 

поняття кваліфікації і зазначити слідом за 
В.О. Навроцьким, що вона являє собою і 
певний процес діяльності щодо встанов-
лення юридичної природи вчиненого пося-
гання, і результат такої діяльності, який по-
лягає у визначенні правової норми (статті, 
її частини чи пункту закону), і логічну ді-
яльність із встановлення відповідності між 
юридичними ознаками діяння й фактич-
ними даними, і процес мислення, що від-
бувається в свідомості особи згідно із зако-
нами психології.

4. Доктринальний рівень кваліфікації 
має два чітко визначені за гносеологічною 
спрямованістю і практичною потрібністю 
змісту етапи: теоретико-пізнавальний та 
інтерпретаційний. Перший за часом і зна-
чимістю полягає в створенні поняття юри-
дичної кваліфікації, формулюванні її гли-
боко аргументованої і чіткої дефініції, по-
будові загальної моделі та правил встанов-
лення відповідності певної правової норми 
тому діянню (правочину), яке вимагає ква-
ліфікації, розробленні принципів та правил 
подолання пробілів і колізій в системах 
правових норм, без чого адекватність ква-
ліфікації може бути поставлена під загрозу, 
визначенні абсолютно необхідних кореля-
тів правових норм (заборон, дозволів, спо-
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нукань) і усталених звичаєвих та мораль-
них уявлень сучасного суспільства, що в 
цілому і в системі утворює струнку теорію 
юридичної кваліфікації, є життєво необхід-
ною парадигмою правознавства, яка вини-
кає в результаті пізнання закономірностей 
регулювання суспільних відносин і стає 
надійною теоретичною основою справед-
ливого правосуддя, реального і конкрет-
ного захисту прав і свобод людини.

Тут доречно відтворити не оригінальну 
в принципі, але геніальну в своїй простоті 
сентенцію українського теоретика права 
П.О. Недбайла, що лише за хорошої теорії 
може бути хороша практика.

Другий доктринальний рівень юридич-
ної кваліфікації полягає в коментуванні фа-
хівцями високого рівня існуючих норма-
тивних актів у вигляді науково-практичних 
коментарів до кодексів, окремих законів, 
обговорення правових проблем на конфе-
ренціях, симпозіумах, слуханнях, «кру-
глих столах», окремих публікацій, дисерта-
цій. Особливий і досить цінний за змістом 
вид доктринального тлумачення щодо про-
блемних питань юридичної кваліфікації 
являють собою постанови Пленуму Верхо-
вного Суду України.

5. Законодавчий рівень юридичної ква-
ліфікації методологічно за досконалістю 
створюваних правових норм прямо де-
термінується зрілістю загальної і галузе-
вих правових доктрин, але нерідко страж-
дає від негативного впливу політичних, 
кон’юнктурних та вузькокорпоративних 
інтересів законотворців, що не може не 
шкодити певною мірою здійсненню спра-
ведливого правосуддя. Не дивлячись на це, 
будь-яке законодавство як система квалі-
фікаційних абстрактних моделей відповід-
них подій в житті суспільства, що вимага-
ють публічного регулювання, повинно не-
ухильно виконуватись, водночас постійно 
піддаючись спробам удосконалення.

6. Казуальний рівень юридичної квалі-
фікації (на прикладі кримінально-правових 
відносин) полягає в офіційній правовій 
оцінці суб’єктами доказування суспільно 
небезпечного діяння, встановленні точ-

ної відповідності між фактичними обста-
винами конкретного посягання й озна-
ками зафіксованого в кримінальному за-
коні певного складу злочину. Кваліфіка-
ція злочину на казуальному рівні є резуль-
татом діяльності органів дізнання, досу-
дового слідства, прокурорів, адвокатів 
і суду, на основі якого уповноваженими 
суб’єктами приймається низка важливих 
кримінально-процесуальних рішень і про-
водиться вирішення справи по суті (про 
обрання запобіжного заходу, про вину, про 
визначення виду і міри покарання тощо). 
Від правильної кваліфікації залежить до-
тримання законності і в кінцевому резуль-
таті — ефективність кримінального судо-
чинства. Помилка у кваліфікації може мати 
наслідком або необґрунтоване засудження, 
або виправдання особи, яка вчинила зло-
чин, або застосування до винного не тієї 
кримінально-правової норми, яку він пору-
шив. Таким чином, казуальна кваліфікація 
забезпечує персоніфіковане застосування 
норм кримінального права до конкретних 
суспільних конфліктів, які потрапляють в 
сферу кримінального судочинства.

7. В теоретичних розробках в галузі 
кримінального права можна зустріти твер-
дження, що при кваліфікації іноді дово-
диться звертатися до санкції кримінально-
правової норми, наприклад, коли в санкції 
вказані ознаки злочину або вона викорис-
товується для розмежування злочинів.

Така думка уявляється необґрунтова-
ною. Санкція за своїм призначенням не по-
винна розкривати зміст правової норми, 
інакше заборонений в диспозиції статті під 
загрозою покарання вчинок не матиме всіх 
необхідних для застосування цієї статті 
ознак, що є неприпустимим через наяв-
ність у такій побудові правової норми ло-
гічної помилки — circulus vitiosus.

Слід мати на увазі, що кваліфікації (по-
рівнянню й оцінці) підлягають лише ті 
ознаки діяння, які треба доказувати в про-
цесі, в той час як санкція однозначно слідує 
за встановленим повністю діянням як міра 
покарання, що призначається в її межах су-
дом, тому вона є встановленою на весь пе-
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ріод дії конкретної норми даністю, а не мо-
ментом істини. Саме це дає підставу ствер-
джувати, що сторони в кримінальному про-
цесі в дебатах не повинні обговорювати 
питання міри покарання, оскільки пропо-
зиції сторін не ґрунтуються на встановле-
них законом кваліфікаційних ознаках, не 
вимагають юридичного доказування і за-
вжди характеризуються суб’єктивізмом і 
упередженістю.

8. Таким чином, кваліфікація методоло-
гічно залежить від рівня теоретичної роз-
робки правових норм окремо і в їх системі, 
якості законотворення, рівня індивідуаль-
ної підготовки кадрів правозастосовників 
і прямо детермінується навичками неофі-
ційного доктринального та офіційного ау-
тентичного, легального і казуального тлу-
мачення, будучи повною мірою саме ре-
зультатом цих видів тлумачення.
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Питання про функції кримінально-
правової кваліфікації неодноразово висвіт-
лювалося у кримінально-правовій літера-
турі. Цікаві і вагомі положення з приводу 
поняття таких функцій, їх класифікації, ха-
рактеристики окремих функцій висловлю-
вали у своїх публікаціях такі знані радян-
ські, українські, російські криміналісти 
як Є.В. Благов, Ф.Г. Бурчак. В.М. Кудряв-
цев, Н.Ф. Кузнєцова, О.І. Рарог, С.В. Тара-
рухін. Висловлював свою позицію з від-
повідної проблематики і автор цих рядків 
[1, 120—130]. 

Здається, що функціональний аналіз 
кримінально-правової кваліфікації прове-
дений достатньо повно і не може привести 
до формулювання нових наукових ідей чи 
практичних рекомендацій. Адже йдеться 
про положення фундаментальні, яким не 
притаманна мінливість, які до того ж, де-
тально і різнобічно проаналізовані не од-
ним поколінням криміналістів.

Однак сучасна правова дійсність пока-
зує, що є підстави вказати на цілий ряд но-
вих аспектів проблеми. У одному з усних 
виступів наприкінці 80-х років минуло сто-
ліття Ф.Г. Бурчак звернув увагу на заро-
дження в умовах «перебудови» дивовиж-
ного поєднання правового нігілізму, пра-
вового фетишизму та правового волюнта-
ризму. Зараз же ці процеси розквітли, що 
й не дивно, враховуючи багаторічний пе-
ріод, коли влада не утруднювала себе до-
триманням нею ж створених законів, а на-
селення щиро відповідало взаємністю. 
Знову і знову підтверджувалася давня теза 
про те, що у нас суворість законів ком-
пенсується їх необов’язковістю. Водночас 
відзначається вибірковість у притягненні 
до кримінальної відповідальності (бізнес-

конкурентів, політичних противників чи 
тих, хто просто не зміг «відкупитися»). 
При цьому широко застосовуються і ін-
струменти кримінально-правової кваліфі-
кації про що й піде мова далі.

Серед багатьох парадоксів, якими від-
значається кримінально-правова кваліфі-
кація в сучасних умовах, насамперед слід 
вказати на явну деформацію в реалізації 
основної функції кримінально-правової 
кваліфікації — визначенні того, є вчинене 
діяння злочином чи ні. В уяві і багатьох на-
уковців і чи не всіх працівників правозас-
тосовних органів, кримінально-правова 
кваліфікація зводиться до кваліфікації зло-
чинів. Підтвердженням є те, що відповід-
ний спецкурс у значному числі навчаль-
них закладів називається «Кваліфікація 
злочинів», відповідно, питанням кваліфі-
кації діянь, які передбачені КК, але не є 
злочинними, увага там не приділяється. 
Криміналісти-теоретики зазвичай не про-
сто не заперечують того, що кримінально-
правова кваліфікація включає як кваліфі-
кацію злочинів, так і діянь, що не є зло-
чинними, а й підтримують цю тезу, проте 
в своїх виступах та друкованих працях 
надто вже часто обмежуються традицій-
ним підходом і кваліфікацію у криміналь-
ному праві бачать у оцінці діянь, які є зло-
чинними. Про це свідчать хоча б назви від-
повідних публікацій, навіть і останніх ро-
ків видання [2—6].

На практиці такий підхід виливається 
в те, що діяння, які відповідно до закону 
не є злочинними належної кваліфікації або 
не отримують взагалі, або ж відповідну 
оцінку здобувають після тривалих поневі-
рянь осіб, які кримінального закону не по-
рушували. Підтверджується це хоча б уста-
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леною практикою відповідно до якої норми 
про необхідну оборону якщо і застосову-
ються, то вже після того, як людину при-
тягнуть до кримінальної відповідальності 
за вбивство або тілесні ушкодження, про-
ведуть слідство, а часом і судовий розгляд 
в ході яких посилання на обставини, що 
виключають злочинність повністю ігно-
руються. Про існування ж інших норм, які 
регламентують обставини, що виключа-
ють злочинність діяння, українські слідчі, 
прокурори та судді мабуть і не згадують — 
інакше де ж тоді відповідні справи?

За таких підходів відома ідея, згідно 
якої кримінальний кодекс — це кодекс 
свободи, а кримінальне право — галузь, 
яка забезпечує вільний розвиток особис-
тості й можливості захисту нею своїх 
прав залишається лише гарним лозунгом. 
І на початку третього тисячоліття збері-
гається репресивний ухил і асоціюється 
кримінально-правове регулювання лише з 
буцегарнею…

Характеризуючи види функцій кримі-
нально-правової кваліфікації, які виділя-
ються за їхнім змістом, не можна не звер-
нути увагу на перекоси, які пов’язані з на-
маганням запезпечити «справну цифру» у 
статистичній звітності. 

З одного боку, явно простежується на-
магання шляхом неправильної кваліфі-
кації приховати справжній стан злочин-
ності, особливо найтяжчих її видів. Загаль-
новідомо, що в Україні заподіяння ушко-
джень, які потягли смерть не одразу, а че-
рез певний час, завжди кваліфікують не як 
убивство, а як тяжке тілесне ушкодження, 
що спричинило смерть потерпілого. При 
цьому локалізацію ушкоджень, їх кіль-
кість, використовувані засоби враження, 
попередні стосунки між винним та потер-
пілим, поведінка винного після вчинення 
посягання — всі ті обставини, які визна-
чають співвідношення злочинів, передба-
чених ст. 115 та ч. 2 ст. 121 КК до уваги 
не приймаються, оскільки є обставина, яка 
жодного правового значення не має і є на-
магання показати, що на підвідомчій тери-
торії вбивство не зафіксоване. 

З іншого ж боку, керівники чисельних 
спеціальних органів та підрозділів, створе-
них для протидії певного виду посяганням, 
повсякчас намагаються довести свою сус-
пільну необхідність в тому числі шляхом 
«натяжок» у кваліфікації або й явних зло-
вживань. Невдовзі після появи у вітчизня-
ному кримінальному законодавстві норми 
про легалізацію доходів, отриманих зло-
чинним шляхом, тодішній керівник слід-
ства в органах податкової міліції України 
цілком серйозно оповідав про волоцюгу, 
який розбивши вітрину в одному кіоску, 
набрав жменю копійок, а в іншому кіоску 
вчинив фінансову операцію і легалізував 
злочинній дохід — купив на ці копійки 
пляшку горілки. А скільки є випадків, коли 
дії трьох дядьків, які гуртом вкрали дві 
курки оцінюються як діяльність організо-
ваної злочинної групи… Перелік прикла-
дів можна продовжувати і продовжувати.

Ще гірша ситуація виникає тоді, коли 
кримінальне право намагаються викорис-
тати в бізнесових чи політичних розбірках. 
За таких умов, про наявність підстав ква-
ліфікації чи її точність взагалі не йдеться. 

Останні п’ять-шість років ознаменува-
лися звинуваченнями політичних опонен-
тів в державній зраді (чи не щоразу, коли 
укладалися важливі міждержавні угоди), 
посяганні на територіальну цілісність і не-
доторканність України (у зв’язку з декла-
руванням федералістичних устремлінь), 
захопленні влади (регулярно в ході вста-
новлення результатів виборів та «перефор-
матуванні» парламенту) тощо. При цьому 
високопоставлених авторів звинувачень 
особливо не цікавило те, що державна 
зрада може вчинюватися лише трьома ді-
яннями, прямо визначеними у диспозицій 
ч. 1 ст. 111 КК; що ст. 110 КК передбачає 
дії, публічні заклики чи розповсюдження 
матеріалів із закликами до зміни меж тери-
торії або державного кордону України і не 
охоплює будь-які «внутрідержавні» пере-
розподіли; що ненасильницьке захоплення 
влади не охоплюється ст. 109 КК. Осо-
бливо прикро те, що Генеральна прокура-
тура України, яка в інших випадках прямо 
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таки непідйомна і вперто не бачить очевид-
них злочинів, на такого роду звинувачення 
реагує з ентузіазмом — якісь справи пору-
шує з гучним розголосом цього, щось роз-
слідує, а потім врешті решт чи то сама, чи з 
допомогою судів в повній тиші згортає роз-
слідування. Не потурбувавшись при цьому 
вирішити питання про відповідальність 
за завідомо неправдиве повідомлення про 
вчинення злочину.

Водночас, у інших випадках, криміналь-
но-правова оцінка, яка прямо таки напро-
шується, компетентними органами не здій-
снюється. Поза кримінально-правовою 
оцінкою залишилася проведена в Україні 
приватизація, яка в суспільній свідомості 
однозначно характеризується як злочинна. 
Показовими є приклади із неодноразовими 
захопленнями українських моряків сома-
лійськими піратами. Ті ж працівники Ге-
неральної прокуратури України ніби води 
в рот набрали і ні словом, ні ділом не зга-
дали про ст. 8 КК України, яка передбачає 
застосування КК України щодо іноземців, 
які вчинили по-перше, злочин, передбаче-
ний міжнародним договором, ратифікова-
ним Україною, по-друге, особливо тяжкий 
злочин проти прав і свобод громадян Укра-
їни та інтересів України та про передос-
танню за ліком статтю Особливої частини 
КК України з короткою але промовистою 
назвою «Піратство». 

Очевидно, що за таких підходів до 
кримінально-правової кваліфікації про 
виконання нею функції оцінки скоєного 
з точки зору суспільних і державних ін-
тересів (що є суттю соціально-політичної 
функції кваліфікації) слід лише мріяти. 
Навряд чи внаслідок цього реалізуються і 
інші юридичні функції — правофіксуюча, 
правоконкретизуюча, правовстановлююча, 
кримінологічна. 

Є підстави вважати, що функції кримі-
наль но-правової кваліфікації не досяга-
ються також внаслідок такого поширеного 
явища, як обвинувальний ухил у діяльності 
правозастосовних органів та пов`язаної з 
ним кваліфікації «із запасом». 

Загалом можна констатувати, що функ-
ції кримінально-правової кваліфікації мо-
жуть бути реалізовані лише за умов її пра-
вильності. Будь-які помилки чи зловжи-
вання при кримінально-правовій оцінці 
скоєного, намагання вирішити завдяки за-
стосуванню кримінального закону якісь 
невластиві йому завдання, веде у кращому 
випадку до недосягнення очікуваних ре-
зультатів. У гіршому ж це тягне порушення 
законних прав та інтересів особи, інтересів 
суспільства та держави. Існуючі негаразди 
у сфері кримінально-правової кваліфікації, 
частина яких відзначена вище, є виявом за-
гальної кризи у сфері кримінального права. 
Її подолання неможливе без забезпечення 
правильності кваліфікації. Видається, що 
це навіть більш важливе завдання, ніж по-
дальше вдосконалення кримінального ма-
теріального та процесуального законодав-
ства та інституційні реформи в системі 
кримінальної юстиції.
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Традиційно в теорії кримінального 
права головним чином приділялась увага 
кваліфікації злочинів [2, 4, 6, 7]. Поняття 
кримінально-правової кваліфікації дослі-
джено і сформульовано у працях В.О. На-
вроцького та інших сучасних вітчизняних 
науковців [8].

В узагальненому вигляді його можна 
визначити як оцінку людської поведінки 
через призму норм кримінального права.

Звернення саме до поняття криміналь-
но-правової кваліфікації необхідне, оскіль-
 ки воно охоплює більш широкий спектр 
ознак. Зокрема в межах його з’ясування 
вирішуються питання оцінки як злочинної 
поведінки, так і діяння, що не є злочином, 
хоч і схожим з ним в окремих рисах. Які 
ж питання мають вирішуватись в процесі 
та результаті кримінально-правової квалі-
фікації? 

Насамперед при цьому вирішується 
найбільш важливе питання застосу-
вання кримінально-правових норм — пи-
тання щодо наявності або відсутності під-
став кримінальної відповідальності. В 
цьому полягає основна роль і призначення 
кримінально-правової кваліфікації.

Як відомо, питання щодо підстав кри-
мінальної відповідальності вирішувались 
в теорії кримінального права по різному. 
В.К. Грищук, дослідивши цю проблему, 
відшукав більше десятка позицій науков-
ців з цього приводу [3, 131].

Здебільшого різноманітність підходів 
була зумовлена неоднаковими висновками 
щодо ролі у вирішенні цього питання факту 
вчинення злочину, його юридичної фор-
мули (складу злочину) або їх поєднання. З 
прийняттям КК 2001 р. законодавець зазна-

чив в ч. 1 ст. 2, що такою підставою є вчи-
нення особою суспільно небезпечного ді-
яння, яке містить склад злочину, передба-
ченого цим Кодексом. 

Але й на сьогодні в теорії криміналь-
ного права немає єдності щодо класифі-
кації підстав кримінальної відповідаль-
ності, є термінологічні розбіжності, дещо 
різняться характеристики окремих різно-
видів таких підстав тощо [3, 135; 5, 35; 9, 
50—51].

На мій погляд, у процитованому вище 
законодавчому визначенні закріплено два 
критерії встановлення підстави криміналь-
ної відповідальності в процесі застосу-
вання кримінально-правових норм:

а) змістовний — суспільна небезпеч-
ність вчиненого діяння; б) формально-
юридичний — наявність у діянні ознак 
складу злочину.

Питання щодо другого критерію в те-
орії кримінального права розглядалось 
досить глибоко. Достатньо нагадати, на-
приклад, праці О.В Навроцького в Укра-
їні, Н.І. Кудрявцева, А.В. Наумова в Росії 
та численні дослідження науковців, у яких 
аналізуються окремі склади злочину. 

Однак не завершеною проблемою є 
відсутність чітких позицій стосовно струк-
тури об’єкта злочинів, про що автор цієї 
доповіді вказував у попередніх працях 
[10, 234—239 ].

Крім того, необхідно визначитись щодо 
змісту принципу тлумачення в процесі ква-
ліфікації певних сумнівних положень на 
користь обвинуваченого (підсудного). Ви-
дається, що це правило має розповсюджу-
ватись тільки у випадках сумніву стосовно 
фактичних обставин справи, а не тлума-
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чення самої кримінально-правової норми.
Що стосується першого критерію — 

змістовного, то цьому питанню достатньої 
уваги не приділялося. Між тим, зважаючи 
на законодавче визначення, встановлення 
такого показника, як суспільна небезпеч-
ність, є обов’язковим. Цей висновок під-
тверджує і систематичне тлумачення за-
кону. Адже тексту ч. 1 ст. 2 КК кореспондує 
і положення, зазначене у ч. 2 ст. 11 Кодексу. 
Відповідно до цієї норми не є злочи ном 
дія або бездіяльність, яка хоча формально і 
містить ознаки будь-якого діяння, передба-
ченого цим Кодексом, але через малознач-
ність не становить суспільної небезпеки, 
тобто не заподіяла і не могла заподіяти іс-
тотної шкоди фізичній чи юридичній особі, 
суспільству або державі. 

Навіть якщо вчинено злочин з фор-
мальним складом, малозначність діяння не 
виключається. 

Вирішення питання, чи вбачається у 
вчиненому діянні суспільна небезпечність, 
властива злочину, не просте, особливо сто-
совно складів злочинів, при моделювання 
яких законодавець не визначив критерій 
ступеню суспільної небезпеки, властивої 
саме злочину. Наприклад, істотної шкоди 
як ознаки об’єктивної сторони складу зло-
чину, передбаченої ст. 364, якщо вона не 
полягає у заподіянні матеріальних збитків. 

На вирішення саме цієї проблеми ба-
жано спрямувати і наукові пошуки. На 
жаль, на неї не звернули уваги не тільки на-
уковці, а й сам законодавець. 

Через це ч. 2 ст. 11 не узгоджена з нор-
мами інших статей КК. Наприклад, ч. 1 
ст. 359 встановлена відповідальність за не-
законне використання спеціальних техніч-
них засобів негласного отримання інфор-
мації. Ч. 2 цієї ж статті встановлює пока-
рання за ті самі дії, якщо вони вчинені по-
вторно, за попередньою змовою групою 
осіб або організованою групою, або запо-
діяли істотну шкоду (курсив наш — Є.Ф.) 
охоронюваним законом правам, свободам 
чи інтересам окремих громадян, держав-
ним чи громадським інтересам або інтере-
сам окремих юридичних осіб. Отже, від-

повідно до положень ч. 2 ст. 11 КК дії, пе-
редбачені ч. 1 ст. 359, взагалі не є злочи-
ном, оскільки не заподіяли істотної шкоди 
фізичній чи юридичній особі, суспільству 
або державі. Такі ж суперечності із ч. 2 
ст. 11 мають ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 410, ч. 2 
ст. 424. 

П.С. Берзін частково не погодився з та-
ким висновком, адже, на його думку, по-
няття істотної шкоди, що вживається в ч. 2 
ст. 11 КК, не є однопорядковим з поняттям 
істотної шкоди як ознаки об’єктивної сто-
рони складу злочину [1, 323].

Однак це зауваження не можна визнати 
коректним, оскільки вживання тотожної 
термінології з різним змістом неприпус-
тиме. 

Причини того, що такі важливі поло-
ження залишились поза увагою суб’єктів 
правотворчості, більшості практичних 
юристів та науковців, зумовлені недооцін-
кою соціальної суті злочинної поведінки і 
перебільшеним нормативістським аспек-
том вирішення питань кримінально-
правової кваліфікації. 

Вельми спірним видається концепту-
альний підхід, що намітився останнім ча-
сом у кримінально-правовій теорії. Зо-
крема, пропонується орієнтуватись не на 
зміст, а на букву закону, перебільшуючи 
тим самим формально-юридичні аспекти 
підстав кримінальної відповідальності. 
Це призводить до того, що при вирішенні 
окремих питань зміст закону вихолощу-
ється за рахунок казуїстичних побудов, 
звернення без потреби до норм інших галу-
зей права тощо. Оскільки фактів супереч-
ливості, неузгодженості норм різних галу-
зей права безліч, робиться висновок, який, 
по суті, перекреслює кримінальний закон 
і дає можливість спритним ділкам ухиля-
тися від відповідальності за скоєне.

Певною мірою це результат і недо-
тримання вимог до системного аналізу та 
осмислення приписів, визначених у кримі-
нальному законодавстві. 

Очевидно, зусилля кримінально-право-
вої науки, в тому числі щодо проблем ква-
ліфікації злочинів треба зосереджувати від-
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повідно до завдань, визначених у ст. 1 КК.
Зокрема у цій статті зазначено, що ко-

декс має своїм завданням правове забез-
печення охорони прав і свобод людини і 
громадянина, власності, громадського по-
рядку та громадської безпеки, довкілля, 
конституційного устрою України від зло-
чинних посягань, забезпечення миру і без-
пеки людства, а також запобігання злочи-
нам. 

Звичайно, ці проблеми треба розв’я-
зувати зважено, не вдаватись до крайно-
щів, щоб не розмивати основоположний 
для всіх галузей права, в тому числі кримі-
нального, принцип законності. 
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Безпечне буття, існування вільне від 
фізичних та психологічних загроз — одне 
із головних стремлінь людини, суспіль-
ства, людства. Безпека завжди є благом і 
метою, які відповідають глибоким споді-
ванням людей.

Потреба людини у безпеці є однією з 
самих необхідних потреб. Її виробництво 
не може зупинитись ні на мить. Саме тому 
відповідно до Конституції України безпека 
людини визначається в Україні однією з 
найвищих соціальних цінностей (ч. 1 ст. 3), 
утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави 
(ч. 2 ст. 3). Кожен має право будь-якими не 
забороненими законом засобами захищати 
свої права і свободи від порушень і проти-
правних посягань (ч. 5 ст. 55). На утвер-
дженні і забезпеченні прав і свобод лю-
дини і ґрунтується (будується) її безпека, 
належні, безпечні умови її життя.

Поряд з правом людини на безпеку у 
широкому смислі слова Конституція Укра-
їни закріплює право людини на безпеку в її 
власному (вузькому), буквальному смислі 
слова, тобто право на безпеку життя і 
здоров’я людини, на безпечні умови для 
життя і здоров’я, охорону останніх: (ч. 2 і 
ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 49), право кожної людини 
на: безпечність продукції та всіх видів по-
слуг і робіт (ч. 4 ст. 42), безпечні умови 
праці (ч. 4 ст. 43), безпечне для життя і 
здоров’я довкілля та на відшкодування за-
вданої порушеннями цього права шкоди 
(ч. 1 ст. 50).  

До галузевого законодавства щодо без-
пеки людини відноситься законодавство 

про охорону здоров’я , праці, про дорожній 
рух, про цивільну оборону, про охорону 
навколишнього середовища, про пожежну 
безпеку тощо.

Відповідно до ЦК України фізична 
особа має право на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля, на безпечні для неї про-
дукти споживання (харчові продукти та 
предмети побуту), на належні, безпечні 
умови праці, проживання, навчання тощо 
(ст. 293), на усунення небезпеки, яка загро-
жує життю та здоров’ю (ст. 282).

КК забезпечує право людини на без-
пеку як нормами Загальної частини, так і 
Особливої частини. Злочином визнається 
не тільки діяння, яке заподіяло істотну 
шкоду фізичній особі, а й яке могло запо-
діяти таку шкоду (ст. 11 КК), тобто пору-
шило безпеку людини, створило для неї 
небезпеку (можливість, загрозу, небезпечні 
умови) заподіяння їй істотної шкоди.

Як правило, порушення права людини 
на безпеку у злочинах з прямим умислом 
є етапом (стадією) вчинення відповідного 
злочину проти людини і тому, якщо злочин 
закінчений, він поглинає попередні етапи 
(стадії), вони не мають самостійного зна-
чення і не впливають на його кваліфіка-
цію. Якщо життю, здоров’ю людини запо-
діяна шкода, то тим самим заподіяна шкода 
і її безпеці. У нормах Особливої частини 
КК сформульовані закінчені склади злочи-
нів. Захищається як об’єкти кримінально-
правової охорони, так їх безпека, зокрема, 
безпека людини.

Проте ці стадії (порушення безпеки 
людини) мають самостійне значення, якщо 
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злочин не закінчений, тобто не доведений 
до кінця із причин, які не залежали від волі 
винного. У цих випадках порушення без-
пеки кваліфікується відповідно як готу-
вання до злочину або замах на злочин. Та-
ким чином, норми інституту про незакін-
чений злочин разом з нормами Особливої 
частини КК захищають безпеку людини, як 
і безпеку інших об’єктів.

Добровільне припинення винним ство-
реної ним небезпеки, її усунення, запобі-
гання її реалізації, перетворення у фак-
тичне заподіяння шкоди, поновлення без-
пеки людини може свідчити про добро-
вільну відмову від злочину або про наяв-
ність спеціальних видів звільнення від 
кримінальної відповідальності.

При порушенні  права людини на без-
пеку виникає право на необхідну оборону 
(ст. 36 КК). У цьому аспекті право на не-
обхідну оборону, як і на затримання особи, 
яка вчинила злочин (ст. 38 КК) та право на 
заподіяння шкоди в стані крайньої необхід-
ності можуть виступати формами забезпе-
чення безпеки людини.

Вчинення злочину під впливом по-
грози, тобто при порушенні права людини 
на безпеку віднесено законодавцем до об-
ставин, які пом’якшують покарання (п. 6 
ч. 1 ст. 66 КК), а вчинення злочину загально 
небезпечним способом є обставиною, яка 
обтяжує покарання (п. 12 ч. 1 ст. 67 КК).

Ціла система норм Особливої частини 
КК передбачає відповідальність за пору-

шення безпеки людини як за посягання на 
самостійний об’єкт кримінально-правової 
охорони. Це норми КК про певні погрози 
людині, про злочини, що становлять не-
безпеку для життя і здоров’я людини, які 
вчиняються у сфері медичного обслуго-
вування (ст. 132, 138—145 КК), інші зло-
чини, що становлять небезпеку для життя і 
здоров’я людини (ст. 134—137 КК).

Норми КК про відповідальність за зло-
чини проти довкілля (екологічної безпеки), 
громадської безпеки, безпеки виробни-
цтва, безпеки руху та експлуатації тран-
спорту охороняють відповідні види без-
пеки, визначальною складовою яких є без-
пека людини, а норми про злочини проти 
безпеки людства за визначенням забезпе-
чують право на безпеку всіх людей, без-
пеку людства.

Порушення безпеки людини може 
бути і способом вчинення того чи іншого 
злочину, і тому законодавець надає йому 
обов’язкової ознаки простого, кваліфікова-
ного або особливо кваліфікованого складу 
злочину. 

Порушення права на особисту безпеку 
людини при вчиненні тих чи інших злочи-
нів свідчить про високий ступінь їх тяж-
кості і тому законодавець у цих випадках 
конструює усічені склади злочинів, пере-
носить момент закінчення таких злочинів 
на попередні стадії, на стадію порушення 
безпеки людини.
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1. Юридична кваліфікація — це вста-
новлення та юридичне закріплення суб’єк-
том кваліфікації відповідності ознак пев-
ної дії, бездіяльності, події, правового акту 
тощо їх юридичним ознакам, передбаче-
них у визначених правових формах.

Складовими елементами юридич-
ної кваліфікації, що здійснюється Кон-
ституційним Судом України, є: 1) суб’єкт; 
2) об’єкт (предмет) кваліфікації; 3) під-
стави такої кваліфікації; 4) результат ква-
ліфікації. Кожна юридична кваліфікація, 
здійснена Конституційним Судом України, 
тягне за собою певні правові наслідки.

2. Згідно з частиною другою ст. 147 
Конституції України Конституційний Суд 
України, зокрема, вирішує питання про 
відповідність законів та інших правових 
актів Конституції України. Вочевидь, що 
вирішення Конституційним Судом Укра-
їни питань про відповідність чи не відпо-
відність Конституції України цих правових 
актів і є вирішенням питань щодо їхньої 
юридичної кваліфікації, але лише з однієї 
точки зору, а саме: відповідають чи не від-
повідають вони положенням Конституції 
України. Тільки Конституційний Суд Укра-
їни як єдиний орган конституційної юрис-
дикції в Україні є суб’єктом такої юридич-
ної кваліфікації.

3. Низка статей Конституції України 
та Закону України «Про Конституційний 
Суд України» визначають об’єкти (пред-
мети) юридичної кваліфікації, що здійсню-
ється Конституційним Судом України. Так, 
згідно зі статтями 150, 151 Конституції 
України і ст. 13 Закону України «Про Кон-

ституційний Суд України» Конституцій-
ний Суд України приймає рішення та дає 
висновки, зокрема, у справах щодо: 1) кон-
ституційності законів та інших правових 
актів Верховної Ради України, актів Пре-
зидента України, актів Кабінету Міністрів 
України, правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим (звертає на 
себе увагу різна термінологія визначення 
цих актів: відносно Верховної Ради Укра-
їни та Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим в Конституції України вжива-
ється термінологія «правові акти», а сто-
совно Президента України та Кабінету Мі-
ністрів України — «акти»); 2) відповід-
ності Конституції України чинних міжна-
родних договорів України або тих міжна-
родних договорів, що вносяться до Верхо-
вної Ради України для надання згоди на їх 
обов’язковість; 3) додержання конститу-
ційної процедури розслідування і розгляду 
справи про усунення Президента України 
з поста в порядку імпічменту в межах, ви-
значених статтями 111 та 151 Конституції 
України.

Далі, об’єктом (предметом) юридичної 
кваліфікації, як це випливає із п. 28 час-
тини першої ст. 85, частини другої ст. 137 
Конституції України, є такі правові акти (в 
тому числі нормативно-правові акти) Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим, 
які свідчать про порушення нею не тільки 
Конституції України, але й законів Украї ни. 

Нарешті, згідно зі статтею 159 Консти-
туції України законопроект про внесення 
змін до Конституції України розглядається 
Верховною Радою України за наявності 
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висновку Конституційного Суду України 
щодо відповідності законопроекту вимо-
гам статей 157 і 158 цієї Конституції.

Таким чином, об’єктами (предметами) 
юридичної кваліфікації Конституційним 
Судом України є:

1) акти (правові акти) Верховної Ради 
України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України та Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим;

2) міжнародні договори України;
3) процедура розслідування і розгляду 

справи про усунення Президента України з 
поста в порядку імпічменту;

4) законопроекти про внесення змін до 
Конституції України.

4. Підставами юридичної кваліфікації 
першої та другої групи зазначених право-
вих актів щодо визнання їх конституцій-
ними чи неконституційними є: 1) відпо-
відність чи невідповідність їх Конститу-
ції України, а також 2) дотримання чи по-
рушення встановленої Конституцією Укра-
їни процедури розгляду законів та інших 
правових актів, їх ухвалення або набрання 
ними чинності.

Підставою юридичної кваліфіка-
ції процедури розслідування і розгляду 
справи про усунення Президента України 
з поста в порядку імпічменту є додержання 
чи недодержання конституційної проце-
дури розслідування і розгляду справи про 
усунення Президента України з поста в 
порядку імпічменту в межах, визначених 
статтями 111 та 151 Конституції України.

Нарешті, підставою юридичної ква-
ліфікації Конституційним Судом Укра-
їни законопроекту про внесення змін до 
Консти туції України щодо його відповід-
ності чи невідповідності статтям 157 і 158 
Конституції України є встановлення Кон-
ституційним судом України наступних об-
ставин: 1) передбачають чи не передбача-
ють запропоновані зміни до Конституції 
Украї ни скасування чи обмеження прав і 
свобод людини і громадянина або 2) спря-
мовані чи не спрямовані вони на ліквіда-
цію або на порушення територіальної ці-
лісності України, або 3) зміни до Консти-

туції України запропоновані в умовах на-
явності чи відсутності воєнного або над-
звичайного стану в країні; або 4) сплинув 
чи не сплинув рік з дня прийняття рішення 
щодо законопроекту про внесення змін 
до Конституції України, який розглядався 
Верховною Радою України і закон не був 
прийнятий; або, нарешті, 5) змінювались 
чи не змінювались двічі одні й ті самі по-
ложення Конституції України Верховною 
Радою України протягом строку своїх по-
вноважень.

5. Результати юридичної кваліфіка-
ції, що здійснюється Конституційним Су-
дом України, знаходять своє закріплення 
в рішеннях та висновках Конституційного 
Суду України. Згідно зі ст. 152 Конститу-
ції України закони та інші нормативні акти 
за рішенням Конституційного Суду Укра-
їни визнаються неконституційними по-
вністю чи в окремій частині. У разі, якщо 
в процесі розгляду справи за конституцій-
ним поданням чи конституційним звернен-
ням виявлено невідповідність Конститу-
ції України інших правових актів (їх окре-
мих положень), крім тих, щодо яких від-
крито провадження у справі, і які вплива-
ють на прийняття рішення чи дачу висно-
вку у справі, Конституційний Суд Украї ни 
визнає такі правові акти (їх окремі поло-
ження) неконституційними. Точно так, у 
разі якщо при тлумаченні Закону України 
(його окремих положень) була встанов-
лена наявність ознак його невідповідності 
Конституції України, Конституційний Суд 
України у цьому ж провадженні вирішує 
питання щодо неконституційності цього 
Закону. Рішення і висновки Конституцій-
ного Суду України є остаточними і оскар-
женню не підлягають, вони рівною мірою 
є обов’язковими для виконання.

6. Правові наслідки юридичної квалі-
фікації, що здійснюється Конституційним 
судом України, полягають, перш за все, в 
тому, що «закони, інші правові акти або їх 
окремі положення, що визнані неконститу-
ційними, втрачають чинність з дня ухва-
лення Конституційним Судом України рі-
шення про їх неконституційність» (ч. 2 
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ст. 152 Конституції України). Конститу-
ційний Суд України може вказати на пре-
юдиціальність свого рішення при роз-
гляді судами загальної юрисдикції позо-
вів у зв’язку з правовідносинами, що вини-
кли внаслідок дії неконституційного акта 
(ст. 74 Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України»). 

Укладення міжнародних договорів, які 
визнані Конституційним Судом України та-
кими, що суперечать Конституції України, 
можливе лише після внесення відповід-
них змін до Конституції України (ч. 2 ст. 9 
Конституції України, ст. 86 Закону України 
«Про Конституційний Суд України»).

Висновок Конституційного Суду Укра-
їни щодо додержання чи порушення кон-
ституційної процедури розслідування і 
розгляду справи про усунення Президента 
України з поста в порядку імпічменту від-
повідно до частини шостої ст. 111 Консти-
туції України є підставою для прийняття 
чи не прийняття Верховною Радою Укра-
їни рішення про усунення Президента 
України з поста в порядку імпічменту.

Законопроект про внесення змін до 
Конституції України не розглядається Вер-
ховною Радою України за наявності висно-
вку Конституційного Суду України щодо 

його невідповідності вимогам статей 157 і 
158 Конституції України. 

7. Подальше дослідження проблем 
юридичної кваліфікації, що здійснюється 
Конституційним Судом України, потре-
бує, перш за все, уточнення об’єкту (пред-
мету) такої кваліфікації. Так, частина третя 
ст. 152 Конституції України передбачає, що 
«матеріальна чи моральна шкода, завдана 
фізичним або юридичним особам актами 
і діями, що визнані неконституційними, 
відшкодовуються державою у встанов-
леному законом порядку». Із зазначеного 
змісту частини третьої ст. 152 Конститу-
ції України випливає, що до об’єкту (пред-
мету) юридичної кваліфікації, що здійсню-
ється Конституційним Судом України, від-
носяться певні дії. Мабуть, під діями в да-
ному випадку Конституція України розу-
міє певні дії органів державної влади (Вер-
ховної Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України) та Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим.

Перспективним також є подальше 
з’ясування етапів юридичної кваліфікації, 
що здійснюється Конституційним Судом 
України, а також принципів та правил та-
кої кваліфікації стосовно кожної групи її 
об’єктів (предметів).
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Умисне знищення або пошкодження 
територій, взятих під охорону держави, та 
об’єктів природно-заповідного фонду (далі 
— ПЗФ) (ст. 252 КК) є різновидом злочи-
нів проти довкілля (екологічних злочинів). 

Не вдаючись до дискусій з приводу ви-
значення поняття та сутності предмета зло-
чину, що тривають у науці кримінального 
права, підтримаємо точку зору В.К. Мат-
війчука про те, що предмет складів зло-
чинів проти навколишнього природного 
середовища (далі — НПС) — це ознака 
складу злочину, що є матеріальним утво-
ренням, яке залучене у суспільне виробни-
цтво або ж потенційно може бути до нього 
залучене, невіддільне від природного се-
редовища, вилучене з господарського 
обігу (за винятком землі), відособлене у 
натуральній формі (за винятком атмосфер-
ного повітря), має межі володіння, мож-
ливість самовідтворення, не знаходиться 
на балансі у юридичної особи, не відобра-
жається в бухгалтерських звітах, врахо-
вується лише у натуральному вигляді, ха-
рактеризується неповторністю і глибокою 
індивідуальністю, надзвичайною рухли-
вістю та природним походженням. Наве-
дене поняття має теоретичне і практичне 
значення, повинне використовуватися  для 

кваліфікації досліджуваних діянь і вдоско-
налення ст.ст. 238, 240—244, 247—252 КК 
[1, 196].

Виходячи з аналізу змісту ст. 252 КК, 
предметом злочинного посягання є «тери-
торії, взяті під охорону держави, та об’єкти 
ПЗФ».  

Виникає ряд запитань щодо змісту, який 
вкладає законодавець у поняття «території, 
взяті під охорону держави»: 1) чи це 
всі природні території, що підлягають 
державній охороні згідно із ч. 1 ст. 5 За-
кону України «Про охорону НПС»; 2) чи 
це лише особливо охоронювані природні 
території (ч. 2 ст. 5, ст. 60 Закону); 3) чи до 
них відносяться охоронні зони територій 
та об’єктів ПЗФ; території, що резерву-
ються з метою наступного заповідання; 
об’єкти культурної спадщини? Не дають 
чіткої відповіді на поставлені питання і 
науково-практичні коментарі КК України.

Так, науково-практичний коментар 
КК України за редакцією М.І. Мельника 
та М.І. Хавронюка до предмету злочину 
відносить: 1) території, взяті під охорону 
держави; 2) об’єкти ПЗФ. До територій, 
взятих під охорону держави, належать, 
зокрема, водно-болотні угіддя загальнодер-
жавного значення, курортні, лікувально-
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оздоровчі та рекреаційні зони, наукові 
об’єкти, що становлять національне над-
бання, які не піддаються відтворенню і 
втрата або руйнування яких матиме сер-
йозні негативні наслідки для розвитку 
науки та суспільства (полігони тощо). 
Умисне нищення, руйнування чи псування 
тих об’єктів, які є пам’ятками історії і куль-
тури, потрібно кваліфікувати за ст. 298, а 
забруднення моря у межах такого об’єкта 
особливої охорони як виключна (морська) 
економічна зона — за ст. 243. Посягання 
на особливо охоронювані об’єкти рослин-
ного і тваринного світу, занесені до Черво-
ної книги, слід кваліфікувати не за ст. 252, 
а за статтями цього розділу, що передба-
чають відповідальність за злочини, пред-
метом яких є зазначені об’єкти (ст.ст. 245, 
246, 248, 249) [2, 722—723].

Наково-практичний коментар КК 
України за редакцією М.О. Потебенька, 
В.Г. Гончаренка у якості предмета злочину, 
передбаченого ст. 252 КК України, визна-
чає особливо охоронювані державою те-
риторії та об’єкти ПЗФ, інші ландшафти і 
природні комплекси, визначені відповідно 
до законодавства України (див. cm. 5 За-
кону України «Про охорону НПС»), та 
об’єкти культурної спадщини — городища, 
кургани, залишки стародавніх поселень, 
історичні центри, вулиці, квартали, при-
родні території, які мають історичну цін-
ність (див. cm. 2 Закону України «Про охо-
рону культурної спадщини») [3, 448].

В. В. Кудрявцев вважає, що предметом 
злочину, передбаченого ст. 252 КК України, 
можуть бути: 1) особливо охоронювані дер-
жавою території та об’єкти ПЗФ, інші ланд-
шафти і природні комплекси, визначені від-
повідно до законодавства України (див. ч. 2 
ст. 5 Закону України «Про охорону НПС» 
від 25 червня 1991 р.); 2) об’єкти культур-
ної спадщини — городища, кургани, за-
лишки стародавніх поселень, історичні 
центри, вулиці, квартали, природні тери-
торії, які мають історичну цінність (див. 
ст. 2 Закону «Про охорону культурної спад-
щини» від 8 червня 2000 р., а також Загаль-
нодержавну програму збереження та вико-

ристання об’єктів культурної спадщини на 
2004—2010 роки, затверджену Законом від 
20 квітня 2004 р.); 3) об’єкти археологічної 
спадщини (археологічні об’єкти) — місця, 
споруди (витвори), комплекси (ансамблі), 
їхні частини, пов’язані з ними території 
чи водні об’єкти, створені людиною, неза-
лежно від стану збереженості, що донесли 
до нашого часу цінності з археологічного, 
антропологічного та етнографічного 
поглядів і повністю або частково зберегли 
свою автентичність (абз. 3 ст. 1 Закону 
України «Про охорону археологічної спад-
щини» від 18 березня 2004 р.) [4, 888—890].

У науково-практичному коментарі КК 
України за редакцією С.С. Яценка предме-
том розглядуваного злочину визначаються 
лише ті природні території та об’єкти, які 
взяті під особливу охорону. До них нале-
жать: 1) ділянки природних ландшафтів, 
як частина єдиної територіальної системи 
— екологічної мережі (природні коридори, 
буферні зони, охоронні зони пам’яток при-
роди тощо), 2) території та об’єкти ПЗФ, 
курортні та лікувально-оздоровчі, рекреа-
ційні, водозахисні, полезахисні території, 
інші типи територій та об’єктів, що визна-
чаються законодавством України. Перші 
визнані такими, що підлягають особливій 
охороні, Загальнодержавною програмою 
формування національної екологічної ме-
режі України на 2000—2015 роки, затвер-
дженою Законом від 21 вересня 2000 p. 
(ст. 1), другі — ч. 2 ст. 60 Закону «Про охо-
рону НПС» [5, 526].

Коментарі мають недоліки, не дають 
чіткого, вичерпного визначення предмета 
злочину, передбаченого ст. 252 КК Укра-
їни: у науково-практичному коментарі КК 
України за редакцією М.І. Мельника та 
М.І. Хавронюка предметом злочину визна-
ються території та об’єкти ПЗФ та тери-
торії, взяті під охорону держави, які скла-
даються лише із водно-болотних угідь за-
гальнодержавного значення, курортних, 
лікувально-оздоровчих та рекреаційних 
зон, наукових об’єктів, що становлять на-
ціональне надбання (надзвичайно вузьке 
трактування, яке зовсім не аргументо-
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ване); у коментарі за редакцією М.О. По-
тебенька, В.Г. Гончаренка предметом зло-
чину визнаються території та об’єкти ПЗФ, 
інші ландшафти і природні комплекси, ви-
значені відповідно до законодавства Укра-
їни (ст. 5 Закону «Про охорону НПС») та 
об’єкти культурної спадщини (при цьому 
не визначено, що мається на увазі під по-
няттям «інші ландшафти і природні комп-
лекси»; об’єкти культурної спадщини є 
предметом злочину, передбаченого ст. 298 
КК України); науково-практичний комен-
тар за редакцією Є.Л. Стрельцова взагалі 
предметом злочину визначає лише тери-
торії та об’єкти ПЗФ [6, 488], а науково-
практичний коментар за загальною редак-
цією В.В. Сташиса, В.Я. Тація — терито-
рії, взяті під охорону держави та об’єкти 
ПЗФ, що підлягають особливій охороні і 
які утворюють єдину територіальну сис-
тему [7, 701], причому складові елементи 
цієї системи не називаються.

Найбільш вірно до розуміння предмета 
злочину, передбаченого ст. 252 КК України, 
підійшов В.А. Клименко (автор коментарів 
до ст. 247—254 КК України у науково-
практичному коментарі КК України за 
редакцією С.С. Яценка), включивши до 
нього ділянки природних ландшафтів як 
частину єдиної територіальної системи — 
екологічної мережі, і природні території, 
що підлягають особливій охороні 
відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України 
«Про охорону НПС». Однак автор не на-
водить виключного переліку елементів си-
стеми особливо охоронюваних природ-
них територій та об’єктів. Поза його ува-
гою залишилися, зокрема, рідкісні і такі, 
що перебувають (зростають) під загро-
зою зникнення у природних умовах на 
території України, види тварин і рослин, 
що заносяться до Червоної книги; рідкісні, 
зникаючі і типові рослинні угруповання, 
що заносяться до Зеленої книги України; 
території (акваторії), оголошені водно-
болотними угіддями загальнодержавного 
значення; природні наукові об’єкти, що не 
піддаються відтворенню, втрата або руй-
нування яких матиме серйозні негативні 

наслідки для розвитку науки та суспільства.
Формулювання предмета злочинного 

посягання, передбаченого ст. 252 КК Укра-
їни, є невірним термінологічно, а пра-
вильно прокоментувати нечітко і невірно 
сформульовану диспозицію просто немож-
ливо. Отже, пропонуємо у якості предмета 
злочинного посягання, передбаченого цією 
статтею, визначити території та об’єкти 
ПЗФ та інші природні території та об’єкти, 
що перебувають під особливою охороною 
держави.

Отже, предметом злочину, передбаче-
ного ст. 252 КК, є: 1) території та об’єкти 
ПЗФ (відповідно до класифікації, що міс-
титься у ст. 3 Закону України «Про ПЗФ 
України»), та території, що резервуються 
з метою наступного заповідання; 2) інші 
природні території та об’єкти, що пере-
бувають під особливою охороною дер-
жави (ст. 60 закону України «Про охорону 
НПС»), 3) складові структурних елементів 
національної екологічної мережі.

Зважаючи на неприпустимі розбіж-
ності у розумінні предмета злочину, пе-
редбаченого ст. 252 КК України, вважаємо 
за доцільне внести до тексту кодексу при-
мітку до цієї статті, де чітко визначити еле-
менти системи територій та об’єктів, що 
перебувають під особливою охороною дер-
жави, і є предметом злочинного посягання.
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1. Одним із показників сучасної де-
мократичної держави є рівень її турботи 
про осіб, що потребують особливих форм 
соціально-правової допомоги та захисту. 
Однією з форм такої турботи в Україні є 
опіка та піклування, завданням яких, від-
повідно до ст. 55 Цивільного Кодексу Укра-
їни (далі — ЦК), є забезпечення особис-
тих немайнових і майнових прав та інтере-
сів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також 
повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не 
можуть самостійно здійснювати свої права 
і виконувати обов’язки. Ця категорія гро-
мадян потребує окремих гарантій власних 
прав. Однією з гарантій прав підопічних 
виступає закріплена у ст. 167 Криміналь-
ного Кодексу України (далі — КК) кримі-
нальна відповідальність за зловживання 
опікунськими правами.

2. Статистика зареєстрованих злочи-
нів за ст. 167 КК є порівняно невисокою (з 
2005 по 2009 роки за ст. 167 КК в Україні 
було зареєстровано 105 злочинів). Разом із 
тим актуальність дослідження питань кри-
мінальної відповідальності за зловживання 
опікунськими правами обумовлена низкою 
важливих соціальних чинників, серед яких 
сутнісне місце займає вразливе становище 
особи, над якою встановлюється опіка та 
піклування. Що стосується проблем теорії 
кримінального права, то традиційно серед 
них виділяються питання складу злочину 
та його елементів: об’єкта, об’єктивної і 
суб’єктивної сторони, суб’єкта. 

3. Питання щодо об’єкта злочину, пе-
редбаченого ст. 167 КК, обумовлені багато 
в чому місцем статті в системі Особливої 
частини КК. Стаття розташована в роз-
ділі V КК України — «Злочини проти ви-
борчих, трудових та інших особистих прав 
і свобод людини і громадянина», а тому 
родовим об’єктом злочинів, передбаче-
них цим розділом, вважають суспільні від-
носини, що забезпечують конституційні 
права і свободи людини і громадянина. 
Що стосується структури розділу, в науці 
виокремлюють в ньому шість підрозді-
лів. «Зловживання опікунськими правами» 
належить до підрозділу «злочинів проти 
сім’ї». Серйозні розбіжності є при визна-
ченні безпосереднього об’єкта злочину. Зо-
крема, одні вчені зазначають, що об’єктом 
цього злочину є права підопічних громадян 
[1, 368], деякі вчені відносять до об’єкта 
майнові та інші права осіб, стосовно яких 
встановлено опіку чи піклування [2, 431]. 
Існує також точка зору, відповідно до якої 
об’єктом є майнові права й інтереси особи, 
щодо якої встановлені опіка та піклування 
[3, 138]. На наш погляд, розв’язання зазна-
чених розбіжностей можливе лише через 
аналіз змісту структурних елементів сус-
пільних відносин, що безпосередньо охо-
роняються нормою ст. 167 КК.

4. Потерпілими від злочину законода-
вець визначає підопічних осіб. Такими є 
особи, над якими встановлюється опіка 
чи піклування [4, 181]. Відповідно до по-
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ложень ЦК України, опіка встановлюється 
над малолітніми особами, які позбавлені 
батьківського піклування та фізичними 
особами, які визнані недієздатними (ст. 55 
ЦК). Піклування встановлюється над непо-
внолітніми особами, які позбавлені бать-
ківського піклування, та фізичними осо-
бами, цивільна дієздатність яких обмежена 
(ст. 56 ЦК). 

5. Об’єктивна сторона злочину 
виражається у використанні опіки та 
піклування на шкоду підопічному. У ст. 167 
КК названі лише дві форми використання 
опіки чи піклування на шкоду підопічному: 
зайняття житлової площі та використання 
майна. Їх перелік законодавець залишив 
невичерпним, що обумовлює дослідження 
інших форм зловживання опікою чи 
піклуванням, зокрема, привласнення речей 
підопічного; розтрата його цінностей; пору-
шення майнових прав потерпілого внаслідок 
укладання невигідних для нього договорів 
[3, 138]; використання доходів підопічних 
(пенсій, допомоги або аліментів, інших по-
точних надходжень або доходів від майна, 
що належить їм) для задоволення власних 
потреб; [4, 182]; порушення передбачених 
законом обмежень і порядку при здійсненні 
правочинів, де однією стороною виступає 
підопічний; невиконання опікунських 
обов’язків на шкоду підопічному (при 
цьому опікун (піклувальник) отримує 
матеріальні блага від інших осіб) [1, 368]; 
управління майном підопічного з порушен-
ням установлених правил; відмова від на-
лежних підопічному майнових прав [2, 431] 
та ін. 

Зазначені форми суспільно небезпеч-
ного діяння (дії, бездіяльності), потребу-
ють детального вивчення, згрупування їх 
у окремі підгрупи за спільними ознаками 
та надання характеристики цим підгрупам. 

6. За конструкцією об’єктивної сто-
рони, що наведена в диспозиції ст. 167 КК, 
злочин є формальним і визнається закінче-
ним з моменту виконання опікуном (піклу-
вальником) певного діяння, незалежно від 
наслідків, що були або могли бути спричи-
нені підопічному. 

7. У суб’єктивній стороні цього зло-
чину обов’язковими її ознаками є прямий 
умисел та корислива мета на отримання 
вигоди майнового характеру за рахунок 
підопічної особи.

 8. Існують також проблемні питання 
щодо суб’єкта злочину. Згідно диспози-
ції ст. 167 КК він є спеціальним. Це особа, 
яка призначена у встановленому законом 
порядку опікуном або піклувальником. 
Проте відповідно до ЦК, в окремих випад-
ках опіку та піклування може здійснювати 
орган опіки та піклування та спеціальні за-
клади (навчальні заклади, заклади охорони 
здоров’я або заклади соціального захисту 
населення (ст. 65—66 ЦК). Отже, виникає 
питання про кримінальну відповідальність 
службових осіб органу опіки та піклування 
чи спеціального закладу в разі зловжи-
вання ними опікунськими правами.

9. Із суб’єктом цього злочину пов’язана 
ще одна проблема. В науці цивільного 
права визнається, що батьки й усиновлю-
вачі щодо дітей до 18-річного віку є опі-
кунами і піклувальниками без спеціаль-
ного призначення [5, 131]. Отже, вини-
кає питання щодо можливості та необхід-
ності притягнення до кримінальної відпо-
відальності батьків та усиновлювачів, які 
вчинили діяння, передбачене диспозицією 
ст. 167 КК.

10. Потребують розв’язання також про-
блеми відмежування зловживання опікун-
ськими правами від суміжних складів зло-
чинів, зокрема від торгівлі людьми (ст. 149 
КК), насильницького донорства (ст. 144 
КК), вимагання (ст. 189 КК), шахрайства 
(ст. 190 КК), експлуатації дітей (ст. 150 
КК), злісного невиконання обов’язків по 
догляду за дитиною або за особою, щодо 
якої встановлена опіка чи піклування 
(ст. 166 КК).

11. Викладене свідчить про значну 
кількість серйозних проблем, пов’язаних із 
встановленням ознак складу злочину «зло-
вживання опікунськими правами» та за-
стосування ст. 167 КК. Особливістю цих 
проблем є те, що вони знаходяться в точках 
перетину галузей кримінального, цивіль-
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ного та сімейного права, а отже потребу-
ють комплексного підходу до їх вирішення. 
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Розвиток науково-технічного прогресу 
ставить перед наукою нові соціальні про-
блеми, які потребують свого осмислення 
і вироблення відповідних механізмів їх 
розв’язання. До грона цих проблем, зо-
крема, належать проблеми транспланта-
ції, штучного запліднення, зміни (корекції) 
статі, еутаназії.

В літературі умисне позбавлення життя 
невиліковно хворої людини з метою при-
пинення її страждань називають різними 
термінами: «евтаназія», «ейтаназія», «еу-
таназія». Термін «еутаназія» вжито в ч. 3 
ст. 52 «Основ законодавства України про 
охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. 
Отже, його вживання у наукових дослі-
дженнях набуло легального статусу, що 
ґрунтується на етимологічному значенні 
цього слова. Це значення розкривають в 
літературі, виходячи з двох грецьких слів: 
«eu» — хорошо і «tha’natos» — смерть. 

Вперше аналізоване поняття було вве-
дено в науковий обіг англійським філо-
софом Френсісом Беконом (1561—1625) 
для визначення «хорошої, спокійної і лег-
кої смерті без мук і страждань». Іноді таку 
смерть в наукових джерелах називають 
«доброю», «солодкою», «легкою».

Розрізняють еутаназію активну і па-
сивну. При активній еутаназії смерть неви-
ліковно хворій особі заподіюється з метою 
припинення її страждань лікарем, родичем, 
іншою особою шляхом введення цій особі 
лікарських засобів у надмірній дозі або ін-
ших засобів, або вчинення інших дій, що 
призводить до настання смерті такої особи. 
Тому цей вид еутаназії називають іноді 
«методом наповнення шприца». 

Пасивна еутаназія зводиться до при-
пинення лікарем, родичем, іншою особою 

надання медичної допомоги невиліковно 
хворому з метою припинення його страж-
дань, що призводить до настання смерті та-
кої особи, а тому цей вид еутаназії іноді на-
зивають «методом відкладеного шприца».

Еутаназію можна також класифіку-
вати на насильницьку, коли вона здійсню-
ється щодо особи проти її волі, і ненасиль-
ницьку, коли наявне прохання або згода 
особи на передчасне припинення її життя.

Сьогодні питання еутаназії, а в пра-
вовому визначенні про право людини на 
смерть, належить до числа контраверсій-
них. Зазначимо, що при цьому ніхто не за-
перечує права людини на природну смерть, 
коли процес вмирання людини проходить 
без зовнішнього його прискорення.

Еутаназія не узгоджується з каноніч-
ними нормами, згідно з якими лише Бог 
вирішує питання про життя чи смерть лю-
дини. Однією заповідей Божих є заповідь: 
«Не убий». Отже, штучне втручання лю-
дини у вирішення питання про смерть лю-
дини є гріхом. Не сприймається ідея еу-
таназії суспільною мораллю абсолютної 
більшості цивілізованих країн світу.

Суперечливі погляди на еутаназію з 
морально-етичної та медичної позицій ви-
кликали й суперечливу юридичну оцінку 
цього явища, що не могло не знайти свій від-
биток у законодавстві різних держав світу. 
Так, в 50-ти штатах США прийняті закони, 
якими дозволено пасивну еутаназію. Пер-
ший у світі закон «Про право людини на 
смерть» було прийнято, після довгих обго-
ворень на референдумах, у 1977 р. в штаті 
Каліфорнія. Відповідно до цього закону не-
виліковно хвора особа має право на від-
ключення реанімаційної апаратури, офор-
мивши відповідний документ, що засвідчує 
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таке її бажання. У штаті Орегон є чинним 
закон «Про право на гідну смерть», яким 
передбачено право невиліковного хворого 
оформити відповідно до встановленої про-
цедури письмове прохання про надання лі-
ків, щоб «гуманно і гідно померти».

Пасивна еутаназія не вважається зло-
чином у Швеції і Фінляндії, а в 50-ти шта-
тах США, як уже зазначалося, в Бельгії та 
Нідерландах вона дозволена законом. Так, 
лише в 2000 р. у Нідерландах офіційно за-
реєстровано 2216 випадків еутаназії.

Згідно з ч. 3 ст. 52 «Основ законодав-
ства України про охорону здоров’я» (далі 
— Основ) медичним працівникам «за-
бороняється здійснення еутаназії — на-
вмисного прискорення смерті або умерт-
віння невиліковно хворого з метою припи-
нення його страждання». 

В сучасній теорії кримінального права 
України та в правозастосувальній практиці 
визнано, що згода іншої людини на позбав-
лення її життя, або наявність її прохання 
про позбавлення життя, не усуває проти-
правності діяння, спрямованого на позбав-
лення життя такої людини і не звільняє 
суб’єкта, який це вчинить, від кримінальної 
відповідальності. Однак виникає питання 
про кваліфікацію еутаназії за відповідною 
статтею Особливої частини КК України.

При активній еутаназії у вигляді 
«вбивства з милосердя» дії винного є умис-
ними, а тому за наявністю усіх інших ознак 
складу злочину, вчинене належить квалі-
фікувати залежно від обставин справи за 
ч. 1 або 2 ст. 115 КК України. Щодо «само-
губства», що асистується медичним пра-
цівником (іншим суб’єктом)» та самогуб-
ства без участі медичного працівника (ін-
шого суб’єкта), коли він лише надає хво-
рому необхідні засоби для самогубства, то 
підстав для кримінальної відповідальності 
медичного працівника (інших суб’єктів), 
як видається, немає. В таких випадках ме-
дичний працівник (інша особа) є пособни-
ком самогубства, яке не є злочином згідно 
з чинним КК. Доречно нагадати, що ст. 462 
Кримінального уложення Російської імпе-
рії 1903 р., передбачало ув’язнення у ви-

правному будинку на строк до 3 років або 
ув’язнення у фортеці на строк до 1 року за 
надання засобів до самогубства, якщо вна-
слідок цього воно було вчинене. В сучасних 
державах склад злочину схиляння до само-
губства, пособлення самогубству, передба-
чений, зокрема, чинними кримінальними 
кодексами: Австрії (§ 78); Болгарії (ст. 127); 
Голландії (ст. 294); Іспанії (ч. 3 ст. 143); 
Швейцарії (ст. 115); Данії (§ 240), Польщі 
(ст. 151). Стаття 146 КК Білорусії передба-
чає склад злочину «Схиляння до самогуб-
ства». Кримінальний кодекс Федеративної 
Республіки Німеччини (§ 216) передбачає 
покарання у виді позбавлення волі на строк 
від шести місяців до п’яти років за умисне 
вбивство внаслідок категоричного наполе-
гливого прохання потерпілого про позбав-
лення його життя.

Суспільна небезпека схиляння до само-
губства і сприяння самогубству очевидна 
і тому доцільно, враховуючи досвід зару-
біжних держав, встановити кримінальну 
відповідальність за їх вчинення, допо-
внивши кримінальний кодекс, наприклад 
ст. 120 КК України, нормою в такій редак-
ції: «Організація самогубства, керування 
його підготовкою чи вчиненням, підбу-
рення до самогубства, а також пособлення 
самогубству, — карається ...». Що стосу-
ється підмовлення суб’єктом до самогуб-
ства особи, що не усвідомлює значення 
своїх дій, то слід погодитися з думкою вче-
них, які пропонують кваліфікувати такі дії 
суб’єкта як умисне вбивство.

Стосовно «пасивної еутаназії» в 
юридичній літературі висловлено думку 
про можливість кваліфікації бездіяль-
ності винного у таких випадках, як не-
надання допомоги хворому (в Україні 
ст. 136 і 139 КК). Щодо кваліфікації без-
діяльності винного при «пасивній еута-
назії» за ст.ст. 136 або 139 КК виника-
ють певні труднощі. Вони зумовлені, зо-
крема, застосуванням законодавцем по-
нять «завідомо» (ст. 136) та «завідомо 
відомо» (ст. 139). Першим, що звертає 
на себе увагу, є неузгодженість даних 
понять з положеннями статей розділу 
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Тези міжнародної наукової конференції:  
«Проблеми юридичної кваліфікації (теорія і практика)»

п’ятого Загальної частини КК України 
«Вина та її форми», де не передбачено 
такої форми чи виду вини. Очевидно, 
що немає підстав оспорювати методоло-
гічне значення статей цього розділу для 
Особливої частини КК України, яке за-
конодавцем у цьому випадку проігноро-
ване. Другим, як наслідок першої неу-
згодженості, є різне розуміння цих по-
нять в теорії кримінального права. Так, 
О.О. Дудоров, стосовно ст. 139 КК Укра-
їни, вважає, що під поняттям «завідомо 
відомо» слід розуміти вчинення безді-
яльності з прямим умислом; М.І. Хавро-
нюк, стосовно ч. 3 ст. 136 КК України, — 
вчинення бездіяльності з прямим умис-
лом, а ставлення щодо наслідків про-
являється тільки в необережній формі 
вини; П.П. Андрушко відповідно, — вчи-
нення бездіяльності умисно, а ставлення 
до наслідків проявляється в необереж-
ності (щодо ст. 136 КК) та вчинення без-
діяльності умисно (ст. 139 КК); автори 
«Науково-практичного коментаря до 
Кримінального кодексу України», підго-
товленого інститутом Генеральної проку-
ратури України, відповідно, — вчинення 
бездіяльності умисно, а щодо наслідків 
— вина проявляється у формі необереж-
ності (ст. 136 КК) та вчинення бездіяль-
ності умисно (ст. 139 КК). С.В. Бородін 
під поняттям «завідомо» вбачає два види 
вини: непрямий умисел і злочинну само-
впевненість, а О.М. Красіков — три види 
вини: злочинна самовпевненість, непря-
мий умисел, а в деякий випадках і пря-
мий умисел. На думку М.І. Бажанова, 
поняттям «завідомо» охоплюється вчи-
нення бездіяльності умисно, а щодо на-
слідків можлива як умисна так і необе-
режна форма вини (ст. 136 КК), а щодо 
ст. 139 КК — вчинення бездіяльності 
умисно або за наявності злочинної са-
мовпевненості. Такий різнобій поглядів 
вчених дає підстави стверджувати, що у 
цьому випадку межі законності розмиті, 
а права людини не забезпечені належ-
ним чином. Очевидно, не випадково за-
конодавець Російської Федерації, врахо-

вуючи складність проаналізованої вище 
проблеми, а також труднощі у відмежу-
ванні ненадання допомоги від умисного 
вбивства та вбивства через необереж-
ність при бездіяльності, вказав у диспо-
зиції ч. 2 ст. 124 КК РФ «Ненадання до-
помоги хворому» на необережну форму 
вини щодо наслідків у вигляді настання 
смерті потерпілого. Однак, навіть і таке 
уточнення не дає підстав кваліфікувати 
бездіяльність суб’єкта при «пасивній еу-
таназії» як ненадання допомоги, тобто за 
ст. 136 або 139 КК України. 

Як уже зазначалося вище, еутана-
зія, згідно з ч. 3 ст. 52 Основ та Деклара-
ції про еутаназію, є діянням умисним. 
При вчиненні еутаназії особа усвідомлює 
суспільно небезпечний характер свого ді-
яння, передбачає настання смерті потерпі-
лого і бажає або свідомо припускає її на-
стання. Необережне ставлення суб’єкта до 
настання смерті потерпілого у цьому ви-
падку виключається. Отже, умисне нена-
дання (злочинна бездіяльність) медич-
ним працівником (іншим суб’єктом) до-
помоги хворому (пасивна еутаназія) з ме-
тою заподіяння йому смерті, як на про-
хання потерпілого, так і за його згодою, або 
без згоди, що призвело до такого наслідку, 
належить кваліфікувати як умисне вбив-
ство за ч. 1 ст. 115 КК. Не виключається 
кваліфікація вчиненого, залежно від обста-
вин справи, за п.п. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 ч. 2 
ст. 115 КК. Наведена кваліфікація діянь ме-
дичних працівників не стосується тих ви-
падків, коли пацієнт в установленому по-
рядку не дає згоди на медичне втручання. 
Згідно зі ст. 43 «Основ законодавства Укра-
їни про охорону здоров’я» така згода є 
обов’язковою для діагностики, профілак-
тики та лікування. Щодо пацієнта, який не 
досяг 15 років, а також визнаного в уста-
новленому законом порядку недієздатним, 
медичне втручання здійснюється за згодою 
його законних представників. В цих випад-
ках, якщо пацієнт помирає, настання його 
смерті відбувається мимо волі лікаря, тобто 
його вина відсутня, а отже і відсутній склад 
злочину, як підстава притягнення лікаря 

129



до кримінальної відповідальності. Врахо-
вуючи специфіку службових функцій ме-
дичного працівника, а також і фармацев-
тичного працівника, на яких покладається 
особливий обов’язок — турбота про життя 
та здоров’я людини, які відповідно до ст. 3 
Конституції України є в числі найвищих со-
ціальних цінностей в Україні, видається за 
доцільне передбачити в ч. 2 ст. 115 КК від-
повідальність за вчинення умисного вбив-
ства медичним або фармацевтичним пра-
цівником при виконанні ними своїх служ-
бових обов’язків. Крім цього, в ст. 119 КК 
необхідно передбачити особливо кваліфі-
кований вид вбивства через необережність 
— вбивство через необережність, вчинене 
медичним або фармацевтичним працівни-
ком при виконанні ними своїх службових 
обов’язків. Є надія, що внесення зазначе-
них вище доповнень до чинного КК Укра-
їни сприятиме посиленню захисту права 
людини на життя в Україні.
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Кваліфікація представляє собою пра-
вову оцінку діяння з метою встановлення 
його сутності, надання відповідною юри-
дичної оцінки та визнання, в зв’язку з цим, 
необхідних подальших заходів. Юридична 
кваліфікація в загальному плані дуже на-
гадує процедуру постановки лікарем ме-
дичного діагнозу. Призначення необхідних 
аналізів та лабораторних досліджень, ква-
ліфіковане опитування, накопичення спеці-
альних знань щодо становища конкретної 
людини та постановка медичного діагнозу, 
який найбільш точно відображає фізичний 
стан цієї людини, дає змогу не тільки закрі-
пити отриманні результати, а й призначити 
найбільш ефективне лікування, що надасть 
змогу вилікувати встановлену хворобу. 
Саме таке, але вже соціальне-юридичне 
завдання, стає і перед юридичної оцінкою 
діянь конкретної людини — знайти най-
більш ефективні заходи протидії суспільно 
небезпечним діянням[1, 5—6].

Кваліфікація злочинів відбувається 
на різних етапах кримінального процесу і 
фіксується в процесуальних документах, 
які, умовно кажучи, відображають зміст 
саме цього етапу (наприклад, в постанові 
о порушенні кримінальної справи, в поста-
нові про притягнення в якості обвинуваче-
ного, в обвинувальному висновку, в судо-
вий вироку). Кваліфікація має певний по-
ступовий розвиток, якій об’єднує в собі 
взаємопов’язані дії особи. Вона включає 
в себе встановлення фактичних обставин 
справи, «знаходження» конкретного складу 
злочину під який «підпадає» вчинене ді-

яння та закріплення такої «єдності» у від-
повідному процесуальному акті. Це до-
статньо складний розумово-логічний про-
цес, з використанням низки заходів, в тому 
числі: дедукційних, індукційних та ін. На 
нашу думку, кваліфікація злочинів це вза-
галі достатньо складний творчий фаховий 
процес, бо потрібно максимально точно 
установити всі такі складові. Причому не-
зважаючи на те, що формально в законі всі 
дії щодо проведення кваліфікації чітко за-
кріплені та визначенні, здійснення кожної 
з них, має певне внутрішнє насичення, яке 
багато в чому залежить від професійно-
розумового рівня особи, яке буде це ро-
бити. І дуже часто це проявляється з са-
мого початку. Зрозуміло, що при встанов-
ленні фактичних обставин, ми має справу з 
подіями, які вже відбулися. Ми практично 
ніколи, мабуть тільки в деяких обмежених 
випадках, не будемо мати справу з поді-
ями, які відбуваються саме в цей час. Тому 
наскільки більш детально, в найбільш по-
вному обсязі ми встановимо усе коло по-
дій, які відбулось, тоді і з’являються більш 
широкі можливості для наступної правової 
оцінки цього. А проблеми допиту, поза за-
лежності від того хто це: потерпілий, сві-
док, підозрюваний, обвинувачений або 
підсудний. Ми завжди підкреслюємо, що 
між отриманням пояснення від особи та 
її кваліфікованим допитом, дуже велика 
різниця. Проблеми проведення експер-
тизи. Так, для отримання певних результа-
тів, Наприклад, встановленню причинного 
зв’язку між діями і наслідками, які насту-
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пили, необхідні спеціальні знання, яки має 
тільки експерт. Безумовно, особа, яка при-
значає необхідну експертизу не може від-
повісти на виникаючи питання, але сфор-
мулювати їх, надати їм необхідного змісту, 
поставити цими питаннями завдання для 
експерту, відповіді на які і допоможуть 
більш якісно провести необхідну кваліфі-
кацію, саме такий обов’язок покладається 
на таку особу. А розуміння положень за-
конодавства про кримінальну відповідаль-
ність, можливість їх фахового тлумачення, 
встановлення певної єдності між встанов-
леними подіями і кримінальним законом 
теж обов’язково потребує необхідного про-
фесіоналізму.

Юридичною основою кваліфікації зло-
чинів є, як відомо, склад злочину. Що таке 
взагалі склад злочину? Можливо сказати, 
що саме за допомогою складу злочину за-
конодавець формулює так звані «фор-
мули злочину», наявність яких потрібно 
обов’язково встановити в діяннях конкрет-
ної особи. Наприклад, відомо, що в загаль-
ному плані, воду визначають як рідину, яка 
не має смаку та запаху. І це, так зване, за-
гальне визнання. Але не завжди, особливо в 
складній екологічній обстановці, можливо 
точно визначити, що певна рідина є дійсно 
водою. Тому більш точним вважаєте таке 
визначення цієї речовини, яке зроблено за 
допомогою встановленню в її складі відо-
мої усім ще зі школи, формули, а саме H2O. 
Тому, на нашу думку, і в кримінальному 
кодексі зібрані усі законодавчі моделі, так 
звані «формули» конкретних злочинів, які 
пропонує законодавець для правової оцінки 
діянь. Наприклад, як крадіжку можливо 
кваліфікувати тільки таки діяння, які не-
суть в своєму змісті необхідну «формулу» 
такого діяння. Так саме і з вбивством, і з ху-
ліганством і з усіма іншими діяннями. Вони 
тільки тоді стають злочинними, коли вони 
мають у своєму змісті відповідну законо-
давчу «формулу». Слід сказати, що, багато 
в чому, саме такий підхід існує і в тих краї-
нах, де офіційно не має складу злочину. Але 
наявність певних загальних ознак, які по-
трібно встановити при кваліфікації діянь, 

там теж існує. Безумовно, завжди потрібно 
відмежовувати склад злочину відмежову-
вати від самого злочину. 

Відомо, що з загально визнаної пози-
ції, склад злочину включає в себе чотири 
обов’язкових елементу, кожний з яких ха-
рактеризується певними ознаками. Це: 
об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна 
сторона і суб’єкт. Саме в такій послідов-
ності ми і пропонуємо ці елементи для ви-
вчення, для наукового обговорення і т.ін. 
Але на практиці все відбувається, якщо 
можливо так сказати, навпаки. Ми пови-
нні ретельно встановити ознаки, які харак-
теризують об’єктивну і суб’єктивні сто-
рони, суб’єкта таких діянь і тільки їх вста-
новлення і необхідне професійного тлу-
мачення, ми отримаємо змогу встановити 
об’єкт цього посягання. Саме встановлення 
об’єкту, згідно вітчизняної кримінально-
правовій доктрині, дає змогу установити 
суспільну небезпечність конкретного ді-
яння, провести необхідну систематизацію 
злочинів, відмежувати одні злочинні ді-
яння від інших. 

Потрібно відмітити, що при вітчизня-
ному тлумаченні об’єкту, ми маємо певні 
відмінності від доктрин, які існують в ін-
ших країнах, в тому числі, наприклад, і в 
Німеччині, хоча на початку минулого сто-
ліття ми по суті сприйняли існуючу ні-
мецьку теорію класичного криміналь-
ного права. Об’єкт також потрібно відріз-
няти від предмету і не тільки класичним 
визначенням, згідно з яким предмет це те 
в зв’язку з цим або з приводу чого вчи-
няється злочин. Необхідно розуміти, що 
якщо об’єкту злочину завжди спричиня-
ється шкода, то предмет після вчинення 
злочинну може знаходитись, наприклад, в 
умовах кращих ніж до вчинення суспільно 
небезпечних діянь. 

Взагалі проблема об’єкту це дуже 
складна, причому не тільки правова про-
блема. Правильне розуміння загальних та 
спеціальних ознак об’єкту надає змогу для 
вирішення цілого кола суспільно-правових 
питань, пов’язаних з проблемами кримі-
налізації та декриміналізації, пеналізації 
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та депеналізації, кваліфікацією, застуван-
ням альтернативних правових заходів і т.ін. 
Тому періодично проблеми об’єкту знову 
починають обговорювати. І зараз, вже на 
протязі певного періоду, ми знову поверну-
лись к цієї наукової дискусії. 

 Якщо казати в більш загальному 
плані, існуючи сьогодні позиції, врахову-
ючи і думки наших сусідів, з цього при-
воду систематизують наступним чи-
ном: 1) — охоронювані кримінальним 
законом суспільні відносини (М.І. Ба-
жанов, Н.О. Гуторова, Б.О. Кирись, 
М.Й. Коржанській , В.О. Навроцький, 
В.Я. Тацій, А.В. Савченко, Ю.Л. Шев-
цов та ін.; 2) — соціальні блага (цінності), 
що охороняються кримінальним зако-
ном (С.Б. Гавриш, П.С. Матишевській, 
Є.В. Гавриш); 3) — людина, незалежно від 
віку, розумового розвитку, соціального ста-
тусу (Г.П. Новосьолов) 4) — окремі особи 
або багато осіб (І.Я. Козаченко, З.А. Незна-
мова); 5) — охоронювані кримінальним 
законом соціально значимі цінності, 
інтереси, блага (А.В. Наумов, А.В. Паш-
ковська); 6) — суспільні відносини, які є 
відповідним порядком, встановленими 
приписам правових норм, а також соціальні 
блага (Г.В. Чеботарьова); 7) — соціальна 
оболонка є першим рівнем об’єкту, а все 
інше перебуває в середині цієї оболонки 
(В.М. Трубніков); 8) — охоронюваний 
кримінальним законом порядок суспільних 
відносин (П.П. Андрушко, О.М. Костенко, 
А.В. Ландіна) [2, 165].

Не деталізуючи цю проблему, можливо 
сказати, що практично усі ці визначення 
мають право на існування, тому що вони, 
на нашу думку, виділяють з загального по-
няття соціуму, як складного, багатоманіт-
ного та суперечливого предмету пізнання, 
окремі його відзнаки, складові та ін., і саме 
них пропонують вважати основними в іс-
нуючий науковій дискусії [3]. 

В той же час, більш зовнішні, так звані 
формалізовані визначення об’єкту залиша-
ють поза необхідної уваги, що може при-
водити до певної плутанини в визначенні 
цього елементу складу злочину, особливо 

при кваліфікації. Мова йде про так званні 
об’єкт кримінально-правової охорони і 
об’єкт злочину. Ми вже певний період вва-
жаємо і наводимо для цього необхідні ар-
гументи, що ці поняття не є синонімами і 
кожне з них має своє змістовне наванта-
ження. Так, об’єктом кримінально-правової 
охорони потрібно вважати ті суспільні від-
носини, ті соціально значущі цінності, які 
охороняються можливостями криміналь-
ного законодавства, а об’єктом злочину ви-
ступають відносини, котрі порушуються в 
результаті вчинення суспільно небезпеч-
них діянь. Доки немає злочину, суспільні 
відносини, які поставлені під охорону кри-
мінального законодавства, виступають як 
об’єкт кримінально-правової охорони. А 
вже після вчинення злочину, такі суспільні 
відносини виступають у якості об’єкту 
злочину [4, 77—78 ]. Саме такій підхід дає 
змогу більш точніше розуміти зміст цього, 
в певній мірі, основного, системо утво-
рюючого елементу складу злочину, більш 
фахове розуміти його змістовне наванта-
ження, яке дається в його різних визначен-
нях, в тому числі, в законодавстві, в комен-
тарях до законодавства, підручниках, по-
становах Пленуму Верховного Суду Укра-
їни тощо, що повинно, з нашої точки зору, 
надавати змогу більш точно використову-
вання його в теорії і практиці. У всякому 
разі, такий підхід дозволить більш ре-
тельно встановлювати можливе «співвід-
ношення» між суспільними відносинами 
( суспільними благами), які порушуються 
при вчиненні злочину, тобто об’єктом зло-
чину і тими суспільними відносинами (сус-
пільними благами), які вказуються в зако-
нодавчій «формулі» злочину, тобто об’єкту 
кримінально-правової охорони, що, безу-
мовно, повинне знайти своє відображення 
при кваліфікації вчиненого. 
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соціальною філософією практично з мо-
менту його виникнення. В усякому разі Пла-
тон і Аристотель, Т. Гобсс, Ж.-Ж. Руссо, 

Ф.М. Вольтер, Г. Гегель, М. Вебер, Е. Дюрк-
гейм, Т. Парсонс і багато інших мислителів 
формували схожі та відмінні ідею, щодо 
його визначення. Див, більш детально: Фі-
лософія: навч. посібник / Л.В. Губерський, 
І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко [та ін.]; за 
заг. ред. І.Ф. Надольного. — 6-те вид., випр. 
і допов. — К.: Вікар, 2006. — 534 с. 

4. Кримінальне право України. Загальна 
частина: підручник / відп. редактор заслуж. 
діяч науки і техніки України, доктор юрид. 
наук, професор Є.Л. Стрельцов. — Харків: 
Одіссей, 2009. — 328 с. 
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Загальна характеристика юридич-
ної кваліфікації. В межах даної доповіді 
юридична кваліфікація — у найбільш за-
гальному її розумінні — розглядається як 
визначення певним суб’єктом правового 
змісту окремої фактичної ситуації. Таке 
розуміння дозволяє визнати її відносно са-
мостійним соціально-правовим явищем, 
яке має власний («внутрішній») зміст і, 
водночас, взаємодіє (може взаємодіяти) з 
іншими компонентами соціально-правової 
дійсності.

Власний зміст юридичної кваліфіка-
ції, на наш погляд, розкривають наступні її 
характеристики:

1) юридична кваліфікація — це перш за 
все процес розумової діяльності суб’єкта, 
різновид оціночно-пізнавальної діяльності 
людини [1, 7—8];

2) кінцевий етап зазначеної діяльності 
призводить до конкретного її результату, 
який завжди формалізується і, тим самим, 
відокремлюється суб’єктом від власне ді-
яльності (при цьому він, як правило, ще 
й певним чином об’єктивізується — про-
голошується, викладається в письмовій 
формі тощо); у такому вигляді зазначе-
ний результат стає — поряд з власне діяль-
ністю — відносно самостійним компонен-
том юридичної кваліфікації;

3) як специфічний різновид оціночно-
пізнавальної діяльності юридична кваліфі-
кація має певний філософський, логічний, 
психологічний та власне правовий (юри-

дичний) зміст; зрозуміло, що в межах 
юридичних наук досліджується переважно 
останній, хоча в окремих роботах розгля-
даються і окремі філософські, логічні та 
психологічні аспекти юридичної кваліфі-
кації (в основному — кваліфікації злочи-
нів) [1, 196—226; 2, 69—103];

4) оціночно-пізнавальна складова (ком-
понент) юридичної кваліфікації — це перш 
за все різновид розумової діяльності, що 
відбувається в межах людської свідомості; 
виходячи з цього первинний предмет 
юридичної кваліфікації — фактичні об-
ставини з відповідним об’єктивним («ре-
альним») змістом — трансформується 
у відображену в свідомості суб’єкта 
(«ідеальну») інформаційно-оціночну мо-
дель цих обставин; саме така модель і є 
безпосереднім предметом юридичної 
кваліфікації; при цьому в якості первин-
них стандартів (орієнтирів) оцінки 
такої моделі виступають певні «фраг-
менти правової матерії» (нормативні 
приписи, правові принципи, нормативні 
юридичні конструкції тощо); однак, бу-
дучи «перенесені» у сферу свідомості 
(правосвідомості), вони також набува-
ють форми певних «ідеальних» моде-
лей і саме такі похідні моделі виступають 
безпосередніми орієнтирами визначення 
правового змісту інформаційно-оціночної 
моделі фактичних обставин;

5) у найбільш загальному вигляді спе-
цифічний правовий зміст юридичної ква-
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ліфікації утворюють: а) окремі етапи про-
цесу розумової (оціночно-пізнавальної) ді-
яльності людини (суб’єкта кваліфікації); 
б) формалізація її результату;

6) окремими етапами проце су 
оціночно-пізнавальної діяльності суб’єк-
 та ква ліфікації є: а) зіставлення інфор-
маційно-оціночної моделі фактичних об-
ставин з моделями відповідних правових 
орієнтирів; б) вибір тих правових орієнти-
рів, які, на думку суб’єкта, найбільш по-
вно, точно і конкретно визначають право-
вий зміст зазначеної моделі; в) формулю-
вання конкретного висновку щодо право-
вого змісту окремої фактичної ситуації (да-
ний висновок стає згаданим вище резуль-
татом оціночно-пізнавальної діяльності 
суб’єкта);

7) формалізація зробленого на завер-
шальному етапі висновку щодо правового 
змісту окремої фактичної ситуації перед-
бачає його виклад у певній формі (кіль-
кох формах); при цьому дотримання та-
кої форми (форм) в більшості випад-
ків пов’язане з виконанням відповідних 
техніко-юридичних правил.

Взаємодія окремих складових юридич-
ної кваліфікації, перш за все її результату, з 
іншими компонентами соціально-правової 
дійсності надає їй певної «зовнішньої» 
значущості. В цьому плані — в залеж-
ності від специфіки таких компонентів і 
характеру взаємодії — можна вести мову, 
зокрема, про інформаційне, теоретичне, 
етичне і власне правове значення юридич-
ної кваліфікації. У більшості випадків юри-
дична кваліфікація поєднує в собі кілька з 
цих значень, однак, як правило, одне з них 
є пріоритетним.

Правового значення юридична ква-
ліфікація набуває тоді, коли її складові 
пов’язані з реалізацією певних правовід-
носин. В цьому разі вона стає правовою 
(юридично значущою) дією, що включа-
ється у відповідну форму реалізації права. 
Певні особливості має юридична квалі-
фікація в межах такої форми реалізації 
права, як його застосування. Цими осо-
бливостями є: а) спеціальна (процесу-

альна) регламентація взаємодії оціночно-
пізнавальної діяльності суб’єкта як скла-
дової юридичної кваліфікації зі «створен-
ням» інформаційно-оціночної моделі фак-
тичних обставин [3, 24—26]; б) обов’язкова 
«об’єктивізація» висновку щодо правового 
змісту окремої фактичної ситуації у від-
повідному правозастосовному докумен ті; 
в) дотримання певної форми (кількох 
форм) такого висновку.

Наведена вище загальна характерис-
тика юридичної кваліфікації дає можли-
вість виділити окремі її аспекти, що мають 
загальнотеоретичне і, певною мірою, мето-
дологічне значення.

Специфіка «механізму» юридичної 
кваліфікації. Така специфіка проявляється 
у наступних його особливостях: а) «ство-
рення» інформаційно-оціночної моделі 
фактичних обставин не входить у 
зміст юридичної кваліфікації, а є лише 
необхідною її передумовою [4, 175—
176]; в окремих випадках таку модель 
«створює» один суб’єкт, а здійснює юри-
дичну кваліфікацію — інший; б) розумова 
діяльність суб’єкта юридичної кваліфікації 
в межах окремих її етапів відбувається в 
певних логічних формах, що «представля-
ють» оціночно-пізнавальну природу такої 
діяльності; основними логічними фор-
мами процесу юридичної кваліфікації є 
відповідні форми традиційної формальної 
логіки, в тому числі таких її розділів, 
як логіка оцінок і логіка норм; водно-
час специфічний характер правових 
орієнтирів обумовлює необхідність вико-
ристання особливих підходів так званої 
юридичної логіки, які в ряді випадків 
мають пріоритет перед окремими фор-
мами традиційної формальної логіки; в) в 
процесі юридичної кваліфікації на пер-
шому етапі зіставляються її безпосередній 
предмет та безпосередні (похідні) правові 
орієнтири (по суті, відповідні «ідеальні» 
моделі), а на останньому формулюється 
правовий зміст первинного предмета 
юридичної кваліфікації на підставі пер-
винних правових орієнтирів; такий зміст 
фіксується і в межах формалізації вис-
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новку, зробленого на цьому етапі суб’єктом 
юридичної кваліфікації.

Особливості «фактичного» змісту 
предмета юридичної кваліфікації. Ці осо-
бливості стають найбільш значущими у 
разі, коли юридична кваліфікація є елемен-
том застосування правових норм. Зокрема, 
при розгляді кримінальної справи судом у 
сферу його оціночно-пізнавальної діяль-
ності потрапляють три об’єкти, що мають 
«фактичний» зміст: а) «реальні» фактичні 
обставини (юридичні факти, первин-
ний предмет юридичної (кримінально-
правової) кваліфікації); б) інформаційно-
оціночна модель фактичних обставин, ві-
дображена в матеріалах кримінальної 
справи («процесуальна» модель, похід-
ний предмет юридичної (кримінально-
правової) кваліфікації); в) інформаційно-
оціночна модель фактичних обставин як 
елемент свідомості судді («ідеальна» мо-
дель, безпосередній предмет юридичної 
(кримінально-правової) кваліфікації).

Співвідношення між «фактичним» 
змістом зазначених об’єктів може бути 
різним і виражатися в таких, зокрема, 
варіантах: а) повна відповідність «фак-
тичного» змісту всіх трьох об’єктів; 
б) невідповідність «фактичного» змісту 
«реальних» фактичних обставин та їх 
«процесуальної» моделі; в) невідповідність 
«фактичного» змісту «процесуальної» 
та «ідеальної» моделей; г) неможливість 
відтворити повний «фактичний» зміст 
«реальних» фактичних обставин у 
«процесуальній» моделі. Оцінюючи ці 
варіанти, можна зробити наступні вис-
новки: 1) повна відповідність «фактич-
ного» змісту «реальних» фактичних обста-
вин та їх «процесуальної» та «ідеальної» 
моделей є оптимальним (найбільш при-
йнятним) варіантом для юридичної 
кваліфікації; 2) невідповідність «фактич-
ного» змісту «реальних» фактичних обста-
вин та їх «процесуальної» моделі при пев-
них порушеннях щодо її «створення» є не-
прийнятною для юридичної кваліфікації і 
має бути усунена; така ж невідповідність — 
при дотриманні відповідних правил «ство-

рення» «процесуальної» моделі — може 
бути прийнятним (допустимим) варіантом 
для юридичної кваліфікації (в цьому разі 
«процесуальна» модель має пріоритет пе-
ред «реальними» фактичними обстави-
нами); 3) невідповідність «фактичного» 
змісту «процесуальної» та «ідеальної» мо-
делей фактичних обставин в принципі 
має розглядатись як неприйнятний для 
юридичної кваліфікації варіант; водночас 
не виключені окремі випадки, коли така 
невідповідність не справляє впливу на юри-
дичну кваліфікацію і, відповідно, може бути 
допустимою; 4) неможливість відтворити 
повний «фактичний» зміст «реальних» 
фактичних обставин у «процесуальній» 
моделі має розглядатись як винятковий 
для юридичної кваліфікації варіант; його 
винятковість передбачає інший (особли-
вий) характер висновку щодо правового 
змісту відповідної фактичної ситуації (та-
кий висновок може бути своєрідною пра-
возастосовною фікцією).

Основні варіанти вибору правових 
орієнтирів. Характер кореспондування 
(взаємодії) «ідеальних» моделей фактичних 
обставин і відповідних правових орієнтирів 
в процесі юридичної кваліфікації зумовлює 
вибір останніх за такими основними (уза-
гальненими) варіантами: а) певні правові 
орієнтири, на думку суб’єкта, прямо перед-
бачають відтворену в «ідеальній» моделі 
окрему фактичну ситуацію і між ними 
відсутні колізія чи конкуренція; в цьому 
разі вони і обираються в якості первин-
них правових орієнтирів; б) певні правові 
орієнтири, на думку суб’єкта, прямо пе-
редбачають відтворену в «ідеальній» 
моделі окрему фактичну ситуацію, однак 
між ними наявна колізія чи конкуренція; 
в цьому разі визначається, який з цих 
орієнтирів є пріоритетним, і саме він 
обирається в якості первинного право-
вого орієнтиру; в) відтворену в «ідеальній» 
моделі окрему фактичну ситуацію, на 
думку суб’єкта, прямо не передбачає жо-
ден з правових орієнтирів чи будь-яке їх 
поєднання; в цьому разі можливий вибір 
первинного правового орієнтиру (кількох 
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таких орієнтирів) за аналогією; на наш 
погляд, — всупереч буквальному змісту 
ч. 4 ст. 3 Кримінального кодексу України 
— така аналогія не виключена і при здій-
с ненні кримі нально-правової кваліфікації, 
якщо вона вирішує відповідну фактичну 
ситуацію на користь людини (особи); 
якщо ж в межах кримінально-правової 
кваліфікації вибір первинного правового 
орієнтира за аналогією погіршує стано-
вище людини, такий вибір слід визнати не-
прийнятним.
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Участь перекладача в кримінальному 
процесі України та особливості його за-
лучення передбачені цілим рядом статей 
Кримінально-процесуального Кодексу , а 
саме: ст.ст. 19, 62, 93, 128, 254, 270, 341, 
344, 379 КПК України. Але, якщо проа-
налізувати зазначені норми закону, то ви-
никає цілий ряд питань, не визначених в 
ньому. Перш за все, питання про поняття 
«перекладач», крім того, процесуальні осо-
бливості його залучення до кримінального 
провадження, участь в провадженні слід-
чих дій, встановлення його компетентності 
у знанні тієї чи іншої мови, визначення 
критеріїв, коли учасники провадження «не 
володіють мовою судочинства» та деякі 
інші питання. 

Тож, хто може бути перекладачем у кри-
мінальному процесі? Якщо звернутися до 
тлумачного словника юридичних термінів, 
то побачимо, що перекладач, це — «у до-
судовому і судовому процесі особа, яка во-
лодіє мовами, необхідними для перекладу 
письмових документів чи виступів учас-
ників процесу» [4, 195]. У Кримінально-
процесуальному Кодексі Російської Феде-
рації перекладачем є «лицо, привлекаемое 
к участию в уголовном судопроизводстве в 
случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом, свободно владеющее языком, зна-
ние которого необходимо для перевода» 
[3, 135]. Але слід пам’ятати, що будь-яка 
особа, в тому числі і перекладач, стане 
повноправним учасником кримінально-
процесуальних відносин лише після вине-
сення відповідної постанови (ухвали) упо-
вноваженими та те особами (органами). 

Деякі українські вчені констатують, 
що «перекладач — це суб’єкт криміналь-
ного провадження, який володіє мовою, 
якою провадиться судочинство, і мовою, 

якою володіє підозрюваний, обвинуваче-
ний, підсудний, і призначений особою, яка 
провадить дізнання, слідчим, прокурором, 
суддею(судом) для перекладу слідчих і су-
дових дій, документів» [1, 128]. 

Вважаємо, що правильне і повне ви-
значення процесуального становища пере-
кладача полягає в наступному: переклада-
чем у кримінальному провадженні є особа, 
яка вільно володіє державною мовою, тех-
нікою спілкування з глухими, німими та 
глухонімими особами, а також вільно во-
лодіє мовою учасника процесу, який по-
требує перекладу на мову, якою він воло-
діє, та щодо якого винесено постанову 
(ухвалу) уповноваженими на те особами 
(органами).

Особі, призначеній перекладачем у 
кримі нальній справі, повинно буди роз’яс-
нено її права та обов’язки. При цьому не-
обхідно мати на увазі та попередити про 
це перекладача, що частину своїх прав та 
обов’язків він може реалізовувати і після 
закінчення слідства та судового розгляду. 
До числа таких прав, наприклад, можна 
віднести право одержувати винагороду за 
виконання своєї роботи, подавати скарги 
на дії ( без діяння) слідчого щодо обме-
ження його прав. Якщо перекладач був по-
переджений про недопустимість розголо-
шення даних досудового слідства (ст. 121 
КПК України), то незважаючи на закін-
чення провадження по справі (будь з яких 
підстава), перекладач продовжує викону-
вати цей обов’язок. 

Наступне питання, яке постає перед 
особами(органами), які мають право при-
значити у разі необхідності перекладача по 
справі — як впевнитися, що особа вільно 
володіє як мовою судочинства, так і мо-
вою, якою володіє особа, якій необхідний 
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перекладач? В Україні не передбачено ні 
методик, ні процедури з’ясування цього 
питання. Якщо особа має диплом пере-
кладача, звичайно, питань не виникає. Але 
якщо мова йде про вільне володіння мо-
вами, які не розповсюджені у світі, то вини-
кають проблеми. На практиці з’ясовується 
не вільне володіння, а розуміння тієї чи ін-
шої мови. У проекті КПК України йде мова 
про те, що перед початком процесуаль-
ної дії особа, яка здійснює дізнання, слід-
чий, прокурор, слідчий суддя, суддя та суд 
зобов’язані пересвідчитися в особі і ком-
петентності перекладача. Але як це пере-
свідчення здійснити практично, не закрі-
пив жодний закон. Тому постала нагальна 
необхідність на законодавчому рівні вирі-
шити це питання. 

Ще одне питання — як визначити до-
статній чи недостатній рівень знань дер-
жавної мови у особи, яка вимагає залу-
чення перекладача? Адже не володіти дер-
жавною мовою можуть не лише іноземці. 
А якщо мова йде про володіння, точніше — 
розуміння, специфічних юридичних термі-
нів? Як визначитись в такому випадку? Ду-
маю, що в таких випадках слід порадити 
слідчим, прокурорам, суддям призначати 
мовну експертизу.

В додатках до КПР Російської Федера-
ції розміщені зразки процесуальних доку-
ментів. Вважаю, що законодавець це зро-
бив дуже правильно. В цих же додатках міс-
титься й зразок постанови про призначення 
перекладача. Законодавець дає структуру 
постанови. Проаналізувавши їх, вважаю 
за необхідне і в Україні в новому КПК теж 
розробити аналогічні додатки, в яких ви-
значити структурно ті процесуальні доку-
менти, які виносяться під час провадження 
кримінальної справи. Що стосується по-
станови про призначення особи переклада-
чем, то в ній повинно зазначатися наступне 
: найменування процесуального доку-
мента; день, місяць, рік прийняття рішення 
про призначення особи перекладачем; на-
селений пункт, де складено постанову; на-
йменування органу, прізвище, ініціали по-
садової особи (її звання, класний чин), 

яка прийняла рішення про призначення 
особи перекладачем; номер кримінальної 
справи, по якій приймається таке рішення; 
фактичні підстави призначення перекла-
дача (підтверджується необхідність при-
тягнення до участі у кримінальній справі 
особи, яка вільно володіє мовою, знання 
якої необхідне для перекладу); мотиви при-
значення перекладачем конкретної особи з 
вказівкою на вільне володіння мовою, зна-
ння якої необхідне для перекладу; поси-
лання на необхідні статті КПК України; рі-
шення про призначення особи переклада-
чем; прізвище, ім’я та по батькові, день, мі-
сяць та рік народження особи, що призна-
чається перекладачем; номер кримінальної 
справи, по якій особа призначена перекла-
дачем; та обставина, що особі, призначеній 
перекладачем, прийняте рішення повинно 
бути об’явлене під розписку в даній поста-
нові; підпис особи, яка винесла постанову; 
перелік прав та обов’язків перекладача; 
підпис перекладача; підпис особи, яка ви-
несла постанову. Після підпису особи, яка 
винесла постанову, слід вказати саме ту 
дату, коли перекладачеві роз’яснено права 
та обов’язки, що засвідчується підписом 
останнього. Виникає питання про те, як 
правильно назвати таку постанову: «по-
станова про призначення перекладача» чи 
«постанова про призначення особи пере-
кладачем»? Зауважу, що від того, яка буде 
назва такого документа, суть його не змі-
ниться і визнати його недійсним неможна. 
Але все ж таки слід привести назви проце-
суальних документів до одного «знамен-
ника». Виходячи з того, що до моменту 
винесення такої постанови перекладача в 
кримінальному провадженні по тій чи ін-
шій справі не існує, то суть постанови по-
лягає в призначенні особи, яка вільно воло-
діє мовою, знання якої необхідне для пере-
кладу, перекладачем. То ж, назва повинна 
бути наступною: «постанова про призна-
чення особи перекладачем». Аналогічна 
назва та зміст постанови (ухвали), яка ви-
носяться суддею (судом).

Тепер розглянемо особливості участі 
перекладача в слідчих діях. Коли перекла-
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дач вперше з’являється до слідчого, необ-
хідно з’ясувати його особу, компетентність, 
відносини з обвинуваченим, потерпілим, 
роз’яснити права, обов’язки відповідаль-
ність перекладача , а також порядок прове-
дення тієї чи іншої слідчої дії. Факт здій-
снення вище перерахованого фіксується 
в протоколі слідчої дії, яка проводиться. 
Якщо перекладач запрошений для участі 
в судовому засіданні, йому роз’яснюються 
його права, обов’язки, про що він дає роз-
писку, яка приєднується до протоколу су-
дового засідання. 

Проаналізувавши норми кримінально-
процесуального законодавства, можна зро-
бити висновок щодо прав ті обов’язків, 
які має особа, яка призначена переклада-
чем при провадженні кримінальної справи. 
Тож, права перекладача наступні : знати 
мету та порядок проведення певних слід-
чих дій (в разі необхідності його залу-
чення), свої права, обов’язки та відпові-
дальність; відмовитися від участі в прова-
дженні слідчої (процесуальної) дії, якщо 
він не володіє вільно необхідними мовами; 
бути попередженим про застосуванні тех-
нічних засобів; задавати питання учасни-
кам кримінального провадження з метою 
уточнення перекладу;задавати інші пи-
тання учасникам слідчої дії з дозволу слід-
чого; знайомитися з протоколом слідчої дії, 
в провадженні якої він брав участь та з про-
токолом судового засідання; робити заува-
ження з приводу правильності запису пере-
кладу, що підлягає внесенню в протокол та 
вимагати внесення в них правок; засвідчу-
вати правильність запису показань і всього 
змісту протоколу слідчої дії, в якій він брав 
участь; відшкодування витрат, пов’язаних 
з явкою на місце слідчої дії чи в судове за-
сідання; одержувати винагороду за вико-
нання своїх обов’язків подавати скарги 
на дії (бездіяльність) чи рішення слід-
чого, особи, яка веде дізнання, судді (суду) 
щодо обмеження його прав; за наявності 
відповідних підстав має право на забезпе-
чення безпеки шляхом застосування захо-
дів, передбачених законами України. До 
обов’язків особи, яка призначена перекла-

дачем, можна віднести: з’являтися на ви-
клик слідчого, особи, яка веде дізнання, 
судді (суду); виконувати повно і точно пе-
реклад; при наявності до того підстав за-
являти самовідвід; не розголошувати да-
них досудового слідства (в порядку ст. 121 
КПК України); дотримуватися порядку в 
судовому засіданні.

Кримінальна відповідальність особи, 
яка призначена перекладачем у кримі-
нальній справі, настає за відмову вико-
нати обов’язки перекладача, а також за за-
відомо неправильний переклад (в разі ві-
дібрання підписки). Відповідно до ст. 385 
Кримінального Кодексу України, перекла-
дач несе кримінальну відповідальність за 
відмову без поважних причин здійсню-
вати переклад. Відмова, викликана поваж-
ними причинами (перекладач доходить до 
висновку, що недостатньо знає мову, з якої 
треба робити переклад, тощо), у випадку 
підтвердження цих обставин, не тягне кри-
мінальної відповідальності [2, 852]. Стаття 
384 Кримінального Кодексу України перед-
бачає відповідальність за завідомо неправ-
дивий переклад , тобто перекладач повинен 
усвідомлювати, що робить неправдивий 
переклад. У зв’язку з помилковим сприй-
няттям подій, фактів або помилок у пере-
кладі (в разі підтвердження таких фактів), 
кримінальна відповідальність не настає. 
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Протягом останніх років фондовий ри-
нок було насичено «технічними» цінними 
паперами (далі — «технічними» ЦП), які 
стали основним інструментом у схемах, 
пов’язаних з мінімізацією сплати податку 
на прибуток підприємств, виведенням ва-
лютних коштів за межі України та легаліза-
цією доходів, одержаних злочинним шля-
хом. Потрапивши на фондовий ринок, за-
значені цінні папери неодноразово пере-
продувались за цінами, що в сотні і тисячі 
разів перевищують їх реальну вартість, з 
метою формального збільшення витрат ві-
тчизняних підприємств — покупців або 
нарощування прибутку псевдо інвесторів 
нерезидентів — продавців.

Втрати держави від використання «тех-
нічних» ЦП реально діючими вітчизня-
ними підприємствами з метою мінімізації 
сплати податку на прибуток та виведення 
валютних коштів за кордон щорічно скла-
дають десятки мільярдів гривень.

За повідомленнями Державної по-
даткової адміністрації України (далі — 
ДПАУ), протягом останніх років відбулося 
наповнення фондового ринку цінними па-
перами, які випущені фактично фіктив-
ними підприємствами і не забезпечені ні-
якими реальними активами. Згідно даних 
ДПАУ обсяг угод тільки з «технічними» 
акціями у 2007 році складав 210 млрд грн., 
в 2008 році — 175 млрд грн., за три квар-
тали 2009 року — 130 млрд. грн. [1]. Свою 
діяльність, яка має на меті унеможлив-
лення здійснення порушень на ринку цін-
них паперів шляхом використання так зва-
них «технічних» ЦП, ДПАУ координує з 

Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку (далі — ДКЦПФР). За-
вдяки співпраці зазначених органів із гос-
подарського обороту було вилучено значну 
кількість «технічних» ЦП.

Виведення «технічних» ЦП із госпо-
дарського обороту відбувається за такою 
схемою: податківці, керуючись п. 17 ст. 11 
Закону України «Про державну податкову 
службу в Україні» [2], звертаються в суд 
з позовом про скасування державної реє-
страції юридичної особи, яка не здійснює 
господарської діяльності. На підставі рі-
шення суду, яке набрало чинності, до Єди-
ного державного реєстру вноситься запис 
про припинення юридичної особи — емі-
тента «технічних» ЦП. Після цього ДПАУ 
надсилає рішення суду до ДКЦПФР, яка 
зупиняє обіг цінних паперів, скасовує реє-
страцію випуску цінних паперів та анулює 
свідоцтво про реєстрацію випуску цінних 
паперів.

Після державної реєстрації припи-
нення юридичної особи — емітента ак-
цій органами ДПАУ проводяться пере-
вірки суб’єктів господарювання, що укла-
дали договори, предметом яких були ак-
ції, емітовані таким емітентом. Для за-
безпечення єдиного підходу органів дер-
жавної податкової служби до перевірок 
суб’єктів господарювання, які проводили 
операції з «технічними» акціями, що не 
відповідають визначеним законодавством 
вимогам, ДПАУ було видано Лист від 
23.06.2008 р. № 12642/7/35-3017 «Про пе-
ревірки суб’єктів господарювання, які про-
водили операції з «технічними» акціями та 
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доцент 
(Академія адвокатури України)

ухилення від СПлАти ПодАтків  
З викоРиСтАнням цінних ПАПеРів: 

ПРоблеми ПРАвоЗАСтоСовної ПРАктики

 © О.в. Гарагонич, 2010

Вісник Академії адвокатури України

142

число 1(17) 2010.



Тези міжнародної наукової конференції:  
«Проблеми юридичної кваліфікації (теорія і практика)»

іншими корпоративними правами» (далі — 
Лист № 12642/7/35-3017) [3]. 

Відповідно до роз’яснень, що містяться 
у Листі № 12642/7/35-3017, у момент вчи-
нення суб’єктами господарської діяльності 
правочинів щодо придбання та (або) відчу-
ження акцій, які відбуваються після при-
пинення діяльності емітента (про що до 
Єдиного державного реєстру внесено за-
пис про державну реєстрацію припинення 
юридичної особи) згідно із ч. 1 статті 215 
Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) 
правочини є недійсними та ч. 2 статті 215 
ЦКУ — нікчемними у розумінні ЦКУ [4].

Підтримуючи діяльність ДПАУ та 
ДКЦПФР по виведенню із господарського 
обороту «технічних» ЦП, не можемо разом 
з тим не зазначити про недоопрацьованість 
вищезазначеної схеми роботи державних 
органів, що в свою чергу часто призводить 
до порушення прав добросовісних учас-
ників фондового ринку, а відповідно і до 
погіршення інвестиційної привабливості 
України.

Так, у переважній більшості випадків 
на момент внесення на підставі рішення 
суду до Єдиного державного реєстру за-
пису про припинення акціонерного това-
риства, обіг акцій такого емітента не зупи-
нено. Зупинення ж ДКЦПФР обігу акцій 
з подальшим скасуванням реєстрації ви-
пуску акцій, як правило, відбувається уже 
після припинення акціонерного товари-
ства, яке випустило такі цінні папери, при-
чому через значний проміжок часу (6—8 
місяців). Відтак акції залишаються в обігу, 
в той час як самого емітента уже не іс-
нує. Досить поширеною є практика, коли 
ДКЦПФР після отримання від ДПАУ рі-
шення суду про скасування державної ре-
єстрації юридичної особи — акціонерного 
товариства, яке набрало законної сили, ска-
совує реєстрацію випуску акцій та анулює 
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
без попереднього зупинення обігу акцій.

Враховуючи той факт, що відомості 
про внесення записів до Єдиного держав-
ного реєстру про припинення акціонерних 
товариств публікуються в офіційному дру-

кованому виданні («Бюлетень державної 
реєстрації» — О.Г.) із кількатижневим за-
пізненням, учасники ринку цінних паперів 
не мають реальної можливості отримати 
інформацію про припинення акціонерних 
товариств, акції яких продаються на ринку. 
Та й не зобов’язані це робити, позаяк орі-
єнтуються на реєстр випуску цінних папе-
рів та реєстр міжнародних номерів (кодів 
ISIN) цінних паперів. Відтак, договори, які 
з об’єктивних причин продовжують укла-
датися на фондовому ринку після припи-
нення акціонерних товариств щодо випу-
щених ними акцій, обіг яких ДКЦПФР не 
зупинявся, залишаються під загрозою ви-
знання нікчемними.

Невідрегульваність зазначених про-
блемних питань призводить лише до по-
глиблення існуючих проблем і жодним чи-
ном не сприяє їх вирішенню. Крім того, 
невирішеність зазначених проблем нега-
тивно позначається на функціонуванні 
суб’єктів господарювання у просторі фон-
дового ринку, стримує інвестиційні про-
цеси і знижує ефективність використання 
фінансових ресурсів.

Можливими шляхами вирішення про-
блем, які виникають у зв’язку з діяльністю 
державних органів по виведенню «техніч-
них» акцій із господарського обороту, мо-
гли би стати:

 – по-перше, відкриття у мере-
жі Інтернет доступу до відомос-
тей ЄДР про внесення записів про 
припинення юридичних осіб, як 
це зроблено у багатьох цивілізова-
них країнах. Доступність відомос-
тей Єдиного державного реєстру 
про припинення акціонерних то-
вариств дозволить учасникам фон-
дового ринку перевіряти при укла-
денні договорів, предметом яких є 
акцій, існування акціонерних това-
риств, що є емітентами цих цінних 
паперів;

 – по-друге, запровадження обов’яз-
ко вого винесення судом, який роз-
глядає позовні заяви ДПАУ про 
скасування державної реєстрації 
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акціонерних товариств, ухвали, на 
підставі якої ДКЦПФР виносити-
ме розпорядження про зупинен-
ня обігу акцій такого акціонерного 
товариства;

 – по-третє, внесення до переліку доку-
мен тів, які подаються державно му 
реєстратору для державної реєс тра-
ції припинення акціо нерних това-
риств розпорядження ДКЦПФР по 
зупинення обігу акцій;

 – по-четверте, унормування поряд-
ку дій ДПАУ та ДКЦПФР при при-
пиненні акціонерних товариств та 
скасуванні реєстрації випуску ак-
цій. 

Окрім проблеми унормування діяль-
ності державних органів по виведенню 
«технічних» акцій із господарського обо-
роту, цілий ряд питань виникає з при-
воду правових та податкових наслідків для 
суб’єктів, які мають у власності акції емі-
тента, щодо якого було прийнято рішення 
про скасування державної реєстрації юри-
дичної особи з моменту її реєстрації.

ДПАУ з цього приводу притри-
мується однозначної позиції. Згідно з 
роз’ясненнями, що містяться у Листі 
№ 12642/7/35-3017, оформлення суб’єк-
та ми господарської діяльності догово рів 
та первинних документів щодо придбання 
та (або) відчуження акцій у періоді, з якого 
припинилася діяльність емітента (про що 
до Єдиного державного реєстру внесено 
запис про державну реєстрацію припи-
нення юридичної особи), є таким, що су-
перечить нормам ЦКУ та не може бути 
спрямоване на реальне настання правових 
наслідків. При вчиненні суб’єктами госпо-
дарської діяльності правочинів щодо при-
дбання та (або) відчуження акцій, які від-
буваються після припинення діяльності 
емітента, цими суб’єктами не додержу-
ються вимоги частин 1, 5 статті 203 ЦКУ, а 
самі правочини є недійсними нікчемними 
у розумінні ЦКУ. При цьому у разі, якщо 
такі акції на момент проведення податко-
вими органами перевірки обліковуються 
на балансі підприємства, а сума коштів або 

вартість майна, сплачена (нарахована) при 
їх отриманні, включена до складу витрат 
на придбання цінних паперів, такі витрати 
підлягають зменшенню, починаючи з по-
даткового періоду, коли такі акції та/або 
інші корпоративні права за судовим рішен-
ням або у випадках, передбачених законо-
давством, втратили статус об’єктів цивіль-
них прав.

Тобто, якщо керуватись роз’ясненнями 
ДПАУ, що містяться у Листі № 12642/7/35-
3017, для суб’єктів господарювання, які 
придбали акції емітента, державну реє-
страцію якого було скасовано за позовом 
органів державної податкової служби, та їх 
посадових осіб можливе настання ряду не-
сприятливих наслідків, а саме:

 – по-перше, договори, що уклада-
ються суб’єктом господарювання, 
на підставі яких відбувалось при-
дбання або відчуження акцій тако-
го емітента вважатимуться недій-
сними та нікчемними;

 – по-друге, у суб’єкта господарю-
вання зменшаться витрати на при-
дбання акцій з періоду, коли на-
брали чинності відповідні рі-
шення судів, а відтак, виникнуть 
зобов’язання по сплаті податку на 
прибуток, нарахованого на суму 
коштів або вартість майна, сплаче-
них при отриманні таких акцій;

 – по-третє, суб’єкту господарю-
вання загрожує нарахування пені 
та штрафних санкцій, передба-
чених статтями 16—17 Закону 
України «Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків пе-
ред бюджетами та державними ці-
льовими фондами» від 21 грудня 
2000 року, якщо вищезазначене за-
вищення витрат на придбання ак-
цій призвело до заниження бази 
оподаткування [5];

 – по-четверте, щодо посадових осіб 
суб’єктами господарської діяль-
ності, які укладали договори щодо 
придбання або відчуження таких 
акцій, можливе порушення кри-
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мінальних справ, за ознаками зло-
чинів, передбачених статтею 212 
Кримінального кодексу України 
«Ухилення від сплати податків, 
зборів, інших обов’язкових плате-
жів» [6];

 – та інші.
Однак, якщо проаналізувати норми 

чинного законодавства, які регулюють 
правовий режим акцій, висновки ДПАУ, 
що містяться у Листі № 12642/7/35-3017 
і якими керуються органи державної по-
даткової служби при проведенні переві-
рок суб’єктів господарювання, не такі вже 
й правомірні та обґрунтовані.

У своєму Листі №12642/7/35-3017 
ДПАУ відстоює позицію, згідно з якою, мо-
мент виникнення і припинення існування 
акцій як об’єкта цивільних прав співпадає 
відповідно з моментом державної реєстра-
ції створення та припинення акціонерного 
товариства, що випустило акції. З такими 
висновками ми погодитися не можемо з на-
ступних підстав.

Згідно зі статтею 163 ГКУ суб’єкти 
господарювання в межах своєї компетен-
ції та відповідно до встановленого законо-
давством порядку можуть випускати та ре-
алізовувати цінні папери, а також придба-
вати цінні папери інших суб’єктів господа-
рювання. У свою чергу, як зазначається у 
статті 164 ГКУ, акції має право випускати 
від свого імені суб’єкт господарювання — 
юридична особа у випадках і порядку, пе-
редбачених законом. При цьому акції мо-
жуть випускатись тільки суб’єктами госпо-
дарювання, утвореними з використанням 
організаційно-правової форми акціонер-
ного товариства [7].

Ключовим нормативно-правовим ак-
том, який визначає основні засади право-
вого режиму цінних паперів, і акцій, зо-
крема, є Закон України «Про цінні папери 
та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 
року [8].

Згідно зі статтею 6 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» ак-
ція — це іменний цінний папір, який по-
свідчує майнові права його власника (ак-

ціонера), що стосуються акціонерного то-
вариства, включаючи право на отримання 
частини прибутку акціонерного товари-
ства у вигляді дивідендів та право на отри-
мання частини майна акціонерного товари-
ства у разі його ліквідації, право на управ-
ління акціонерним товариством, а також 
немайнові права, передбачені ЦКУ та за-
коном, що регулює питання створення, ді-
яльності та припинення акціонерних това-
риств. Емітентом акцій є тільки акціонерне 
товариство.

Аналіз норм Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» дає під-
стави зробити висновок про те, що від-
чуження акцій можливе вже під час роз-
міщення акцій. Так, згідно статті 1 зазна-
ченого Закону розміщення цінних папе-
рів — це відчуження цінних паперів емі-
тентом або андеррайтером шляхом укла-
дення цивільно-правового договору з пер-
шим власником. Тобто акції уже на стадії 
їх розміщення існують як об’єкти цивіль-
них прав.

Згідно зі ст. 178 ЦКУ «об’єкти цивіль-
них прав можуть вільно відчужуватися або 
переходити від однієї особи до іншої в по-
рядку правонаступництва чи спадкування 
або іншим чином, якщо вони не вилучені з 
цивільного обороту, або не обмежені в обо-
роті, або не є невід’ємними від фізичної чи 
юридичної особи». 

Згідно з ч. 5 статті 9 Закону України 
«Про акціонерні товариства» від 17 ве-
ресня 2008 року передбачено, що ство-
рення акціонерного товариства здійсню-
ється за такими етапами: 

1) прийняття зборами засновників рі-
шення про створення акціонерного товари-
ства та про закрите (приватне) розміщення 
акцій; 

2) подання заяви та всіх необхідних до-
кументів на реєстрацію випуску акцій до 
Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку; 

3) реєстрація Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку ви-
пуску акцій та видача тимчасового свідо-
цтва про реєстрацію випуску акцій; 
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4) присвоєння акціям міжнародного 
ідентифікаційного номера цінних паперів; 

5) укладення з депозитарієм цінних па-
перів договору про обслуговування емі-
сії акцій або з реєстратором іменних цін-
них паперів договору про ведення реєстру 
власників іменних цінних паперів; 

6) закрите (приватне) розміщення акцій 
серед засновників товариства; 

7) оплата засновниками повної номі-
нальної вартості акцій; 

8) затвердження установчими зборами 
товариства результатів закритого (приват-
ного) розміщення акцій серед засновників 
товариства, затвердження статуту товари-
ства, а також прийняття інших рішень, пе-
редбачених законом; 

9) реєстрація товариства та його ста-
туту в органах державної реєстрації; 

10) подання Державній комісії з цін-
них паперів та фондового ринку звіту про 
результати закритого (приватного) розмі-
щення акцій; 

11) реєстрація Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку звіту 
про результати закритого (приватного) роз-
міщення акцій; 

12) отримання свідоцтва про державну 
реєстрацію випуску акцій; 

13) видача засновникам товариства до-
кументів, що підтверджують право влас-
ності на акції. 

Аналіз визначеної наведеною нормою 
послідовності дій по створенню акціонер-
них товариств дає підстави стверджувати, 
що відчуження акцій шляхом укладення 
цивільно-правових договорів з першими 
власниками (засновниками акціонерного 
товариства — О.Г.) при здійсненні закри-
того (приватного) розміщення (етап 6) пе-
редує державній реєстрації акціонерного 
товариства (етап 9). Хоча випуск акцій на 
момент проведення закритого (приватного) 
розміщення уже зареєстровано ДКЦПФР 
(етап 3), а акціям присвоєно міжнарод-
ний ідентифікаційний номера цінних па-
перів (етап 4), оборот акцій є обмеженим. 
Дана обставина обумовлена вимогою ст. 6 
Закону України «Про цінні папери та фон-

довий ринок», згідно з якою обіг акцій до-
зволяється лише після реєстрації ДКЦПФР 
звіту про результати розміщення акцій 
(етап 11) та видачі свідоцтва про реєстра-
цію випуску акцій (етап 12).

Таким чином, початок існування ак-
цій як об’єкта цивільних прав законодав-
цем пов’язується не з юридичним фактом 
державної реєстрації акціонерного товари-
ства як юридичної особи, а з юридичними 
фактами реєстрації ДКЦПФР випуску ак-
цій, видачі тимчасового свідоцтва про ре-
єстрацію випуску акцій та присвоєння ак-
ціям міжнародного ідентифікаційного но-
мера цінних паперів (коду ISIN).

Аналогічний підхід законодавця, що 
передбачає можливість існування акцій як 
об’єкта цивільних прав, використовується 
і в інших нормах чинного законодавства. 
Так, ч. 4 ст. 26 Закону України «Про гос-
подарські товариства» передбачає, що для 
створення акціонерного товариства засно-
вники повинні зробити повідомлення про 
намір створити акціонерне товариство, 
здійснити підписку на акції, провести уста-
новчі збори і державну реєстрацію акціо-
нерного товариства. Згідно зі статтею 31 
Закону України «Про господарські товари-
ства» у випадках, коли всі акції акціонер-
ного товариства розподіляються між засно-
вниками, вони повинні внести до дня скли-
кання установчих зборів не менше 50 від-
сотків номінальної вартості акцій [9]. 

Для визначення момента припинення 
існування акцій як об’єктів цивільних прав 
та вирішення питання про можливість 
укладення договорів по відчуженню акцій 
після скасування державної реєстрації ак-
ціонерного товариства, котре їх випустило, 
необхідно проаналізувати положення зако-
нодавства, які регулюють обіг акцій, зупи-
нення обігу акцій та скасування реєстрації 
випуску акції.

Згідно зі статтею 1 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» 
обіг цінних паперів — це вчинення право-
чинів, пов’язаних з переходом прав влас-
ності на цінні папери і прав за цінними па-
перами, за винятком договорів, що укла-
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даються під час розміщення цінних папе-
рів. Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону Укра-
їни «Про цінні папери та фондовий ринок» 
обмеження обігу та/або реалізації прав за 
цінними паперами може бути встановлено 
тільки у випадках і в порядку, передбаче-
них законом. При цьому Законом України 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року 
на ДКЦПФР покладено обов’язок щодо 
встановлення вимог щодо випуску (емісії) 
і обігу цінних паперів та їх похідних, ін-
формації про випуск та розміщення цінних 
паперів, а також встановленню порядку ре-
єстрації випуску цінних паперів та інфор-
мації про випуск цінних паперів [10].

Правовими формами обмеження обігу 
та/або реалізації прав за акціями згідно 
чинного законодавства є зупинення обігу 
акцій, скасування реєстрації випусків ак-
цій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випусків акцій. Зупинення обігу акцій, від-
новлення обігу акцій, скасування реєстра-
ції випусків акцій та анулювання свідоцтв 
про реєстрацію випусків акцій здійсню-
ються уповноваженими особами ДКЦПФР 
або її територіальними органами відпо-
відно до Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій та анулювання свідоцтв про 
реєстрацію випуску акцій, затвердженого 
рішенням ДКЦПФР від 30.12.98 р. № 222 
(далі — Порядок) [11].

Зупинення обігу акцій відбувається на 
підставі рішення органів, що прийняли рі-
шення про ліквідацію, відповідно до про-
цедури, що передбачена Порядком. Для 
цього протягом семи робочих днів після 
прийняття рішення про ліквідацію комі-
сія з припинення акціонерного товариства 
(ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) по-
винна подати до ДКЦПФР певний пакет 
документів.

Якщо поданий пакет документів відпо-
відає вимогам Порядку, протягом 15 робо-
чих днів з дати надходження до ДКЦПФР 
документів остання видає розпорядження 
про зупинення обігу акцій. ДКЦПФР про-
тягом 3 робочих днів з дати видання роз-
порядження про зупинення обігу акцій на-

правляє його емітенту та депозитарію (при 
бездокументарній формі випуску акцій), 
який обслуговує акції цього емітента. Крім 
того, ДКЦПФР забезпечує опублікування 
інформації про зупинення обігу акцій в од-
ному зі своїх офіційних друкованих видань 
протягом 15 календарних днів з дати ви-
дання розпорядження про зупинення обігу 
акцій.

Звертаємо увагу на те, що відповідно 
до п. 1.5 Порядку, починаючи з дати опу-
блікування інформації про зупинення обігу 
акцій в одному з офіційних друкованих ви-
дань ДКЦПФР, забороняється здійснення 
цивільно-правових договорів з акціями, 
обіг яких зупинено.

Дата опублікування інформації про зу-
пинення обігу акцій в одному з офіційних 
друкованих видань ДКЦПФР є датою, на 
яку складається зведений обліковий ре-
єстр і здійснюється операція обмеження в 
обігу акцій (при бездокументарній формі 
випуску акцій).

Чинне законодавство не містить поло-
жень щодо пропущення ДКЦПФР строків 
видачі розпорядження та опублікування ін-
формації стосовно зупинення обігу акцій, 
проте чітко закріплено положення, що обіг 
зупиняється з дати опублікування відпо-
відної інформації. Тому вважаємо, що на-
віть при пропущенні ДКЦПФР відповід-
них строків, обіг акцій можливий до опу-
блікування інформації про його зупинення. 
Відтак, укладення Договорів та перехід 
права власності на акції після прийняття 
ДКЦПФР рішення про зупинення обігу ак-
цій, але до офіційного опублікування та-
кого рішення, не суперечать Порядку.

Таким чином, вільний обіг акцій як 
об’єктів цивільних прав обмежується 
тільки з моменту публікації рішення 
ДКЦПФР про зупинення обігу акцій в офі-
ційному друкованому виданні.

Скасування реєстрації випусків акцій 
та анулювання свідоцтв про реєстрацію ви-
пуску акцій у зв’язку з ліквідацією акціо-
нерного товариства здійснюються у відпо-
відності з вимогами Розділу ІІ Порядку. 

У відповідності з п. 3.2 Розділу ІІ По-
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рядку уповноважена особа ДКЦПФР видає 
розпорядження про скасування реєстрації 
випуску акцій протягом п’ятнадцяти ро-
бочих днів з дати надходження докумен-
тів. Розпорядження про скасування реє-
страції випуску акцій протягом трьох робо-
чих днів з дати видання направляється емі-
тенту та реєстроутримувачу (при докумен-
тарній формі випуску акцій) або депозита-
рію (при бездокументарній формі випуску 
акцій), який обслуговує акції емітента. 
ДКЦПФР забезпечує опублікування інфор-
мації про скасування реєстрації випуску 
акцій в одному зі своїх офіційних друко-
ваних видань протягом п’ятнадцяти кален-
дарних днів з дати видання розпорядження 
про скасування реєстрації випуску акцій. 
На підставі розпорядження про скасування 
реєстрації випуску акцій реєструвальним 
органом уносяться відповідні зміни до за-
гального реєстру випуску цінних паперів, 
а також здійснюється анулювання свідоцтв 
про реєстрацію випуску акцій.

Враховуючи викладене вище, вважа-
ємо, що реєстрація випуску акцій скасо-
вується та свідоцтво про реєстрацію ак-
цій анулюється з моменту публікації від-
повідної інформації в офіційному виданні 
ДКЦПФР. А тому, саме з моменту публі-
кації інформації про скасування реєстра-
ції випуску акцій в офіційному виданні 
ДКЦПФР акція перестає існувати як об’єкт 
цивільних прав.

У зв’язку з вищенаведеним слід зау-
важити, що у випадках, коли ДКЦПФР 
після отримання від ДПАУ рішення суду 
про скасування державної реєстрації юри-
дичної особи — акціонерного товариства, 
яке набрало законної сили, скасовує реє-
страцію випуску акцій та анулює свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій без по-
переднього зупинення обігу акцій, пра-
вові підстави для обмеження обігу акцій 
до моменту публікації інформації про ска-
сування реєстрації випуску акцій в офіцій-
ному виданні ДКЦПФР відсутні. 

Таким чином, вільний обіг акцій як 
об’єктів цивільних прав, тобто можливість 
вчинення правочинів, пов’язаних з пере-

ходом прав власності на акції, обмежу-
ється тільки з моменту публікації рішення 
ДКЦПФР про зупинення обігу акцій в офі-
ційному друкованому виданні, а у разі ска-
совування ДКЦПФР реєстрації випуску ак-
цій та анулювання свідоцтва про реєстра-
цію випуску акцій без попереднього зупи-
нення обігу акцій — з моменту офіційного 
опублікування інформації про скасування 
реєстрації випуску акцій.
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В.О. Навроцький обґрунтовано зазна-
чає, що кримінально-правова кваліфікація, 
як і будь-яке інше складне явище, має вну-
трішню будову, складається з певних еле-
ментів, а її структуру утворюють ті ж еле-
менти, які входять у структуру будь-якої 
людської діяльності — її об’єкт, суб’єкт та 
зміст.

Таким чином, об’єктом кримінально-
правової кваліфікації слід визнати той фе-
номен, який підлягає оцінці з позиції кри-
мінального закону. Слід погодитись із 
В.О. Навроцьким, що було б неточно ви-
знавати об’єктом кваліфікації злочин, 
оскільки вести мову про те, що вчинене 
особою діяння є злочином, можна лише 
тоді, коли процес кваліфікації завершений 
і зроблено висновок: має місце посягання, 
передбачене певною забороняючою нор-
мою кримінального закону, а кримінально-
правовій оцінці піддаються не тільки зло-
чинні посягання, а й інші діяння, які чи-
мось схожі зі злочинами. 

У сферу ж уваги органів, які здійсню-
ють кваліфікацію, діяння, які «чимось 
схожі зі злочинами», входять, на думку 
В.О. Навроцького, тому, що вони можуть: 
1) бути формально передбачені криміналь-
ним законом; 2) виступати об’єктивно сус-
пільно небезпечними у зв’язку із заподіян-
ням істотної шкоди правоохоронюваним 
інтересам; 3) характеризуватися умислом 
на заподіяння великої шкоди; 4) вчинятися 
з мотивом чи метою, які характерні для 
злочинів. Узагальнено ж, вважає В.О. На-
вроцький, об’єктом кваліфікації можна 
назвати діяння, що підлягає кримінально-
правовій оцінці.

Об’єктом кримінально-правової ква-
ліфікації слід вважати вчинене осо-
бою діяння, ознаки якого (об’єктивні та 
суб’єктивні) мають подібність, схожість 
(формально співпадають) з ознаками ді-
яння, склад якого визначений законодав-
цем у статті (частині статті чи її пункті) 
Особливої частини КК України як злочин. 
При цьому оцінка — кримінально-правова 
кваліфікація — має даватись з позиції:

1) визнання діяння таким, що фактично 
містить передбачений відповідною стат-
тею (частиною статті чи ї пунктом) склад 
злочину;

2) визнання діяння таким, що лише 
формально містить склад злочину — його 
ознаки співпадають з ознаками складу зло-
чину, передбаченого відповідною статтею 
(її частиною чи пунктом) Особливої час-
тини КК, - але яке з підстав, передбаче-
них законом, не є злочином із-за відсут-
ності якоїсь із ознак злочину, зазначених у 
ч. 1 ст. 11 КК: або воно не є суспільно не-
безпечним через малозначність (ч. 2 ст. 11 
КК), або ж не є суспільно небезпечним та/
або протиправним, оскільки містить склад 
правомірного діяння, яке визнається од-
нією із обставин, що виключають злочин-
ність діяння.

Наша позиція щодо кваліфікації діяння 
як злочину співпадає з наведеною позицією 
В.О. Навроцького, що про кримінально-
правову кваліфікацію (оцінку) діяння як 
злочину можна вести мову, «коли процес 
кваліфікації завершений». Завершується ж 
процес кваліфікації винесенням процесу-
ального акту суду (обвинувального вироку 
чи постанови (ухвали) про звільнення від 

П.П. АнДрУШКО,
професор кафедри кримінального права та 

кримінології юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка
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кримінальної відповідальності з підстав, 
передбачених нормами Загальної чи Осо-
бливої частини КК).

У теорії кваліфікації злочинів поділ 
(виділення) видів кваліфікації злочинів 
(кримінально-правової кваліфікації) здій-
снюється за різними критеріями: 

1) за суб’єктами, які її здійснюють, ви-
діляють офіційну і неофіційну або доктри-
нальну кваліфікацію;

2) за інститутами Загальної частини, 
які використовуються при кваліфікації, ви-
діляють: а) кваліфікацію закінченого і не-
закінченого злочину; б) кваліфікацію спі-
вучасті у злочині; в) кваліфікацію множин-
ності злочинів;

3) за об’єктом кваліфікації виділяють: 
а) кваліфікацію злочинів; б) кваліфікацію 
діянь, які визнаються обставинами, що ви-
ключають злочинність діяння; в) кваліфі-
кацію посткримінальнрої поведінки.

Зокрема, В.О. Навроцький пише, що 
обсяг поняття кримінально-правової квалі-
фікації визначається шляхом поділу цього 
поняття, в ході якого вказуються окремі 
види такої кваліфікації. На думку В.О. На-
вроцького, «найпростішим, і, відповідно, 
найточнішим і логічно бездоганним є ди-
хотомічний поділ поняття кримінально-
правової кваліфікації — двочленний по-
діл на дві частини, коли обсяг поняття ді-
литься на два суперечливих поняття (А та 
не — А). Провівши такій поділ поняття 
кримінально-правової кваліфікації, отри-
маємо дві частини — «кваліфікація злочи-
нів» і «кваліфікація не — злочинів» (ква-
ліфікація суспільно небезпечних діянь, які 
не є злочинами) [1, 9—10].

В.О. Навроцький вважає, що здійсню-
ючи поділ кваліфікації злочинів на види, 
доцільно керуватися класифікаціями видів 
злочинів, які містяться у кримінальному 
законі, враховувати особливості кваліфіка-
ції окремих видів злочинів, відображених 
у нормах чинного кримінального законо-
давства.

На думку В.О. Навроцького, з якою 
слід погодитись, перелік підстав поділу 
кримінально-правової кваліфікації на види 

і відповідно, видів такої кваліфікації може 
бути продовжений до безкінечності, але 
навряд чи є потреба це робити, а важли-
вим є те, що поняття кримінально-правової 
кваліфікації є складним та багатоаспек-
тним [1, 10—12].

У теорії види (різновиди) кваліфікації 
злочинів виділяються і за іншими критері-
ями. Зокрема, С.Д. Шапченко виділяє такі 
різновиди кваліфікації злочинів: 1) квалі-
фікація злочинів як специфічна оціночно-
пізнавальна діяльність людини; 2) квалі-
фікація злочинів як юридично значуща 
дія; 3) кваліфікація злочинів як юридична 
дія суб’єкта, уповноваженого на її прове-
дення; 4) кваліфікація злочинів як юри-
дична дія уповноваженого суб’єкта, що 
має кримінально-процесуальний харак-
тер; 5) кваліфікація злочинів як юридична 
дія уповноваженого суб’єкта, що має 
кримінально-правовий характер [2, 421].

Кваліфікація злочинів у кримінально-
правовому значенні — це зафіксований 
(об’єктивізований, відображений) у проце-
суальному акті суду (обвинувальному ви-
року, постанові чи ухвалі) висновок суду 
(в межах кримінального судочинства) про 
те, що діяння особи, якому ним давалась 
оцінка, містить склад злочину, передбаче-
ного в Особливій частині Кримінального 
кодексу.

Як уже зазначалось, окремі вчені як різ-
новид кримінально-правової кваліфікації 
(кваліфікації злочинів) виділяють кваліфі-
кацію посткримінальної поведінки.

Ю.В. Баулін, який під кримінально-
правовою кваліфікацією розуміє кваліфі-
кацію тільки тих юридичних фактів, які 
передбачені гіпотезами норм криміналь-
ного права, і, залежно від того, який саме 
з юридичних фактів, що передбачені гі-
потезою норми кримінального права, 
підлягає кваліфікації, виділяє два види 
кримінально-правової кваліфікації: квалі-
фікацію злочинів та кваліфікацію посткри-
мінальних юридичних фактів. При цьому 
Ю.В. Баулін зазначає, що і той і інший вид 
кримінально-правової кваліфікації здій-
снюється виключно на досудовому слід-
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стві органами, які його провадять — слід-
чим або прокурором. Ю.В. Баулін також 
зазначає, що при застосуванні традиційних 
норм кримінального права, тобто норм, 
які передбачають покладення криміналь-
ної відповідальності, здійснюється тільки 
один вид кримінально-правової кваліфіка-
ції, а саме — кваліфікація злочинів, а при 
застосуванні так званих альтернативних 
норм, що передбачають повне або част-
кове звільнення від кримінальної відпові-
дальності, здійснюється одразу або з пев-
ним розривом у часі обидва названі види 
кримінально-правової кваліфікації [3, 416].

На думку Ю.В. Бауліна, коли йдеться 
про застосування нетипових (альтернатив-
них) норм кримінального права, тобто та-
ких що передбачають повне або часткове 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності за вчинений злочин, то застосування 
їх гіпотез зумовлює кримінально-правову 
кваліфікацію двох юридичних фактів — 
власне самого злочину, а також посткримі-
нального юридичного факту, з наявністю 
якого (зокрема, її диспозиція) і пов’язує 
можливість повного або часткового звіль-
нення від кримінальної відповідаль-
ності [3, 414].

Ю.В. Баулін вважає, що хоча кваліфіка-
ція діяння на досудовому слідстві за сво-
їми кримінально-правовими наслідками є 
попередньою, а здійснювана судом при по-
становленні вироку — остаточною, однак і 
та і інша залишаються офіційною (позаяк 
здійснюються від імені держави) кваліфі-
кацією вчиненого особою діяння [3, 411].

На думку Ю.В. Бауліна, у найпершому 
наближенні під застосуванням гіпотез норм 
кримінального право розуміється кваліфіка-
ція юридичних фактів, передбачених у них, 
а позаяк основним юридичним фактом, який 
міститься в гіпотезах норм кримінального 
права, є правопороджуючий юридичний 
факт — злочин, то застосування таких гіпо-
тез у першу чергу полягає в кваліфікації зло-
чинів. Таке твердження, вважає Ю.В. Баулін, 
є практично загальновизнаним у літературі і, 
на його погляд, не може викликати скільки-
небудь серйозних заперечень [3, 412].

Позиція Ю.В. Бауліна побудована (осно-
вана) на його концептуальному підході до 
поняття норм кримінального права та їх за-
стосування: 1) не всі норми, закріплені у КК, 
є нормами кримінального права, зокрема 
не є такими конституційно-правові поло-
ження про чинність кримінального закону в 
часі і межі його дії у часі та просторі (статті 
4—8), цивільно-правові та адміністративно-
правові положення про обставини, що ви-
ключають злочинність діяння (статті 36—
43), адміністративно-правові положення 
про примусові заходи медичного характеру 
та примусове лікування (статті 92—96); 
2) для з’ясування поняття «застосування 
норм кримінального права» можуть бути 
використані лише ті положення КК Укра-
їни, в яких йдеться про застосування кримі-
нального закону в тій частині, в якій він ві-
дображає норми кримінального права, і, на-
впаки, не можуть бути використані ті поло-
ження, де йдеться про «застосування при-
мусових заходів медичного характеру», «за-
стосування примусових заходів виховного 
характеру», «застосування примусового лі-
кування», оскільки застосування цих по-
ложень КК не є застосуванням норм кри-
мінального права. Ю.В. Баулін вважає, що 
«системний аналіз кримінально-правових 
положень кримінального закону України, в 
яких йдеться про його застосування, при-
водить до висновку про те, що шляхом за-
стосування норм кримінального права ви-
значаються, по-перше, злочинність діяння; 
по-друге — кримінальна відповідальність 
за його вчинення» [3, 408].

Наведені міркування Ю.В. Бауліна 
щодо змісту понять «застосування кримі-
нального закону», «кваліфікація злочину» 
та «кримінально-правова кваліфікація», 
їх співвідношення та видів кримінально-
правової кваліфікації є, на мій погляд, ско-
ріше постановкою проблеми і потребують 
конкретизації, додаткових аргументів і де-
тальнішого обґрунтування. Тим більше, 
що позиція Ю.В. Бауліна з окремих питань 
є суперечливою, недостатньо чіткою і од-
нозначною, а їх розгляд — певною мірою 
незавершеним.
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По-перше, Ю.В. Баулін не дає влас-
ного визначення понять «кваліфікація зло-
чинів» та «кримінально-правова кваліфіка-
ція» у їх «класичному», «традиційному», 
«власному» розумінні, не визначає їх спів-
відношення.

По-друге, Ю.В. Баулін говорить про 
кримінально-правову кваліфікацію юри-
дичних фактів, а не про кримінально-
правову кваліфікацію діяння особи як 
злочинного — кваліфікацію злочинів, 
розглядаючи останню як один із видів 
кримінально-правової кваліфікації. Оче-
видно, що при кримінально-правовій 
оцінці посткримінальної поведінки особи 
для її врахування при застосуванні окре-
мих інститутів кримінального законодав-
ства (звільнення від кримінальної відпові-
дальності, звільнення від відбування пока-
рання та ін.), оцінка вчиненого особою ді-
яння з позиції наявності чи відсутності в 
ньому складу злочину, тобто «власне» ква-
ліфікація злочину, ні судом, ні іншим орга-
ном, зокрема Президентом України при за-
стосуванні помилування, не здійснюється 
і не може здійснюватись, оскільки вона 
вже зафіксована у відповідному процесу-
альному акті, зокрема у обвинувальному 
вироку суду, який набрав законної сили, і 
не може бути змінена, за винятком випад-
ків застосування нового кримінального за-
кону, який має зворотню силу.

По-третє, не всі види звільнення від 
кримінальної відповідальності (як за-
гальні, так і передбачені статтями Осо-
бливої частини КК) обумовлюються пост-
кримінальною поведінкою особи, яка вчи-
нила злочин. Зокрема, підставами звіль-
нення від кримінальної відповідальності в 
порядку, передбаченому ст. 48 КК, є втрата 
діянням, вчиненим особою, суспільної не-
безпечності, та втрата самою особою сус-
пільної небезпечності, а підставою звіль-
нення від кримінальної відповідальності 
в порядку, передбаченому ст. 49 КК, є за-
кінчення строків давності притягнення 
до кримінальної відповідальності. Час-
тиною 3 ст. 369 КК передбачені дві під-
стави звільнення від кримінальної відпо-

відальності особи, яка дала хабар: 1) вста-
новлення факту, що стосовно особи мало 
місце вимагання хабара, та 2) добровільна 
заява особи, яка дала хабара, про факт да-
вання нею хабара. Перша із названих під-
став жодним чином не пов’язана із оцін-
кою посткримінальної поведінки особи, 
яка вчинила давання хабара.

По-четверте, вчинення злочину з пе-
ревищенням меж крайньої необхідності 
та при виконанні спеціального завдання з 
попередження чи розкриття злочинної ді-
яльності організованої групи чи злочин-
ної організації, поєднане з вчиненням зло-
чину, у випадках, передбачених КК, згідно 
зі ст. 66 є обставинами, які пом’якшують 
покарання, а тому суд зобов’язаний дати 
кримінально-правову оцінку вчиненим 
особою діям як таким, що вчинені в стані 
крайньої необхідності, але з перевищен-
ням її меж, чи вчиненим при виконанні 
спеціального завдання з попередження чи 
розкриття злочинної діяльності організо-
ваної групи чи злочинної організації, тобто 
за наявності обставин, які законодавцем 
визнаються обставинами, що виключають 
злочинність діяння. 

Зверну увагу ще на декілька момен-
тів. Якщо при першому виді кримінально-
правової кваліфікації, яку виділяє Ю.В. Ба-
улін, кримінально-правова оцінка як ді-
яння, що містить склад злочину, здійсню-
ється органами досудового слідства, то ці 
органи жодним чином не причетні до вирі-
шення питання про застосування ст. 81 КК, 
тобто до вирішення питання про застосу-
вання умовно-дострокового звільнення від 
відбування покарання. Крім того, Ю.В. Ба-
улін, з одного боку, категорично стверджує, 
що обидва види кримінально-правової ква-
ліфікації, які ним виділяються, здійсню-
ються органами досудового слідства, тобто 
суб’єктами кримінально-правової кваліфі-
кації визнає лише слідчого та прокурора, 
а також до вирішення питань щодо засто-
сування статей 82, 83, 84 (ч. 2), 91 КК та 
застосування амністії до осіб, засуджених 
за вчинення злочину, вирок щодо яких на-
брав законної сили, та застосування поми-
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лування, а, з другого боку, пише, що така 
кваліфікація здійснюється і судом, зокрема 
при застосуванні ст. 81 КК: «зрозуміло, що 
кваліфікація кожного з названих юридич-
них фактів (вчинення злочину та посткри-
мінальна поведінка засудженого під час 
відбування покарання — доведення ви-
правлення сумлінною поведінкою і став-
ленням до праці — П.А) здійснюється з 
розривом у часі. Перший з них одержить 
кваліфікацію при винесенні судом обвину-
вального вироку (тобто кваліфікація здій-
снюється судом — П.А), другий — тільки 
через певний час, при винесенні постанови 
про умовно-дострокове звільнення від по-
карання. Причому, як правило, кваліфіка-
цію першого та другого юридичних фактів 
здійснюватимуть різні суди» [3, 416].

Другим видом кримінально-правової 
кваліфікації Ю.В. Баулін називає кваліфі-
кацію посткримінальних юридичних фак-
тів — посткримінальної поведінки особи, 
яка вчинила злочин, тобто поведінку особи 
після вчинення нею злочину, яка впливає 
на застосування окремих інститутів кримі-
нального права. Прикладом такої кваліфі-
кації, на думку Ю.В. Бауліна, є врахування 
(оцінка) судом поведінки засудженого (як 
сумлінної чи несумлінної) та його став-
лення до праці, які в сукупності свідчать 
про його виправлення, яке є підставою за-
стосування до нього умовно-дострокового 
звільнення від покарання в порядку, перед-
баченому ст. 81 КК. Проте поведінка засу-
дженого є також підставою застосування 
до нього ст. 82 КК, якою передбачається 
можливість заміни особам , що відбувають 
покарання у виді обмеження або позбав-
лення волі, невідбутої частини покарання 
більш м’яким покаранням у разі, якщо за-
суджений став на шлях виправлення. У да-
ному ж випадку мова не йде про повне або 
часткове звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності. 

Крім того суд повинен давати кри-
мінально-правову оцінку посткриміналь-
ної поведінки особи для врахування її 
як обставини, що пом’якшує покарання: 
1) з’явлення із зізнанням, щире каяття або 

активне сприяння розкриттю злочину (п. 1 
ч. 1 ст. 66 КК); 2) добровільне відшкоду-
вання завданого збитку або усунення за-
подіяної шкоди (п. 2 ч. 1 ст. 66 КК); 3) на-
дання медичної або іншої допомоги по-
терпілому безпосередньо після вчинення 
злочину (п. 21 ч. 1 ст. 66 КК). За наяв-
ності хоча б двох із перерахованих обста-
вин суд на підставі ч. 1 ст. 69 КК може при-
значити основне покарання нижче від най-
нижчої межі або перейти до іншого, більш 
м’якого виду покарання, а за наявності об-
ставин, передбачених пунктами 1 та 2 ч. 1 
ст.66 КК, відсутності обставин, що обтяжу-
ють покарання, а також при визнанні під-
судним своєї вини, строк або розмір по-
карання не може перевищувати, згідно 
зі ст. 691 КК, двох третин максимального 
строку або розміру найбільш суворого 
виду покарання, передбаченого відповід-
ною санкцією статті (санкцією частини 
статті) Особливої частини КК.

Зазначені у пунктах 1, 2, 21 ч. 1 ст. 66 
КК обставини, залежно від ступеня тяж-
кості вчиненого злочину, можуть бути або 
підставами застосування однієї із норм, що 
передбачають повне звільнення від кри-
мінальної відповідальності, або ж під-
ставами призначення меншого за розмі-
ром покарання при визнанні їх обстави-
нами, що пом’якшують покарання, або ж 
підставами призначення основного пока-
рання нижче від найнижчої межі, чи ін-
шого, більш м’якого виду покарання, або 
ж впливати на розмір покарання, який не 
може бути перевищений, або ж бути під-
ставою непризначеня додаткового пока-
рання, що передбачене в санкції статті 
(санкції частини статті) Особливої частини 
КК як обов’язкове, згідно з ч. 2 ст. 69 КК.

Ю.В. Баулін пише, що «кваліфіка-
ція кожного з названих юридичних фак-
тів1 здійснюватиметься з розривом у часі. 
Перший з них одержить кваліфікацію при 
винесенні судом обвинувального вироку, 
другий — тільки через певний час при ви-

1 Перший юридичний факт — вчинення злочину 
невеликої або середньої тяжкості або необережного 
тяжкого злочину; другий юридичний факт — доведен-
ня засудженим свого виправлення.
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несенні постанови про умовно-дострокове 
звільнення від покарання… Однак такий 
механічний часовий розрив двох кваліфі-
кацій не заперечує того, що здійснена ра-
ніше кваліфікація злочину має своє зна-
чення при застосуванні норми про част-
кове звільнення від кримінальної відпові-
дальності (умовно-дострокове звільнення 
від покарання). Адже для того, аби засто-
сувати таку норму, суд повинен встано-
вити, що вчинений злочин кваліфіковано 
саме так, як того вимагає передумова та-
кого звільнення» [3, 416].

Вирішуючи питання про можливість 
застосування до особи, яка відбуває пока-
рання, зазначене у ч. 1 ст. 81, а щодо особи, 
яка відбуває покарання у виді позбавлення 
волі за злочин, вчинений у віці до вісім-
надцяти років (ч. 1 ст. 107 КК), суд, який 
вирішує питання про можливість умовно-
дострокового звільнення особи від відбу-
вання покарання на підставі ст. 81 чи ст. 107 
КК, не здійснює кваліфікації першого юри-
дичного факту — вчиненого особою зло-
чину, оскільки така оцінка уже здійснена 
іншим судом у обвинувальному вироку, ви-
несеному ним, який набрав законної сили. 
І така оцінка не може бути змінена чи (ква-
ліфікована інакше) судом, який дає оцінку 
(кваліфікує) другий юридичний факт.

В цілому позиція Ю.В. Бауліна, незва-
жаючи на певну суперечливість окремих її 
положень, недостатню аргументацію окре-
мих висновків та неповноту розгляду окре-
мих її аспектів, заслуговує на увагу, зокрема 
щодо виділення поняття «кримінально-
правова кваліфікація» в широкому розу-
мінні — як оцінки певної поведінки особи 
(вчиненого нею діяння та посткримінальної 
поведінки) при застосуванні кримінально-
правових норм, яка (поведінка) є юридич-
ним фактом, що має кримінально-правове 
значення. Однак в такому широкому розу-
мінні поняття «кримінально-правова ква-
ліфікація» включає в себе, на мій погляд, 
не лише кримінально-правову кваліфіка-
цію вчиненого особою діяння як злочину 
та кримінально-правову оцінку посткри-
мінальної поведінки особи після вчинення 

злочину (як до, так і після винесення ви-
року), а також і поведінку особи під час 
вчинення діяння, яке може містити як фак-
тично, так і формально склад злочину. 

В.О. Навроцький також говорить про 
кваліфікацію посткримінальної поведін ки, 
зазначаючи, що в цілому ряді випадків 
пост кримінальна поведінка сама підля-
гає кримінально-правовій кваліфікації, яка 
тягне для особи, дії якої кваліфікуються, 
як позитивні, так і негативні наслідки [1, 
370]. В.О. Навроцький вважає, що чин-
ний КК істотно розширив (порівняно з 
КК України 1960 р.) коло випадків, коли 
посткримінальна поведінка враховується 
при кваліфікації дій особи, яка вчинила 
злочин. В обґрунтування цього висновку 
В.О. Навроцький пише: «Досить сказати, 
що більш ніж вдвічі збільшилась кількість 
норм, які регламентують звільнення особи 
від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з позитивною посткримінальною 
поведінкою. Разом з тим законодав ча регла-
мен тація посткримінальної поведін ки КК 
далеко не завжди досконала, що утруднює 
застосування відповідних кримінально-
правових норм, визначення їх співвідно-
шення із суміжними … Аналіз питань 
кваліфікації посткримінальної поведінки 
становить теоретичний і практичний інте-
рес, хоча пов’язаний із певними трудно-
щами» [1, 370].

З останнім твердженням В.О. Навроць-
кого, а саме що аналіз питань пост кри-
мінальної поведінки особи становить теоре-
тичний і практичний інтерес, слід погоди-
тись, оскільки її характер та зміст може впли-
вати (і фактично впливає) на диференціацію 
кримінальної відповідальності винної 
особи — особи, яка визнана такою, що вчи-
нила діяння, яке містить склад злочину —, 
бути підставою (умовою) звільнення особи 
від кримінальної відповідальності, засто-
сування до особи акту амністії чи помилу-
вання чи застосування до особи примусо-
вих заходів виховного характеру.

Проте не можна погодитись із за-
гальним висновком В.О. Навроцького 
про існування інституту (здійснення) 
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кримінально-правової кваліфікації пост-
кримінальної поведінки, враховуючи саме 
поняття кримінально-правової кваліфіка-
ції, оскільки сама оцінка посткримінальної 
поведінки особи здійснюється не з пози-
ції встановлення наявності чи відсутності 
в такій поведінці складу злочину, а з пози-
ції її врахування щодо можливості/немож-
ливості застосування до особи певних ін-
ститутів Загальної частини КК, чи норм 
про звільнення від кримінальної відпові-
дальності, передбачених у статтях Особли-
вої частини КК.

Статтею 135 КК передбачена відпові-
дальність за завідоме залишення без до-
помоги особи, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані і позбавлена можли-
вості вжити заходів для самозбереження 
внаслідок безпорадного стану у разі, якщо 
той, хто залишив без допомоги, сам поста-
вив потерпілого в небезпечний для життя 
стан. Поставлення особи в небезпечний 
для життя стан може бути доволі часто на-
слідком її діяння, яке містить самостій-
ний склад злочину, наприклад бути на-
слідком вчинення особою порушення пев-
них правил, зокрема порушення правил 
безпеки дорожнього руху або експлуата-
ції транспорту особою, яка керувала тран-
спортним засобом (ст. 286 КК). Проте у 
цьому разі поведінка особи після вчинення 
нею певного злочину оцінюється з пози-
ції наявності чи відсутності в такій пове-
дінці складу іншого злочину, а саме зло-
чину, склад якого передбачено ст. 135 КК, 
оскільки кримінальний закон, передба-
чивши відповідальність за зазначений вид 
завідомого залишення без допомоги особи, 
яка перебуває в небезпечному для життя 
стані, тим самим поклав на особу, яка по-
ставила своїми діями іншу особу в небез-
печний для життя стан (незалежно від того, 
протиправні чи ні такі дії), надати допо-
могу такій особі.

Ненадання допомоги особою, яка за-
вдала іншій особі тяжке тілесне ушко-
дження, яке спричинило смерть потерпі-
лого, яку можна було б відвернути шля-
хом надання йому необхідної допомоги, 

залежно від психічного ставлення ви-
нної особи до настання наслідку у вигляді 
смерті потерпілого, може кваліфікуватися 
або за ч. 2 ст. 121, або ж за статтею 115 КК. 
У цьому разі мова йде про «перетворення» 
простого складу злочину (за висловлюван-
ням В.О. Навроцького) у його кваліфікова-
ний вид (ч. 2 ст. 121 КК) чи в інший, більш 
тяжкий злочин (ст. 115 КК). 

Інших прикладів впливу посткримі-
нальної поведінки особи на кримінально-
правову оцінку вчиненого нею діяння, на 
мій погляд, чинний КК не містить.

Умовно можна говорити про 
кримінально-правову оцінку (кваліфіка-
цію) посткримінальної поведінки особи, 
яка висловила погрозу вчинити певний 
злочин, зокрема погрозу вчинити вбивство 
(ст. 129 КК), якщо закон пов’язує визна-
ння погрози злочином з наявністю реаль-
них підстав побоюватися здійснення (ре-
алізації) висловленої погрози. Про наяв-
ність реальних підстав реалізації вислов-
леної погрози вбивством може, якраз, і 
свідчити поведінка особи, яка її висловила, 
після висловлення погрози. Такі дії можуть 
утворювати і самостійний склад злочину, 
наприклад злочину, склад якого передба-
чений ст. 263 КК (придбання чи виготов-
лення зброї, її ремонт).

Таким чином, у багатьох випадках по-
ведінка особи після вчинення нею злочину 
(пост кримінальна поведінка) повинна діс-
тавати оцінку з позиції кримінального за-
кону, оскільки її характер і зміст можуть 
тягти за собою певні кримінально-правові 
наслідки. Але така оцінка не є різновидом 
кримінально-правової кваліфікації (квалі-
фікації злочинів).

На мій погляд, є підстави для виді-
лення як самостійного, родового терміно-
поняття «кримінально-правова оцінка по-
ведінки особи, яка вчинила злочин». Різ-
новидами (складовими частинами) цього 
поняття є: 1) кримінально-правова ква-
ліфікація вчиненого, здійснювана ор-
ганами дізнання і досудового слідства; 
2) кримінально-правова кваліфікація, здій-
снювана судом — власне кваліфікація зло-
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чину; 3) кримінально-правова оцінка пост-
кримінальної поведінки особи, яка вчи-
нила злочин.

При цьому можна виділити три види 
посткримінальної кримінально-правової 
оцінки поведінки особи, які можуть тягти 
за собою і враховуватись при застосуванні 
до особи, яка вчинила суспільно небез-
печне діяння, чи щодо якої винесено об-
винувальний вирок, певних кримінально-
правових заходів: 1) посткримінальна по-
ведінка після вчинення злочину, яка врахо-
вується судом при винесенні рішення по 
справі (винесення обвинувального вироку, 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності, застосування примусових заходів 
виховного характеру); 2) посткримінальна 
поведінка особи, щодо якої судом винесено 
вирок чи яку звільнено умовно від кримі-
нальної відповідальності у зв’язку з пере-
дачею на поруки (ст. 47 КК) або якій не-
відбута частина покарання замінена більш 
м’яким (ст. 82 КК) чи яка звільнена від від-
бування покарання на підставі ст. 83 КК; 
3) посткримінальна поведінка особи, яка 
відбуває чи відбувала призначене судом по-
карання, яка може бути підставою застосу-

вання до неї певних заходів кримінально-
виконавчого характеру на підставі норм 
КВК України, застосування акту амністії 
чи помилування, дострокового зняття су-
димості.
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Окремої уваги заслуговує передача іно-
земною мовою правничої наукової інфор-
мації. Саме переклад сприяє виникненню 
та розповсюдженню еквівалентів лексич-
них одиниць, які або одночасно запозичу-
ються кількома мовами з єдиного джерела, 
або проходять кілька проміжних етапів по-
слідовних запозичення у межах того чи ін-
шого ланцюга мов. Отже, переклад теж ві-
діграє далеко не останню роль у розвитку 
мов. Бо це не лише намагання передати 
певну інформацію засобами іншої мови, 
але й випробування можливостей мови пе-
рекладу, її здатності передавати думку, ви-
словлену іншою мовою. І якщо у мові пе-
рекладу бракує необхідних лексичних оди-
ниць, саме перекладачі першими намага-
ються створити відповідний лексичний ек-
вівалент у мові перекладу, коли вони натра-
пляють на лакуни. 

Особливо часто такі ситуації виника-
ють при юридичному та технічному пере-
кладі. Бувають випадки, коли той чи інший 
термін, який дуже широко вживається в од-
ній мові, ще не зареєстровано в іншій. Ла-
куна рано чи пізно заповниться, але завжди 
виникає питання, як саме вона повинна за-
повнитися. Зараз науково-технічна термі-
нологія створюється, як правило, органі-
зовано, за участю термінологічних комісій 
та інших установ, на які покладено таке за-
вдання. Проте окремі перекладачі теж іс-
тотно впливають на створення нових тер-
мінів. Нові терміни при перекладі можуть 
або просто запозичуватись, або передава-
тися засобами рідної мови. Але незалежно 
від способу перекладу незареєстрованих 

термінів, цей переклад здійснюється з ме-
тою одержання їхніх формальних еквіва-
лентів. Причому, таким еквівалентом може 
бути навіть довільне словосполучення 
типу конкурентноспроможна продукція. 
Перекладачеві інколи доводиться само-
стійно створювати еквівалентні терміни 
рідною мовою, причому основна проблема, 
яку доводиться розв’язувати переклада-
чеві науково-технічної літератури, полягає 
саме у перекладі термінів, що веде до по-
яви неологізмів, які становлять досить ве-
ликий відсоток всієї лексики у перекладах. 
Справа в тому, що перекладачі змушені ви-
находити засоби передачі відсутнього тер-
міна для подальшого його стандартизація 
та закріплення у відповідних термінологіч-
них словниках. А виходячи з того, що будь-
який словник претендує на істину в остан-
ній інстанції, перекладач має своїм завдан-
ням враховувати не лише досвід найбільш 
розвинених мов світу, але й місцеві умови 
та традиції, пов’язані зі словниковим скла-
дом мови. Важливу роль відіграє також фо-
нетична та граматична будова мови. Отже, 
виникає інша проблема: якомога вдаліше 
поєднати національні традиції з позитив-
ним світовим досвідом. Особливо це сто-
сується мов, у яких національна терміно-
логія перебуває на стадії формування, де 
саме переклади наукової правничої літера-
тури з інших мов служать одним із осно-
вних шляхів поповнення фахових терміно-
систем та їх стандартизації [6].

Інколи саме перекладачі звертають 
увагу на те, що той чи інший термін рід-
ної мови не відповідає основним вимогам 
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термінотворення, бо якраз перекладачі, як 
ніхто інший, мають можливість порівню-
вати термінологічні еквіваленти мови ори-
гіналу та мови перекладу. Під невідпові-
дальністю того чи іншого терміна може ро-
зумітися його надмірна громіздкість, не-
здатність утворювати деривати тощо. Ча-
сом перекладачі просто заступають невда-
лий термін його іншомовним еквівален-
том. Це може відбуватися як узгодження, 
так і стихійно.

Для прикладу, майже інтернеціаналіз-
мов стало англомовне слово «dealer» — 
торговець, ділер, посередник. Словосполу-
чення англійською мовою «dealer in foreign 
exchange» — продавець іноземно мовної 
валюти; «dealer in stolen property» можна 
передати українським еквівалентом «тор-
говець краденим».

Різні моно лінгвістичні, двомовні та 
тлумачні словники юридичної лексики по 
— різному трактують ті, чи інші поняття і 
лише контекст та креативний підхід до пе-
рекладу тексту призводять до адекватності. 

Для розвитку монологічного та діало-
гічного, юридичного, іноземного мовлення 
студентів в базі міжнародних технологій 
— віртуальна консультація адвоката та клі-
єнта, яку залюбки «програють» студенти. 
Дійові особи: Адвокат (Україна), перекла-
дач, клієнт (Великобританія). 

Намагання клієнта розібратись у та-
кому:

Конституція України гарантує кожному 
право на судовий захист і передбачає, що 
держава має забезпечувати фінансування 
та належні умови для функціонування су-
дів та діяльності суддів. З огляду на це у 
державному бюджеті України окремо ви-
значаються видатки на утримання судів. 
Не секрет, що здійснення правосуддя в ци-
вільному судочинстві потребує великих фі-
нансових затрат. Частково такі затрати ком-
пенсуються державі шляхом обкладання 
судовим збором (державним митом) заяв, 
з якими особа звертається до суду. Другим 
джерелом фінансування судової діяльності 
є кошти, які сплачує зацікавлена сторона за 
розгляд судової справи, зокрема це витрати 

на інформаційно-технічне забезпечення; 
витрати на правову допомогу: витрати сто-
рін та їхніх представників, що пов’язані з 
явкою до суду; витрати, необхідні для залу-
чення свідків, спеціалістів, перекладачів та 
проведення судових експертиз, та витрат, 
пов’язані з проведенням огляду доказів за 
місцем їх знаходження та вивченням інших 
дій, необхідних для розгляду справи [4].

Роз’ясніть і прокоментуйте. Відтворіть 
цю ситуацію в діалогах між дійовими осо-
бами адвокатської практики. 

Популярне англійське прислів’я гово-
рить: «There are no limits to perfection» — 
немає меж досконалості. Тому міжнародні 
технології навчання іноземно мовній ко-
мунікації в ході перекладу будь-якої соці-
альної термінології, рівно як і правничої, 
базується на креативному підході до ін-
терпретації тем, текстів, діалогів в писем-
ному та усному мовленні, на використанні 
комп’ютерних програм та сучасних лінг-
вістичних «нанотехнологій» — родзинок 
і знахідок викладача іноземної мови, пере-
кладача і фахівця в галузі правничої лек-
сики. 
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I. Кваліфікація злочину (біль широко — 
кримінально-правова кваліфікація) — над-
звичайно важлива теоретична і прикладна 
проблема. Цим пояснюється і неабиякий 
інтерес науковців до її вивчення [1].

У своєму виступі ми торкнемося 
питан ня про коректність формулю ван ня 
тем дисертаційних досліджень (засто-
сував ши узагальнений підхід — не пер-
соніфікуючи жодного автора, хоча дехто з 
них, можливо, впізнає себе), до якого при-
четні і відповідальні не лише здобувачі 
та їх наукові керівники (наукові консуль-
танти), а й вчені ради, що затверджують 
відповідні теми. 

Категорія «кваліфікація злочину» тісно 
пов’язана з іншими, суміжними категорі-
ями: аналіз складу злочину, кримінально-
правовий аналіз, кримінально-правова 
харак теристика. Саме вони нерідко вико-
ристовуються при формулюванні тем дис-
ертаційних досліджень. У випадках, коли 
тема дисертації містить категорію «квалі-
фіка ція злочину», зміст дослідження зага-
лом є узгодженим з предметом такого до-
слід жен ня. Проблеми зазвичай виникають 
у разі використання при формулюванні 
теми дисертації інших зворотів. 

Цей аспект давно привернув нашу 
увагу, оскільки в літературі зазначені кате-
горії по-різному тлумачаться чи навіть ото-
тожнюються. За такої ситуації предмет від-
повідного дослідження стає «гумовим» і 
зазвичай не знаходить належного висвіт-
лення. 

II. Особливу складність викликає опе-
рування поняттям «кримінально-правова 
характеристика злочину». На відміну від 
ґрунтовно розроблених, наприклад, понять 
кримінологічної та криміналістичної ха-
рактеристик відповідних злочинів, поняття 
«кримінально-правова характеристика зло-
чину» (як не дивно) залишається «білою 
плямою» у теорії кримінального права. І 
це при тому, що в Україні захищається без-
ліч дисертацій за темами, в яких фігурує 
аналізоване поняття (нерідко, як підзаголо-
вок). Тому, без перебільшення, слід подя-
кувати харківським колегам, які стали піо-
нерами у дослідженні доктринального фе-
номена «кримінально-правова характерис-
тика злочину» [2]. 

В.І. Борисов і О.О. Пащенко кримі-
нально-правову характеристику визначають 
як «систему, суму спеціалізованої нау ко вої 
інформації про певний вид злочинів». На 
думку авторів, елементами, що її утворю-
ють, є: 1) соціальна обумовленість встанов-
лення та збереження кримі наль ної відпо-
відальності за певний вид злочинів; 2) сус-
пільна небезпечність певно го виду злочи-
нів, як їх матеріальний субстрат; 3) проти-
правність діяння та її місце в системі нор-
мативного визначення заборони відповід-
ного виду суспільно небезпечної поведінки; 
4) склад певного виду злочинів; 5) суспільно 
небезпечні наслідки та інші обставини вчи-
нення злочинів, що знаходяться поза меж-
ами складу певного виду злочинів, але при-
таманні їх вчиненню; 6) особа злочинця [3].

А.А. МУзиКА, 
доктор юридичних наук, професор,

заступник директора Державного науково-дослідного 
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Поки що умовно, без будь-яких заува-
жень, сприймемо запропонований підхід 
харківських вчених. Оскільки іншого ви-
значення не існує (до речі, з моменту опу-
блікування їхньої статті пройшло вже п’ять 
років), «відштовхнемося» саме від нього і 
проаналізуємо, як враховується (сприйма-
ється) у процесі дисертаційних досліджень 
наукова позиція В.І. Борисова та О.О. Па-
щенка. При цьому, однак, доцільно привер-
нути увагу до такої обставини: елементи 
кримінально-правової характеристики зло-
чину під номерами 2, 3 і 4 водночас нале-
жать до «предмета» кваліфікації злочинів; 
особа злочинця — не кримінально-правове, 
а кримінологічне поняття.

Огляд відповідних авторефератів кан-
дидатських дисертацій свідчить про те, що 
їх автори мають різне уявлення про сутність 
кримінально-правової характеристики зло-
чину, тобто предмет дослідження розкри-
вається ними з урахуванням власних твор-
чих уподобань (індивідуальних можливос-
тей). При цьому навіть не робиться спроба 
пізнати поняття «кримінально-правова ха-
рактеристика злочину», дати його визна-
чення. І тому в авторефератах дисертацій, 
предметом дослідження яких задекларо-
вано кримінально-правову характеристику 
певного злочину, можна відшукати (окрім 
аналізу складу злочину) і такі розділи 
(підрозділи), як: історичні, міжнародно-
правові та порівняльно-правові аспекти; 
система злочинів; кримінально-правова 
протидія; звільнення від кримінальної від-
повідальності (як перспективний напрям 
розвитку кримінального законодавства); 
відмежування від суміжних посягань та 
кваліфікація за сукупністю злочинів; запо-
бігання злочинним порушенням. По-суті, 
весь спектр кримінально-правових, і пев-
ний масив — кримінологічних проблем.

Водночас нам не вдалося відшукати 
жодного автореферату, де у межах дослі-
дження кримінально-правової характе-
ристики відповідного злочину йшлося б 
про особу злочинця чи про суспільно не-
безпечні наслідки злочину (інші обста-
вини вчинення злочину), що знаходяться за 

межами складу певного злочину, але при-
таманні його вчиненню. Іншими словами, 
запропонована В.І. Борисовим і О.О. Па-
щенком структура наукового поняття 
кримінально-правової характеристики зло-
чинів у пізнанні останніх наразі «не пра-
цює». Проте їх вини у цьому ми не вбача-
ємо. 

Слід зазначити й таке: якщо складовою 
теми дисертації є поняття «кримінально-
правовий аналіз», у таких працях можна 
відшукати підрозділи, де вивчаються пи-
тання про кваліфікацію злочинів, про 
особу злочинця; якщо тема була з підзаго-
ловком «аналіз складу злочину», трапля-
лися підрозділи, де розкривалася характе-
ристика суспільної небезпеки і протиправ-
ності відповідного злочину.

Все це доводить, що чіткого, устале-
ного розуміння аналізованих понять тео-
рія кримінального права ще не виробила. 
Подібна прогалина нерідко вносить плута-
нину в дослідження кримінально-правових 
проблем, безпідставно розширює чи, на-
впаки, обмежує предмет відповідного до-
слідження, зрештою — негативно відбива-
ється на якості наукового продукту.  

III. На нашу думку, кримінально-пра-
во ва характеристика злочину, як наукова 
проблема, заслуговує бути предметом до-
слідження докторської дисертації за спе-
ціальністю 12.00.08 — кримінальне право 
та кримінологія; кримінально-виконавче 
право.

У сфері пізнання проблем кваліфікації 
(кримінально-правової кваліфікації), ви-
користовуючи досвід білоруських колег, 
варто було б дослідити питання щодо ква-
ліфікації, реєстрації та обліку злочинів — 
як єдину комплексну проблему. Цьому має 
передувати розробка і прийняття Закону 
України «Про єдину державну систему ре-
єстрації та обліку злочинів (суспільно не-
безпечних діянь), передбачених Кримі-
нальним кодексом України». 

Виходячи за межі теми виступу, 
можна запропонувати і більш загаль-
ний рівень «втручання» в наукові інтер-
еси здобувачів. Не посягаючи на творчу 
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самобутність і авторське право дослідни-
ків, не маючи наміру уніфікувати «все і 
всіх», не обмежуючи можливостей укра-
їнської мови, не претендуючи на істину 
в останній інстанції, пропонуємо замис-
литися над розмаїттям тем дисертацій-
них досліджень (окрім тих, що вже роз-
глянуті вище): «кримінальна відповідаль-
ність…», «кримінальна відпові даль ність…
(аналіз складу злочину)», «кримінально-
пра вова протидія…», «кри мі наль но-пра-
вова бороть ба…», «кри мі нально-правовий 
вплив…», «кримі нально-правова охо-
рона…», «кри мінально-правова оцінка…», 
«…проблеми кримінально-правової квалі-
фікації та відповідальності», «соціальна 
обумовленість криміналізації та кри мі наль-
но-правова характеристика…», «кримі-
нально-правова характеристика кваліфі-
куючих ознак…», «кримінально-правова і 
кримінологічна характеристика…». За ве-
ликим рахунком, всі вони, на нашу думку, 
стосуються єдиного об’єкта дослідження 
— кримінально-правових відносин. Вод-
ночас питання про предмет дослідження 
залишається відкритим. Так чи інакше, ак-
туальність порушених нами питань вида-
ється безспірною, вони очікують на своїх 
дослідників.
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Кваліфікаційні помилки — це непра-
вильне встановлення наявності або від-
сутності складу злочину, а також його від-
повідності нормам Загальної та Особли-
вої частин КК України. Таки помилки, на 
відміну від кримінально-процесуальних, 
носять кримінально-правовий характер. 
Основні джерела кваліфікаційних помилок 
— недоліки законодавства та вади право-
застосування.

До кваліфікаційних помилок не нале-
жать неправильні покарання. Вчинення 
злочину або незакінчення його з неза-
лежних від особи обставин (замах і готу-
вання) — межа кваліфікації злочинів. При 
цьому, кваліфікаційні помилки узагаль-
нено можна класифікувати на три групи:

1. Невизнання наявності складу зло-
чину у діяннях, в яких він міститься;

2. Встановлення наявності складу зло-
чину у діяннях, де він відсутній;

3. Неправильне обрання норми КК 
України для кваліфікації злочинів.

Перша із названих помилок є найбільш 
розповсюдженою. Деякі вчені цю помилку 
називають некваліфікацією, тобто невизна-
ння правозастосовним органом складу зло-
чину у тих випадках, де в дійсності він іс-
нує. Це породжує штучну латентність зло-
чинів. При цьому, аналіз судової практики 
свідчить про те, що в деяких випадках має 
місце приховування злочинів з боку тих 
осіб, які зобов’язані їх розкривати.

Також, «некваліфікація злочинів» може 
мати місце у зв’язку із неправомірною від-
мовою правозастосовних органів у кри-
мінальному переслідуванні і порушенні 
кримінальної справи, перебільшеним уяв-
ленням про диспозитивність в матері-
альному та процесуальному криміналь-
ному праві. Чинний КПК України визнає 

декілька категорій справ, справами при-
ватного і приватно-публічного обвинува-
чення. По справам публічного і приватно-
публічного обвинувачення відповідні пра-
возастосовні органи зобов’язані здійсню-
вати кримінальне переслідування. В кож-
ному випадку виявлення ознак злочину 
вони зобов’язані застосовувати передба-
чені КПК України заходи по встановленню 
події злочину, викриттю осіб або особи ви-
нуватих у вчиненні злочину. Сучасна ж 
слідча практика все частіше не здійснює 
кримінальне переслідування по справам 
публічного обвинувачення при заподіянні 
шкоди особі. Вимагає від потерпілих осіб 
заяв, хоча існують ознаки злочину в межах 
відповідної події, а в окремих випадках, і 
за наявності підозрюваної особи. Справи 
публічного обвинувачення тим самим всу-
переч закону перетворюється у справи 
приватного обвинувачення. Це також спо-
сіб некваліфікації, тобто основної кваліфі-
каційної помилки, оскільки юридична ком-
петенція не будь-якого потерпілого дозво-
лить йому на належному рівні скласти за-
яву і подати її у відповідний орган дізна-
ння або слідства. Втрачається час, докази, 
так би мовити, по гарячим слідам, поши-
рюється штучна латентність і укриття зло-
чинів.

Друга кваліфікаційна помилка — це 
встановлення правоохоронними орга-
нами наявності у вчиненому складів зло-
чинів, яких в дійсності немає. Виправ-
лення цієї помилки судами (виправдальні 
вироки по кожній десятій справі) — по-
казник здебільшого професійності судової 
влади. Однак таке виправлення на практиці 
часто обумовлюється певними трудно-
щами. Оскільки, відповідно до законодав-
ства і судові органи, і органи, що підтриму-

р.В. ВереША, 
кандидат юридичних наук, доцент 
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ють у суді державне обвинувачення (про-
куратури) є окремими складовими єдиної 
системи державних правозастосовних 
органів. Мабуть, саме тому, у переважній 
більшості обвинувальних вироків судів мо-
тивувальна частина на 80—100 відсотків 
відтворює зміст державного обвинува-
чення по справі.

Не сприяє зменшенню кваліфікаційних 
помилок іздавно відомий процесуальний 
принцип, заборони повороту до гіршого в 
судових актах вищестоящих інстанцій. По-
славшись на положення Конституції Укра-
їни, Всесвітню декларацію прав людини і 
громадянина, інші міжнародні акти, Пле-
нум Верховного суду України визнав, що 
судове рішення підлягає перегляду, якщо 
виявлені суттєві порушення у ході досу-
дового слідства свідчать про наявність по-
милки, оскільки таке рішення, в тому числі, 
не відповідає вимогам справедливості. 
Мова йде про судові помилки, які носять 
фундаментальний, принциповий харак-
тер, коли невиправлення такої помилки ви-
кривлювало б саму суть правосуддя, суть 
вироку, як акту правосуддя, унеможливлю-
вало б забезпечення необхідного балансу 
конституційно захищених цінностей, прав 
і законних інтересів засуджених та потер-
пілих.

До складу кваліфікаційних поми-
лок пов’язаних з неправильною юридич-
ною оцінкою вчиненого, належать “над-
мірні” кваліфікації або «кваліфікації з за-
пасом». Вони нерідко допускаються пра-
возастосовними органами свідомо, не 
лише у зв’язку із традиційним обвину-
вальним спрямуванням, а в першу чергу 
у зв’язку із суперечностями кримінально-
процесуального законодавства. Як зазна-
чалось вище, закон забороняє так званий 
«поворот до гіршого». Вищестоящі судові 
інстанції не мають права самостійно, 
без спрямування справи до суду першої 
інстанції, перекваліфікувати злочин за 
більш суворою нормою КК України. 
Перекваліфікація на більш м’яку норму 
КК України допускається. У зв’язку з цим, 
судді і визначають при кваліфікації додат-

кові статті КК України невиправдано, за-
безпечуючи штучну реалізацію принципу 
повноти кримінально-правової кваліфі-
кації. Так звані «зайві» статті вищестоящі 
суди можуть виключати і вирок буде спра-
ведливим. Зворотну ж ситуацію, без повер-
нення справи на новий судовий розгляд, 
КПК України не дозволяє. Така ж логіка 
кваліфікації і в органів досудового слід-
ства.

В результаті по відношенню до обвину-
ваченого і підсудного отримується зворот-
ній ефект. Кваліфікація злочинів свідомо 
виходить помилково завершеною з усіма 
відповідними наслідками. При цьому, не 
виключається, що вищестоящі інстанції 
можуть залишити помилкову, несприят-
ливу кваліфікацію за обвинувальними ви-
сновками і вироками без змін. У цьому разі 
відбувається, так званий «поворот до гір-
шого».

Помилкова юридична оцінка вчине-
ного у зв’язку із неправильним обранням 
норми КК України за розповсюдженням 
визначається таким чином: 

1. Кваліфікація оціночних ознак зло-
чину;

2. Кваліфікація єдиних складних і су-
купних злочинів;

3. Кваліфікація суспільно небезпечних 
наслідків;

4. Кваліфікація малозначних діянь і зло-
чинів, що межують з проступками. 

Враховуючи викладене вище, можна 
виділити дві основні причини кваліфіка-
ційних помилок:

1. Законодавча; 
2. Правозастосовна.
Перша полягає у проблемності КК 

України, неточності його норм або в їх за-
старілості. За значенням і об’ємом впливу 
на кваліфікацію злочинів, основним в да-
ному разі, є відсутність в КК України скла-
дів необережного заподіяння середньої 
тяжкості тілесного ушкодження.

До наступної групи недоліків КК Укра-
їни, що породжують кваліфікаційні по-
милки належать невизначення законодав-
цем складоутворюючих елементів злочи-
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нів з ознаками, що їх відокремлюють. Це 
призводить до розмивання меж між злочи-
нами і проступками, між суміжними скла-
дами злочинів. При цьому, основними 
складоутворюючими елементами є сус-
пільно небезпечні наслідки, вина, в першу 
чергу умисна, мотив і мета, а також спо-
соби вчинення злочину (насильницькі, з 
використанням службових повноважень, 
обман тощо). За нормами де ці елементи 
чітко визначені, кваліфікаційні помилки 
допускаються з вини правозастосовних ор-
ганів.

До недоліків чинного кримінального 
законодавства можна віднести надмірність 
криміналізації діянь, що являє собою пе-
редбачення в КК України таких складів 
злочинів, які межують з проступками, і 
більш ефективно могли б переслідуватись 
у цивільному, адміністративному чи дис-
циплінарному порядку. Це стосується зло-
чинів невеликої тяжкості, а також ряду зло-
чинів середньої тяжкості у сфері господар-
ської діяльності. В таких випадках пору-
шується правило кодифікації: якщо діяння 
за асоціальністю перебуває на межі злочи-
нів і проступків, то для відповідальності за 
нього, перевага має надаватись не кримі-
нальному, а іншим галузям права.

Неточність кримінального законодав-
ства, як причина кваліфікаційних поми-
лок, пов’язана з порушенням при здій-
сненні законотворчої діяльності правил за-

конодавчої техніки. Це перш за все мовні 
та системні правила. Багатозначність, що 
породжує кваліфікаційні помилки, має 
місце при вживанні у КК України термінів-
понять, які різні за граматичним значенням 
відповідно до словників української мови, 
етимологічного і тлумачного. В таких ви-
падках доцільно уникати їх вживання в за-
коні, або вживати у загальноприйнятому 
значенні.

Не менш значущою причиною кваліфі-
каційних помилок є недоліки в діяльності 
правоохоронних і судових органів. Ця по-
милка може полягати у неправильному об-
ранні норми КК України для ідентифікації 
скоєного із складом злочину. Це відбува-
ється у зв’язку із неточністю тієї або іншої 
норми КК України, непрофесійністю прак-
тичних працівників, а також неоднознач-
ним тлумаченням кримінального закону з 
боку юридичної науки. Таким чином: 

1. Кваліфікаційні помилки являють со-
бою невірну з точки зору законності і об-
ґрунтованості правову оцінку суспільно не-
безпечних діянь;

2. Таких помилок припускається зако-
нодавець, офіційні правозастосовні органи 
і особи, які здійснюють неофіційне тлума-
чення кримінального закону;

3. Основні причини кваліфікаційних 
помилок — недоліки законодавства і не-
професійність правозастосовних органів.
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Строки в цивільному процесі відігра-
ють важливу роль не лише в контексті сво-
єчасного здійснення судочинства, але й, на 
нашу думку, є визначальними категоріями 
на шляху реалізації завдань цивільного су-
дочинства, визначених в ст. 1 Цивільного 
процесуального кодексу України (далі 
— ЦПК України) [7]. Водночас, усклад-
нення цивільних процесуальних відно-
син в зв’язку з конституційною вимогою 
про функціонування вищих судів та Вер-
ховного Суду України (ст. 125 Конституції 
України), рішення Конституційного Суду 
України від 11.03.2010 р. № 8-рп / 2010 [6] 
вимагає наукового аналізу сучасної право-
вої ситуації в сфері повноважень касацій-
ної інстанції, в т.ч. крізь призму строків в 
цивільному процесі. 

ЦПК України хоч і не містить визна-
чення поняття «процесуальні строки», але 
встановлюючи в ст. 67 ЦПК види проце-
суальних строків законодавець в загаль-
ному вигляді визначає їх як строки вста-
новлені законом, а якщо не визначені за-
коном встановлені судом, в межах яких 
вчиняються процесуальні дії. 

В науковій літературі висловлені різні 
міркування щодо змісту поняття проце-
суальних строків, але єдність поглядів в 
цьому питанні стосується лише однако-
вого тлумачення словосполучення «проце-
суальні строки», як певного періоду у часі, 
який регламентований в законі або вста-
новлений судом. 

Р.О. Стефанчук під цивільним проце-
суальним строком розуміє: «встановлений 
законом або судом період в часі, впродовж 
якого може або повинна бути здійснена 
певна процесуальна дія учасником цивіль-
ного процесу». Видається, що вказаний ав-
тор безпідставно обмежив коло можливих 
суб’єктів процесуальних дій лише учасни-
ками цивільного процесу [9, 85]. В цьому 
контексті виникає питання: чи здійснює 
процесуальні дії суд? Відповідь може бути 
тільки позитивною, оскільки провадження 
в цивільних справах здійснюється шляхом 
вчинення судом на певних етапах окре-
мих процесуальних дій, визначених ЦПК 
України.

Я.П. Зейкан говорить, що процесуаль-
ний строк — це встановлений законом, 
або призначений судом проміжок часу, з 
яким процесуальний закон пов’язує мож-
ливість або необхідність вчинення кон-
кретних процесуальних дій або настання 
певних правових наслідків [2, 126]. Уни-
каючи відповіді про можливих суб’єктів 
процесуальних дій, він, посилаючись на 
В.І. Тертишнікова, наводить його заува-
ження, що не є процесуальними строки, 
встановлені законом для судді або суду. 
З таким підходом не можна погодитись, 
оскільки ЦПК України не містить виклю-
чень в нормах, які регламентують проце-
суальні строки.

Окрема група авторів, розмірковуючи 
про процесуальні строки відтворює визна-
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чення, які містяться в ст. 67 ЦПК України 
[3, 155]. 

Не можна погодитись і з С.С.Бичковою 
коли вона говорить, що процесуальний 
строк — це проміжок, протягом якого по-
винні бути вчинені відповідні процесу-
альні дії [1, 149]. Передусім не можна по-
годитись з імперативом про обов’язок вчи-
нення процесуальної дії, що характерно 
лише для суду і посадових осіб суду. Дис-
позитивність (ст. 11 ЦПК України) є нео-
дмінною ознакою статусу особи, яка бере 
участь у справі і є невід‘ємною складовою 
будь-яких процесуальних дій сторін, третіх 
осіб в цивільному процесі. В цьому сенсі 
процесуальний строк щодо цих суб’єктів 
не може містити ознак обов’язку вчинити 
певні дії. 

На нашу думку, більш вдалим визна-
ченням поняття процесуального строку 
є визначення, що дає С.Я. Фурса, а саме: 
«Процесуальний строк — це проміжок 
часу, встановлений законом або судом, 
у який суд та особи, які беруть участь у 
справі, та інші учасники процесу вчиняють 
певні процесуальні дії, передбачені ЦПК, 
в результаті вчинення яких настають певні 
правові наслідки» [8, 275]. 

Водночас необхідно зазначити, що всі 
вищенаведені визначення процесуальних 
строків розмежовують їх на дві категорії, 
визначених відповідно до ст. 67 ЦПК Укра-
їни. Але ж можна припустити ситуацію 
коли законом визначений строк, в межах 
якого вчиняються процесуальні дії, але по-
чаток перебігу процесуальних строків ви-
значається судом (ст. 69 ЦПК України), на-
приклад, неоднакового застосування су-
дами касаційної інстанції одного і того са-
мого положення закону, що є підставою 
оскарження рішення суду у зв’язку з ви-
нятковими обставинами. В цьому контек-
сті виникає питання: якщо настання події, 
з якою пов’язано обчислення початку пе-
ребігу процесуальних строків, встановлю-
ється судом чи слід в такому випадку вва-
жати такі процесуальні строки як строки 
визначені одночасно законом і судом (ком-
біновані процесуальні строки) або лише 

одні, з визначених в ст. 67 ЦПК України? 
Водночас виникає питання: рішення суду, 
що змінює однакове застосування судом 
касаційної інстанції одного і того самого 
положення закону є початком перебігу 
процесуальних строків для невизначеного 
кола потенційних скаржників у зв’язку з 
винятковими обставинами?

В зв’язку з ускладненням процесуаль-
них відносин в сфері касації в сенсі зга-
дуваного рішення Конституційного Суду 
України не можна заперечувати існування 
правової прогалини у законодавстві Укра-
їни щодо визначення початку перебігу мі-
сячного строку з підстав неоднакового за-
стосування судом (судами) касаційної ін-
станції одного і того самого положення за-
кону (п. 1 ч. 1 ст. 354 ЦПК України). 

В контексті припису, викладеного в ч. 1 
ст. 355 ЦПК України, виникає питання про 
спосіб визначення «дня відкриття винятко-
вих обставин» та суб’єктів цього процесу? 
В науковій літературі з цього питання ви-
словлені суперечливі думки, які зводяться 
до того, що обов’язок доведення «дня від-
криття виняткових обставин» з мотивів не-
однакового застосування судом (судами) 
касаційної інстанції одного і того самого 
положення закону покладається на скарж-
ника. 

На нашу думку, вказана проблема в 
меншій мірі є процесуальною та може і 
повинна бути вирішена Верховним Судом 
України в межах повноважень, визначених 
ЦПК України, Законом України «Про судо-
устрій України» з огляду на таке. 

Визначені в ст. 354 ЦПК України під-
стави оскарження у зв’язку з винятковими 
обставинами є власне винятковими обста-
винами, але правова проблема полягає у 
визначенні моменту відкриття цих винят-
кових обставин. На нашу думку, процес 
відкриття цих обставин завжди пов'язаний 
з рішенням суду, що змінює однакове засто-
сування судом (судами) касаційної інстан-
ції одного і того самого положення закону. 
Водночас видається, що таке рішення коле-
гії суддів Судової палати у цивільних спра-
вах Верховного Суду України або відповід-
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ної колегії суддів вищого суду не може ав-
томатично, після його оприлюднення, ви-
значати початок перебігу процесуальних 
строків. В цьому контексті видається, що 
визначений у ч. 1 ст. 355 ЦПК України мі-
сячний строк протягом якого може бути по-
дана скарга у зв’язку з винятковими обста-
винами не можна віднести, в сенсі ст. 67 
ЦПК України, до строків визначених зако-
ном. На нашу думку, вищенаведений ви-
сновок ґрунтується на положеннях закону. 
Відповідно до ст. 67 ЦПК України, якщо 
процесуальні строки, в межах яких вчиню-
ються процесуальні дії, не визначені зако-
ном, вони встановлюються судом. 

Закон не дає вичерпної відповіді про 
всі випадки і процедуру встановлення су-
дом процесуальних строків, в т.ч. щодо 
суб’єктного складу учасників судочинства 
і т.ін. Видається, що в цьому випадку від-
повідь потрібно шукати не лише в проце-
суальній площині, але й в площині повно-
важень Верховного Суду України, визна-
ченого Законом України «Про судоустрій 
України», зокрема про місце і роль Пле-
нуму Верховного Суду України як коле-
гіального органу, що дає роз’яснення су-
дам загальної юрисдикції з питань застосу-
вання законодавства.

Інший висновок, на нашу думку, голо-
вний в цій статті полягає в тому, що в умо-
вах коли в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права одним з аспектів якого 
є принцип правової визначеності, коли 
Конституційним Судом встановлено [6], 
що Верховний Суд України не наділений 
повноваженнями суду касаційної інстанції 
щодо рішень вищих спеціалізованих судів, 
які реалізують повноваження касаційної 
інстанції, зміна однакового застосування 
судами касаційної інстанції одного і того 
самого положення закону має бути легіти-
мізована у спосіб, що враховує позиції ви-
щих судів та відповідних палат Верховного 
Суду України.

Верховний Суд України відповідно до 
ст. 125 Конституції України є найвищим 
судовим органом у системі судів загальної 
юрисдикції і окрім багатьох інших завдань 

має забезпечити реалізацію на практиці од-
нієї з основних конституційних засад судо-
чинства — касаційного оскарження в по-
рядку цивільного судочинства (ст. 129 Кон-
ституції), забезпечення однакового розу-
міння законів (п. 6 ч. 2 ст. 55 Закону Укра-
їни «Про судоустрій України»). Попри іс-
нування проблем розмежування функції 
касації між вищими спеціалізованими су-
дами і Верховним Судом України, судові 
рішення у цивільних, господарських, ад-
міністративних справах у зв’язку з винят-
ковими обставинами можуть бути пере-
глянуті тільки Верховним Судом України 
(ст. 353 ЦПК України). В цьому контек-
сті голова Судової палати у господарських 
справах Верховного Суду України В. Бар-
бара зазначив, що згадуване нами рішення 
Конституційного Суду жодним чином не 
обмежує повноважень Верховного Суду, і 
він надалі здійснюватиме перегляд судових 
рішень вищих судів України в межах по-
вноважень і відповідно до законодавства. 
Касаційна скарга на рішення вищих спе-
ціалізованих судів України може бути при-
йнята Верховним судом України тільки за 
наявності виняткових обставин, передба-
чених чинним законодавством [5]. 

В умовах, коли не закон, а суд визначає 
початок процесуального строку, протягом 
якого може бути подана скарга у зв’язку з 
винятковими обставинами, а з іншого боку, 
існування вірогідності неоднакового три-
валого застосування колегіями однієї па-
лати одного і того самого положення за-
кону, дає підстави говорити про обов’язок 
колегіального органу Верховного Суду 
України, а не суб’єктів звернень за судо-
вим захистом, визначити початок перебігу 
процесуальних строків за певною катего-
рією справ (неоднакового застосування су-
дом касаційної інстанції одного і того са-
мого положення закону).

З урахуванням викладеного, на нашу 
думку, правильним буде вважати днем від-
криття виняткових обставин і таким що від-
повідає нормам процесуальних кодексів та 
Закону України «Про судоустрій України» 
не день набрання законної сили рішенням 
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суду касаційної інстанції, в якому інакше, 
ніж у попередньому судовому рішенні (рі-
шеннях) суду касаційної інстанції, засто-
совано одне й те саме положення закону, а 
день публікації в офіційному друкованому 
органі Верховного Суду України відповід-
ної постанови Пленуму про роз’яснення 
судам загальної юрисдикції про інакше, 
ніж у попередньому судовому рішенні (рі-
шеннях) Верховного Суду, вищих спеціалі-
зованих судів застосовано одне й те саме 
положення закону.

Вказаний підхід знімає, певною мірою, 
і гостроту тимчасових проблем функціону-
вання Єдиного реєстру судових рішень [4], 
безперечно ці обставини мають бути ви-
знані Судом як загальновідомі, що не по-
требують доказування. Вочевидь вислов-
лена пропозиція потребує удосконалення 
та певного доопрацювання.
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На стадії порушення криміналь-
ної справи не завжди можливо та не 
обов’язково встановити всі ознаки складу 
злочину для прийняття рішення про пору-
шення кримінальної справи або про від-
мову в порушенні кримінальної справи. На 
наступних стадіях кримінального процесу 
може повністю або частково змінюватись 
кваліфікація діяння. Пропоную розглянути 
питання юридичного аналізу об’єктивної 
сторони складу злочину на стадії пору-
шення кримінальної справи оскільки у 
строк встановлений для перевірки заяв та 
повідомлень про злочини, уповноважені 
особи повинні з’ясувати якомога більше 
інформації для прийняття правильного рі-
шення по існуючій інформації. У поста-
нові про порушення кримінальної справи 
обов’язково вказується стаття КК України, 
за ознаками якої порушується справа [1].

В науці кримінального права Укра-
їни, об’єктивна сторона злочину — це зо-
внішня сторона діяння, яка виражається 
у вчиненні передбаченого законом діяння 
(дії чи бездіяльності), що заподіює чи ство-
рює загрозу заподіяння шкоди об’єкту зло-
чину — суспільним відносинам на які по-
сягає злочин, завдаючи їм певної шкоди, і 
які поставлені під охорону закону про кри-
мінальну відповідальність (структурні еле-
менти суспільних відносин — суб’єкти 
відносин, предмети з приводу яких існу-
ють відносини, зміст відноси) [2, 78; 3, 25].

Отже, об’єктивну сторону складає 
дія або бездіяльність, яку характеризу-
ють об’єктивно виражені обставини зло-
чину такі як: місце, час, засіб, шкідливі на-

слідки, причинний зв’язок між діянням та 
шкідливими наслідками [4, 65].

На мою думку, з’ясування об’єктивної 
сторони складу злочину має не обов’язкове 
значення на першій стадії криміналь-
ного процесу, проте як і при виявленні 
суб’єктивної сторони злочину, уповнова-
жені особи повинні приділяти особливу 
увагу, обставинам, що мають значення для 
виявлення ознак об’єктивної сторони.

А.П. Рижаков прийшов до висновку, 
що кримінальна справа порушується, за-
звичай, при наявності достатніх даних про 
об’єктивну сторону складу злочину [5, 60].

Статті 36—43 КК України також перед-
бачені обставини, що виключають злочин-
ність діяння [6], до них належать: 

 – необхідна оборона. Це дії, які вчи-
нені з метою захисту охоронюва-
них законом прав та інтересів осо-
би, яка захищається, або іншої осо-
би, а також суспільних інтересів 
та інтересів держави від суспільно 
небезпечного посягання шляхом 
заподіяння тому, хто посягає шко-
ди, необхідної і достатньої в даній 
обстановці для негайного відвер-
нення посягання, якщо при цьо-
му не було допущено перевищен-
ня меж необхідної оборони, яке 
тягне за собою відповідальність за 
ст. 118 та 124 КК Уrраїни;

 – уявна оборона. Це дії, пов’язані з 
заподіянням шкоди за таких обста-
вин, коли реально суспільно небез-
печного діяння не було й особа не-
правильно оцінюючи дії потерпі-
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лого, лише помилково припускала 
наявність такого посягання. Уявна 
оборона виключає кримінальну 
відповідальність лише в тому ви-
падку, коли обставини, що скла-
лись, давали особі достатні підста-
ви вважати, що мало місце реаль-
не посягання, і вона не усвідомлю-
вала і не могла усвідомлювати по-
милковості свого припущення;

 – крайня необхідність. Не вважаєть-
ся злочином заподіяння шкоди пра-
во охоронюваним інтересам у ста-
ні крайньої необхідності, тобто для 
усунення небезпеки, що безпосе-
редньо загрожує особі чи охоро-
нюваним законом правам цієї лю-
дини або інших осіб, а також сус-
пільним інтересам або інтересам, 
якщо цю небезпеку в даній обста-
новці не можна було усунути інши-
ми засобами і якщо при цьому не 
було допущено перевищення меж 
крайньої необхідності. Таким пере-
вищенням вважається умисне запо-
діяння шкоди право охоронюваним 
інтересам, якщо така шкода є більш 
значною, ніж відвернена шкода. 
Проте, якщо внаслідок сильного 
душевного хвилювання, виклика-
ного суспільною небезпекою, що 
загрожувала, вона не могла оціни-
ти відповідність заподіяної шкоди 
цій безпеці, така особа не підлягає 
кримінальній відповідальності;

 – затримання особи, яка вчинила 
злочин. В такому випадку не ви-
знаються злочинами дії потерпі-
лого та інших осіб безпосередньо 
після вчинення посягання, спрямо-
вані на затримання особи, яка вчи-
нила злочин, і доставлення її від-
повідним органам влади, якщо при 
цьому не було допущено переви-
щення заходів, необхідних для за-
тримання такої особи (тобто умис-
не заподіяння тяжкої шкоди особі, 
що вчинила злочин, якщо ця шко-
да явно не відповідає небезпечнос-

ті посягання або обстановці затри-
мання злочинця) ;

 – фізичний або психічний примус, 
внаслідок якого особа не могла ке-
рувати своїми вчинками;

 – виконання законного наказу або 
розпорядження. Так, наказ або 
розпорядження визнається закон-
ним, якщо вони віддані відповід-
ною особою в належному порядку 
та в межах її повноважень і за зміс-
том не суперечать чинному законо-
давству та не пов’язані з порушен-
ням конституційних прав та свобод 
людини та громадянина. Також, 
не підлягає кримінальній відпові-
дальності особа, яка відмовилась 
виконувати явно злочинний наказ 
або розпорядження;

 – дія в стані ризику та виконання 
спеціального завдання з поперед-
ження чи розкриття злочинної ді-
яльності організованої групи чи 
злочинної організації. Ризик ви-
знається виправданим, якщо мети, 
що була поставлена, не можна було 
досягти в даній обстановці дією 
або бездіяльністю не пов’язаною 
з ризиком, а також в тому випад-
ку, коли особа, яка допустила ри-
зик, обґрунтовано розраховувала, 
що здійснені нею заходи є достат-
німи для відвернення шкоди, пра-
воохоронним інтересам. 

 Вважаю, що уповноважені розслі-
дувати кримінальні справи державні ор-
гани, повинні досліджувати всі перерахо-
вані вище обставини детально та неупе-
реджено, ставитись з особливою зосеред-
женістю для з’ясування підстав, що ви-
ключають кримінальну відповідальність, 
оскільки різниця між злочином та подію, 
що не є злочином іноді може бути зовсім 
невеликою та кожний, з першого погляду, 
незначний факт чи несуттєва обставина 
може вирішити подальший статус учас-
ника кримінального процесу.

Не можна не погодитись з думкою В.С. 
Зеленецького з приводу функцій посадо-
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вих осіб на стадії порушення кримінальної 
справи. Так, автор зазначає, що оскільки 
всі органи та посадові особи, яка прово-
дять досудовий кримінальний процес зорі-
єнтовані на досягнення одних й тих самих 
цілей, то всі вони роблять вклад в їх ре-
альне досягнення, а самі цілі виконують по 
відношенню до них специфічну програмну 
функцію [7, 45].

Для кримінального процесу України 
характерним є те, що закон наперед не ви-
значає сили і значення доказів. Навпаки, 
сила, значення і достовірність того чи ін-
шого доказу визначається щоразу тією осо-
бою чи органом, які здійснюють кримі-
нальне провадження по справі. 

Правильна оцінка доказів, що мають 
відношення до з’ясування наявності або 
відсутності в діянні ознак складу злочину, 
зокрема його об’єктивної сторони, зале-
жить від суб’єктивного ставлення суб’єкта 
доказування. 
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Відомо, що на підставі Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо відповідальності за 
злочини з мотивів расової, національної чи 
релігійної нетерпимості» від 5 листопада 
2009 р. чинний Кримінальний кодекс (далі 
— КК) у низці статей було доповнено вка-
зівкою на зазначені вище специфічні мо-
тиви, при цьому такого роду зміни стосу-
валися саме кваліфікуючих ознак відповід-
них складів злочинів. Зокрема, законодавча 
конструкція «з мотивів расової, національ-
ної чи релігійної нетерпимості» з’явилася 
у новоствореному п. 14 ч. 2 ст. 115, а та-
кож у чинних ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 
ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129 КК (поряд 
з цим деякі уточнення стосувалися ст. 161 
КК, а у ст. 300 КК була зроблена вказівка 
на «твори, що пропагують расову, націо-
нальну чи релігійну нетерпимість та дис-
кримінацію») [1]. У зв’язку з цим акту-
альним є питання про специфіку (особли-
вості) вказаних мотивів та їх вплив на ква-
ліфікацію вчинених суспільно небезпеч-
них діянь. Це ми визначаємо за мету на-
шого дослідження у цій статті. 

Розпочинаючи розгляд питань, сфор-
мульованих у меті дослідження, варто на-
гадати, що під мотивом (як психологіч-
ною категорією) передусім розуміють те, 
що спонукає діяльність людини, те, чому 
здійснюється така діяльність [2, 61]. За на-
шим переконанням, мотив — це інтеграль-
ний психічний утвір, який спонукає особу 
до вчинення суспільно небезпечного ді-
яння та є його підставою [3, 14]. Вважа-
ється, що мотив є обов’язковим чинни-
ком при реалізації психічно нормальною 

особою своєї поведінки (як правомірної, 
так і злочинної), діяльності, вчинку або ді-
яння. Їх безмотивність є нонсенсом. Ці-
каво, що кримінально-процесуальне право 
відносить мотив до предмета доказування 
у кожному злочині (ст. 64 Кримінально-
процесуального кодексу України), а це 
свідчить про визнання існування мотиву в 
будь-якому суспільно небезпечному діянні. 
При провадженні дізнання, досудового 
слідства та розгляді кримінальної справи у 
суді мотив підлягає обов’язковому доказу-
ванню, а також зазначенню в обвинуваль-
ному висновку слідчого та обвинуваль-
ному вироку суду. Якщо суд (суддя), який 
розглядав кримінальну справу, не встано-
вив конкретні мотиви злочину, не зазна-
чивши їх у мотивувальній частині обвину-
вального вироку, то це, як видається, є під-
ставою для скасування або зміни вироку.

Який же зміст мотивів расової, наці-
ональної чи релігійної нетерпимості? На 
думку О.А. Чувакова, під таким мотивом 
слід розуміти «чувство неприязни к людям 
определенной расы, нации или религии. 
Указанное обстоятельство и определяет 
мотивацию совершенного общественно 
опасного деяния»” [4, 260]. На наш погляд, 
з таким тлумаченням аналізованих моти-
вів вказаним автором погодитися важко, 
оскільки: по-перше, дослідник поєднує ці 
три за суттю різні мотиви в один єдиний, 
що не є коректним; по-друге, у свою чергу 
потребує розширеного тлумачення й по-
няття «почуття неприязні»; по-третє, на-
вряд чи саме ця обставина визначає моти-
вацію вчиненого злочинного діяння, адже 
до її складу входить не тільки мотив, але 
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й інші складові компоненти мотиваційної 
сфери особи (потреби, цінності, цілі, емо-
ції, почуття, ідеали тощо). Вважаємо, що 
для правильного розуміння зазначених мо-
тивів і впливу їх на кваліфікацію вчине-
ного слід виходити з міжнародного (зо-
крема, європейського) досвіду з цього пи-
тання, який розглядає ці мотиви як «нена-
висницькі». 

Сутність злочину, скоєного з ненависті, 
полягає у тому, що злочинець вчиняє 
його з мотивів, викликаних його осо-
бистим ненависницьким (упередже-
ним) ставленням до жертви, котра має 
специфічний статус чи належить до пев-
ного соціального прошарку (зокрема, це 
іноземці, люди іншої раси чи кольору 
шкіри, представники інших релігійних 
конфесій, особи з нетрадиційною сексу-
альною орієнтацією, інваліди, малолітні). 
У зв’язку з цим під загрозою опиняється 
особиста недоторканість, життя, здоров’я, 
власність та інші людські цінності жертви. 
Кожний прояв ненависті щодо зазначених 
потерпілих може мати свою специфіку. На-
приклад, якщо злочин вчиняється з мотивів 
расової ненависті, то важливо встановити 
проти кого конкретно ця ненависть спря-
мована — проти білих чи чорношкірих гро-
мадян, азіатів чи представників тихооке-
анських островів, чи, можливо, ненависть 
носить антимультирасовий характер? При-
рода злочинів, що вчиняються з ненависті, 
криється у глибинах деформованої людської 
свідомості, спотворених імпліцитних спо-
нукань, нереалізованих хибних бажань, 
потаємних збочених хотінь, нездійснених 
навіюваних мрій тощо. «Ненависниць-
ким» посяганням властива особлива 
підступна мотивація: расова, етнічна, 
релігійна ворожнеча та розбрат, сексуальна 
агресія, садизм, специфічна помста та інші 
низькі мотиви. Вчиняючи, здавалося б 
загальнокримінальні злочини проти особи 
чи власності, злочинці трансформують 
звичайну (некваліфіковану) чи корисливу 
мотивацію у вузькоособистісну, реалізують 
свою ненависть, виміщають свої приховані 
почуття на конкретній особі, заподіюючи 

шкоду її життю, здоров’ю, недоторканості, 
майну тощо. При цьому для більш по-
вного й об’єктивного розуміння злочинів, 
що вчиняються на ґрунті ненависті, 
фахівцям слід знати їх історичне ми-
нуле й сучасний стан, виявляти специфіку 
жертв цих посягань і вплив на громаду, 
відмежовувати від суміжних злочинів, 
мати уявлення про низку споріднених по-
нять («антисемітизм», «ісламофобія», 
“христианофобія”, “гомофобія”, “расизм” 
та ін.) тощо. 

Повертаючись до специфіки мотивів 
расової, національної чи релігійної 
нетерпимості за нормами КК України, варто 
констатувати про непоодинокі випадки не-
правильного встановлення таких мотивів 
у практиці національних правоохорон-
них органів і суду, що викликає неабияке 
занепокоєння у міжнародної спільноти. Зо-
крема, у звіті щодо моніторингу правового 
реагування України на злочини, вчинені 
з мотивів упередження (2008 р.), було за-
значено про те, що зазвичай міліція від са-
мого початку не проводить розслідування 
таких злочинів, а українські міліціонери 
не навчені ані розпізнавати упередження 
(як мотив вчинення злочинів), ані на-
лежним чином розслідувати такі зло-
чини [5, 14]. З огляду на це вважаємо, 
що, зокрема, умисне вбивство, вчинене з 
мотивів расової, національної чи релігійної 
нетерпимості (п. 14 ч. 2 ст. 115 КК України) 
кваліфікують тоді, коли винний прагне про-
демонструвати людську неповноцінність 
потерпілого, через належність останнього 
до конкретної раси, нації (національності) 
чи етнічної групи або релігійної конфесії 
(віровчення) та внаслідок цього виявляє 
своє упереджене, ненависницьке ставлення 
до нього. Підвищена суспільна небезпека 
цього виду умисного вбивства зумовлена 
посяганням не тільки на життя особи, а й 
на гарантовану ст. 24 Конституції України 
рівність прав і свобод людини та грома-
дянина, незалежно від їх раси, кольору 
шкіри, релігійних переконань, етнічного 
походження, за мовними або іншими озна-
ками тощо.
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Для застосування п. 14 ч. 2 ст. 115 
КК необхідно встановити конкретний 
спеціальний мотив з тих, що перелічені у 
кримінальному законі, або їх сукупність. 
Такий мотив може поєднуватися з іншими 
спонуканнями (помста, корисливість, 
хуліганські мотиви), у той же час він має 
серед них домінувати. Домінуючим спо-
нуканням в цьому випадку виступає праг-
нення винної особи вчинити фізичну роз-
праву з потерпілим у зв’язку з його ра-
совою чи національною приналежністю 
або релігійними переконаннями тим са-
мим принизити честь і гідність певної 
раси, нації або конфесії. Сюди та-
кож відноситься бажання спровокувати 
або розпалити національну, расову чи 
релігійну ворожнечу та ненависть, проде-
монструвати шовіністичний світогляд або 
ксенофобію щодо всіх інших чи конкрет-
них груп людей (наприклад, викликати 
шляхом умисного вбивства загострення 
міжнаціональних чи міжконфесійних 
стосунків, масові заворушення і т.п.). Це 
може бути також помста потерпілому за 
його незгоду підтримати націоналістичну 
або релігійну дискримінацію. 

Умисне вбивство з мотивів релігійної 
нетерпимості, як правило, передбачає між-
особистісні неприязні стосунки, зумовлені 
непримиримістю до представників іншої 
конфесії (цей вид умисного вбивства може 
поєднувати в собі елементи національної 
та расової ворожнечі). Релігійна ненависть 
може стати мотивом до вчинення умисного 
вбивства особи, що не сповідає жодної ре-
лігії, а також атеїста.

У принципі зміст проаналізованих 
вище мотивів умисного вбивства буде од-
наковим й при вчиненні деяких інших 
умисних злочинів, в яких законодавець пе-
редбачив обов’язкову наявність таких мо-
тивів (зокрема, це стосується ч. 2 ст. 121, 
ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 
ст. 129 КК). Отже, слід сформулювати таке 
правило: якщо при вчиненні умисного 
тяжкого або середньої тяжкості тілесного 
ушкодження, побоїв і мордування, кату-

вання або погрози вбивством мають прояв 
мотиви расової, національної чи релігій-
ної нетерпимості, то вчинене кваліфікують 
за частинами другими тих статей, що пе-
редбачають відповідальність за ці злочини. 
Якщо при цьому має місце порушення рів-
ноправності громадян залежно від їх ра-
сової, національної належності або релі-
гійних переконань, то вчинене, залежно 
від тих чи інших обставин, має кваліфіку-
ватися додатково ще й за частинами 2 або 
3 ст. 161 КК України. Проте умисне запо-
діяння легкого тілесного ушкодження в 
процесі вчинення злочину, передбаченого 
ст. 161 КК України, охоплюється понят-
тям «насильство» , про яке зазначено у ч. 2 
цієї статті. Поряд з цим хотілося б звернути 
увагу на непослідовність законодавчої тер-
мінології щодо аналізованих мотивів у різ-
них статтях КК України, зокрема такі мо-
тиви підміняються більш абстрактним по-
няттям “на ґрунті” і прив’язані до катего-
рій “ворожнеча” та “розбрат” замість кате-
горії “нетерпимість” (п. 3 ч. 1 ст. 67) або 
в них переплутаний порядок (послідов-
ність) вживання вказаних трьох прикмет-
ників, які, до речі, вже прив’язуються до 
категорій “ворожнеча” та “ненависть” (ч. 1 
ст. 161) чи “нетерпимість” та “дискриміна-
ція” (ч. 1 ст. 300).

Сподіваємося, що вироблені нами по-
ложення про специфіку мотивів расової, 
національної чи релігійної нетерпимості 
та їх вплив на кваліфікацію вчиненого сус-
пільно небезпечного діяння сприятиме 
правильному застосуванню кримінального 
законодавства.
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Агресія (від лат. aggressio — напад) по-
няття сучасного міжнародного права, яке 
охоплює будь-яке незаконне з точки зору 
Статуту ООН застосування збройної сили 
однією державою проти суверенітету, те-
риторіальної цілісності і політичної не-
залежності іншої держави чи народу (на-
ції) [1; 25]. Агресія є найтяжчим міжнарод-
ним злочином проти миру і безпеки всього 
людства. Неодмінною ознакою агресії є за-
стосування державою збройної сили пер-
шою. 29-я сесія Генеральної Асамблеї 
ООН 1974 прийняла «Визначення агресії». 
У Резолюції про визначення агресії перера-
ховано сім видів дій, що розглядаються як 
акти агресії:

1. Вторгнення або напад збройних сил 
держави на територію іншої держави або 
будь-яка військова окупація, який би тим-
часовий характер вона не носила, що є на-
слідком такого вторгнення чи нападу, або 
будь-яка анексія із застосуванням сили те-
риторії іншої держави або її частини.

2. Бомбардування збройними силами 
держави території іншої держави або засто-
сування будь-якої зброї державою проти те-
риторії іншої держави.

3. Блокада портів чи берегів держави 
збройними силами іншої держави.

4. Напад збройними силами держави на 
суходільні, морські чи повітряні сили або 
морські чи повітряні флоти іншої держави.

5. Застосування збройних сил однієї 
держави, що знаходяться на території ін-
шої держави згідно угоди з державою, яка 
їх приймає, в порушення умов, передбаче-
них цією угодою, або будь-яке продовження 
їх перебування на такій території після при-
пинення дії угоди.

6. Дії держави, яка дозволяє, щоб її те-
риторія, надана нею у розпорядження ін-

шої держави, використовувалася цією ін-
шою державою для здійснення акта агре-
сії проти третьої держави.

7. Заслання державою чи від імені дер-
жави озброєних банд, угруповань та регу-
лярних сил або найманців, що здійснюють 
акти застосування збройної сили проти ін-
шої держави настільки серйозного харак-
теру, що це дорівнює перерахованим вище 
актам, або її істотна участь в них [2; 201].

Отже, кожен із семи пунктів ст. 3 «Ви-
значення агресії», включаючи так звані 
співучасть у агресії (6) та непряму агресію 
(7), вказує на різновид збройного нападу. 
Проти кожного з семи зазначених дій мож-
ливе застосування права держави на са-
мооборону. Хоча  Міжнародний суд ООН 
підтвердив, що на державу, яка застосовує 
збройну силу, посилаючись на право дер-
жави на самооборону, лягає тягар дове-
дення перед Судом: вона зобов’язана дово-
дити факт агресії, спрямованого проти неї 
[3; 102].

Ще під час опрацювання проекту «Ви-
значення агресії» в Спеціальному комі-
теті Генеральної Асамблеї ООН було по-
годжено, що поняття «агресії» не включа-
тиме «прикордонні інциденти» — разові 
сутички або постріли на кордонах держав, 
спричинені переважно непорозуміннями 
при охороні кордонів. Порушення прав 
іноземців, яке спричиняє реальну загрозу 
їх здоров’ю чи життю не увійшло до семи 
пунктів статті 3 «Визначення агресії», а 
відтак за сучасним міжнародним правом 
воно не входить до змісту поняття «агре-
сія» і не може бути визнане підставою для 
реалізації права держави на самооборону.

Відповідно до «Визначення агресії» 
(ст. 2, ч. 1 ст. 3), названі в його ст. 3 дії є 
тільки тоді протиправними, якщо вони є 
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«застосуванням сили державою першою». 
Право ж вдатися до самооборони виникає 
у держави після початку агресії щодо неї і 
не раніше.

Рада Безпеки ООН володіє більш ши-
рокими повноваженнями, ніж держава-
суб’єкт права на самооборону: відповідно 
до ст. 39—42 глави VII Статуту ООН Рада 
може ухвалити застосування заходів при-
мусу, в тому числі й військового характеру, 
не лише щодо порушника миру або агре-
сора, але й щодо держави/групи держав, 
які, на погляд членів Ради, створюють за-
грозу миру [4; 105].

Отже, підсумовуючи, доводиться зро-
бити невтішний висновок, що:

1. Сьогодні «Визначення агресії» 1974 
р. застаріле. Реалії сьогодення вимагають 
внести в список дій, що вважаються агре-
сією, дещо більше пунктів, ніж сім. Хоча б 
враховувати появу нових «технологій» на-
несення шкоди та нові типи загроз (втру-
чання у роботу автоматизованих інформа-
ційних систем).

2. Збільшуючи перелік актів, що вва-
жатимуться агресією, слід бути дуже обе-
режним, бо законною реакцією на агресію 
є право держави на самооборону, а це сьо-
годні залишається підставою для застосу-
вання сили, на яку держави найчастіше по-
силаються для виправдання агресивної по-
літики.

3. Так як агресія — один із найтяж-
чих міжнародних злочинів за сучасним між-
народним правом, то повинні бути чітко 
сформульовані ознаки агресії, які будуть 
спільними для всіх дій, які сьогодні вважа-
ються нею.

4. У «Визначенні агресії» зазначено, що 
перелік актів, що вважаються агресією не 

є вичерпним, і Рада Безпеки може визна-
чити, що інші акти є агресією. Тут можна 
лише констатувати, що жоден міжнародний 
орган, уповноважений до визначення агре-
сора, не може бути повністю неупередже-
ний (яким би чином цей орган не форму-
вався, він не зможе обійтися без керівних 
вказівок). Це, дійсно, так, бо будь-який ор-
ган хтось фінансує, отже, і надає «необ-
хідні» вказівки. І рішення у Раді Безпеки 
приймається шляхом голосування, з таким 
зручним саме для таких випадків викорис-
танням права вето.
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Норми кримінального права застосо-
вуються в порядку і формах, встановлених 
процесуальним правом. Разом з тим, засто-
сування процесуальних норм є не тільки 
формою життя матеріального права. Кри-
мінальне матеріальне право і кримінально-
процесуальне право — це дві самостійні 
галузі права, кожна з яких має свою форму 
і зміст, що передбачає взаємозв’язок між 
ними й за змістом.

Найбільш яскраво такий взаємозв’язок 
проявляється у предметі доказування, 
пов’язаному з обвинуваченням. Він опи-
саний в законі так: «При провадженні до-
судового слідства, дізнання і розгляді кри-
мінальної справи в суді підлягають доказу-
ванню: 1) подія злочину (час, місце, спосіб 
і інші обставини вчинення злочину); 2) ви-
нність обвинуваченого у вчиненні злочину 
і мотиви злочину; 3) обставини, що впли-
вають на ступінь тяжкості злочину, а та-
кож обставини, що характеризують особу 
обвинуваченого, пом’якшують та обтяжу-
ють покарання; 4) характер і розмір шкоди, 
заподіяної злочином, а також розмір ви-
трат закладу охорони здоров’я на стаціо-
нарне лікування потерпілого від злочин-
ного діяння» (ст. 64 КПК). Це описання 
по суті виступає процесуально-правовим 
поняттям, що відображає основний зміст 
(і структуру) підстав вирішення кримі-
нальних справ, їх схемою. Тому вважаю за 
можливе називати дану законодавчу схему 
«складом предмета доказування». Анало-
гічно тому, як склад злочину є змістом по-
няття злочину, склад предмета доказування 
є змістом поняття предмета доказування. А 

отже, розглядувані поняття можна і необ-
хідно порівнювати безпосередньо.

Оскільки злочином є передбачене КК 
України суспільно небезпечне винне ді-
яння, вчинене суб’єктом злочину (ч. 1 
ст. 11 КК), а його склад включає в себе еле-
менти: 1) об’єкта, 2) об’єктивної сторони, 
3) суб’єкта і 4) суб’єктивної сторони зло-
чину, очевидно, що у предметі доказу-
вання вони охоплюються лише обстави-
нами, зазначеними в пп. 1 і 2 ст. 64 КПК, 
хоча термінологічно відрізняються. Але го-
ловне тут не в термінології, а у тому, що 
кримінально-процесуальне поняття «подія 
злочину» не може не мати своїм змістом 
всіх обов’язкових ознак складу злочину, бо 
не може бути злочину, що не володіє усіма 
ознаками складу. Звідси, ознаки складу 
злочину складають основний зміст по-
няття «подїї злочину». Тому обставини, які 
повинні бути встановленні в процесі дока-
зування у кримінальній справі, в значній 
своїй частині визначені поняттям складу 
злочину. Встановлення ж відсутності в ді-
янні ознак складу злочину має неодмінно 
тягти закриття справи (виправдання).

Співставлення складу злочину і події 
злочину показує, що друге поняття ширше 
першого за змістом тому, що, по-перше, 
включає «час, місце, спосіб та інші обста-
вини вчинення злочину» й в тих випадках, 
коли вони не являються обов’язковими 
ознаками складу, а по-друге, є відкритим. 
І це не випадково. Подія злочину, крім 
ознак складу злочину, часу, місця спо-
собу дії, може характеризуватися і іншими 
кримінально-правовими ознаками, що 
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впливають на застосування норм Загальної 
частини КК (чинності закону про кримі-
нальну відповідальність в просторі тощо).

З позицій же процесуального за-
кону, і саме тому, що структура і зміст 
обставин предмета доказування, в да-
ному випадку предмета обвинувачення, 
регламентовані як нормами матеріаль-
ного, так і процесуального закону, вка-
зані обставини кримінальної справи одно-
часно із кримінально-правовою, мають й 
кримінально-процесуальну природу (зна-
чимість). І їх процесуально-правова при-
рода значно ширша матеріально-правової. 
Ряд обставин, що підлягають доказуванню 
у відповідності з правилами про пред-
мет обвинувачення, можуть мати проце-
суальне, а не матеріально-правове зна-
чення. Наприклад, спосіб дій хулігана не 
названий ознакою складу злочину, перед-
баченого ст. 296 КК, не завжди він висту-
пає як обставина, що обтяжує покарання, 
але його невстановлення у даній катего-
рії кримінальних справ завжди розгляда-
ється як суттєва неповнота в частині вста-
новлення фактичних обставин справи. Та-
ким чином, поняття події злочину в його 
конкретному застосуванні за своїм змістом 
ширше кримінально-правового поняття 
складу злочину ще й тому, що відображає 
не тільки інші матеріально-правові ознаки 
злочину, а й процесуально-правові.

При дослідженні конкретного діяння 
поняття події злочину співвідноситься, 
безумовно, не тільки з загальним складом 
злочину, а і з складом злочину, за ознаками 
якого порушена кримінальна справа. Од-
нак і в даному випадку, в процесі засто-
сування права, поняття події злочину на-
багато ширше і разом з тим набагато кон-
кретніше характеризує досліджуване ді-
яння. Тут має місце немовби взаємоконкре-
тизація. Так, оскільки склади окремих ви-
дів злочинів — абстракції більш низького 
рівня, ніж відповідні їм елементи предмета 
обвинувачення, вони дозволяють конкре-
тизувати кримінально-правовий зміст цих 
елементів. Саме елементи певного складу 
злочину містять вказівки про безпосеред-

ній об’єкт посягання, його окремі риси, 
про конкретні форми об’єктивної сторони 
злочину (дія чи бездіяльність), спосіб дій, 
специфічні ознаки суб’єкта, певні форми 
вини, конкретні мотиви, мету і т.д. Спів-
ставлення події злочину з складом кон-
кретного злочину дозволяє констатувати 
той чи інший вид злочину. З точки зору 
кримінального права така конкретизація 
є граничною. Разом з тим вона є достат-
ньою, оскільки дозволяє правильно квалі-
фікувати злочин.

Однак така конкретизація недостатня 
з точки зору процесуального права. Так, 
якщо виходити тільки з ознак складу зло-
чину, вказаного в ч. 1 ст. 185 КК, достатньо 
встановити наявність в діянні ознак: а) та-
ємного, б) заволодіння, в) осудною, досяг-
неною віку кримінальної відповідальності 
особою, г) чужим майном, д) з корисною 
метою. Але для засудження особи цього 
буде недостатньо. Процесуальні приписи 
про предмет доказування передбачають, що 
досліджувана подія злочину повинна вияс-
нятись і деталізуватись більш глибоко, в 
т.ч. за її кримінально-правовими ознаками. 
У справах про крадіжки майна громадян, 
наприклад, необхідно вияснити точний час 
і місце крадіжки, індивідуальні ознаки ви-
нного, потерпілого тощо. Тобто необхідно 
з’ясувати характерні і неповторимі ознаки 
крадіжки, які відрізняють її від будь-яких 
інших діянь, досягти про подію крадіжки 
достовірного (істинного) знання. Конкре-
тизація і деталізація діяння з усіх елемен-
тів предмета обвинувачення — пряма ви-
мого процесуального закону і викликана 
вона потребами практики, оскільки, з од-
ного боку, детальне описання події зло-
чину є формулою обвинувачення в поста-
нові про притягнення особи як обвинува-
ченого (ст. 132 КПК) і в обвинувальному 
висновку (ст. 223 КПК), яка визначає межі 
судового розгляду (ст. 275 КПК), а в разі 
постановлення обвинувального вироку є 
формулюванням обвинувачення, визна-
ного судом доведеним (ч. 1 ст. 334 КПК), 
а з другого — забезпечує можливість пе-
ревірки обвинувачення, що, своєю чергою, 
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важливо для реального забезпечення права 
обвинуваченого на захист (ч. 3 ст. 43 КПК). 
Конкретизація і деталізація фактичних об-
ставин події злочину має бути здійснена 
до рівня доказових фактів, інакше обвину-
вачення неможливо ні доказати, ані, тим 
більше, спростувати.

Таким чином, в регламентації встанов-
лення достовірності (істини) між нормами 
матеріального і процесуального права іс-
нує нерозривний взаємозв’язок. При до-
слідженні конкретного злочину суть цього 
взаємозв’язку проявляється, зокрема, в 
тому, що обставини справи з’ясовуються 
крізь призму правил процесуального за-
кону про предмет обвинувачення і, одно-
часно, норм кримінального права, що під-
лягають застосуванню. Слідчий, судді по-
стійно в думці співставляють факти і норми 
права. Ознаки складу злочину і відповідні 
їм елементи предмета обвинувачення мір-
куються ними як єдине ціле. У той же час, 
як єдине ціле існують ознаки злочину — 
елементи предмета обвинувачення.

Такий взаємозв’язок, однак, встанов-
люється при постановленні обвинуваль-
ного вироку. В процесі ж встановлення об-
ставин справи необхідно мати на увазі, що 
кримінально-правова оцінка фактів (квалі-
фікація) і кримінально-процесуальне дока-

зування — це різні види процесуальної ді-
яльності. Щоби остаточно і правильно ква-
ліфікувати досліджуване діяння, тобто за-
стосувати кримінальний закон, необхідно 
спочатку всебічно, повно і об’єктивно 
встановити подію, отримати про неї досто-
вірне (істинне) знання. До завершення про-
цесу доказування може мати місце лише 
кримінально-правова кваліфікація версії 
про досліджувану подію. Саме тому, ду-
маю, ст. 324 КПК вимагає від суду при по-
становленні вироку спочатку вирішити пи-
тання, чи мало місце діяння, у вчиненні 
якого обвинувачується підсудний (п. 1), а 
уже потім — чи має це діяння склад зло-
чину і якою саме статтею кримінального 
закону він передбачений (п. 2).

Застосування норм про предмет дока-
зування незалежно від того, за ознаками 
якої статті Особливої частини КК ведеться 
дослідження, покликане служити надій-
ною юридичною гарантією того, що пред-
мет доказування буде встановлено таким, 
яким він є в дійсності, в справі буде вста-
новлена об’єктивна істина, що до кримі-
нальної відповідальності будуть притяг-
нуті дійсно винні особи, виправдані неви-
нні, чи провадження у справі буде обґрун-
товано закрито.
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У правовій науці проблема реаліза-
ції права визначається як соціальна місія 
права, виражена у його функціях, «працю-
вати у певному соціумі». У функціях права 
об’єктивуються напрями впливу, суть і 
місце права в суспільств, його правове за-
вдання. Класифікуючи функції права ми 
розрізняємо загальнодержавні функції (по-
літична, соціальна, економічна, культурна, 
ідеологічна, екологічна тощо), функції 
властиві для окремих типів держав, зо-
крема владні (законодавча, виконавча, су-
дова), основні (політична, економічна, фі-
нансова, культурна, ідеологічна) та додат-
кові (інформаційна, інтегративна, прогно-
зувальна, програмувальна), зовнішні та 
внутрішні функції права [1, 157]. Остан-
нім часом розрізняються функції права за-
гальносоціальні (політична, економічна, 
соціальна, ідеологічна) та спеціальні (ре-
гулятивна, охоронна, установча, інформа-
ційна). Дані функції реалізуються через 
систему права, зокрема через галузі, інсти-
тути, норми, договори, прецеденти, зви-
чаї та через акти застосування права, а та-
кож закріплюються у компетенції та від-
повідній діяльності органів державної 
влади [2,  312—313]. 

Реалізація функції права може здій-
снюватися зовні у певній історичній формі, 
правова роль якої має різні складові. Так, 
охоронна функція права має дві складові, 
одна з яких визначає її належність до пред-
мету охорони (кари, примусу, обмеження 
прав тощо), а інша — до інтенсивності охо-
ронного впливу (обвинувального ухилу, 
обсягу репресії, посилення захисту, при-
мусового впливу тощо). Тому історично ми 
розрізняємо карально-репресивну, караль-
но-обвинувальну і карально-захис ну 

форми реалізації охоронної функції права. 
Фактичним результатом впливу права, його 
охоронної функції є правові ролі особи (по-
терпілого, правопорушника, обвинуваче-
ного, захисника тощо), в яких знаходять 
своє втілення норми, принципи, інститути 
права, зокрема охоронного та регулятив-
ного призначення. 

Беручи до уваги вищезазначене, ми 
вправі стверджувати про внутрішньо іма-
нентні аспекти (зокрема про ідеологіч-
ний, прагматичний й емпіричний) функ-
цій права. Власне, йдеться про аспекти 
впливу права, яке визначається як ідея (за-
вдання, мета, місія), поширюється через 
канали суспільного спілкування, вплив 
ЗМІ, сприймається крізь призму правової 
культури або ментальності і дістає вияв у 
певних правових відносинах (зокрема охо-
ронних) та правових фактах.

Певне уявлення про ідеологічний ас-
пект функціонального впливу права можна 
отримати, аналізуючи текст чинної Кон-
ституції України, в якому виокремлюються 
та перемежовуються організаційна (інте-
гративна), інформаційна, соціальна, регу-
лятивна, виховна, економічна та охоронна 
функції. Зокрема, про організаційно-
інтегративну функцію йдеться у статтях 3, 
10, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 
54, 59, 91, 99, 106, 107, 116, 119, 126, 129, 
130, 138, 143; соціально-економічну функ-
цію — у статтях 1, 13, 15, 16, 21,32, 36, 42, 
44, 46, 47, 49, 85, 92, 95, 115, 116, 119, 132, 
138, 143; інформаційно-комуникативну — 
у статтях 17, 31, 32, 34, 50, 92; культурно-
виховну — у статтях 52, 92, 12, 11, 35, 36, 
49, 53, 54, 66, 85, 92, 116, 119, 132, 137, 138, 
143; регулятивно-аксіологічну — у статтях 
6, 20, 24, 26, 29, 30, 33, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 
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46, 54, 57, 67, 72, 75, 77, 76, 82, 85, 88, 91, 
92, 95, 103, 106, 117, 127, 128, 137, 140, 252 
Конституції України.

Прагматичний аспект функцій права 
випливає із завдань права у конкретний іс-
торичний період, якими забезпечуються 
певні інтересів. Залежність функцій права 
від його завдань та інтересів дістає вияв 
у тому, що, завдання та інтереси тісно 
пов’язані між собою; вони часто безпосе-
редньо обумовлюють саме існування функ-
цій; визначають їх зміст і, а також, суттєво 
впливають на історично обумовлені форми 
їх реалізації, на функціонування певних 
державних інституцій. Отже, функції й 
функціонування права є пов’язаними про-
явами його дії. [3, 319]. У цьому зв’язку, на 
нашу думку, необхідно розрізняти осно-
вні та похідні завдання функцій права. 
Перші, так би мовити, основні завдання, 
відбиваються, на нашу думку, в принци-
пах політики держави (внутрішньої, соці-
альної, кримінально-правові), напрямах та 
стилі управлінської діяльності (авторитар-
ному, демократичному, правовому або, на-
впаки, позаправовому). Інші, або похідні, 
завдання втілюються у правових режимах, 
певному напряму діяльності (обвинуваль-
ному — в досудовому слідстві чи караль-
ному — у внутрішній політиці держави, 
системі захисту прав і свобод людини, вер-
тикально підпорядкованій бюджетній по-
літиці, у певних засобах підтримки націо-
нальної валюти, забезпечення митних ре-
жимів, захисті вітчизняного товаровироб-
ника тощо) і спираються саме на конститу-
ційні принципи державної внутрішньої по-
літики.

Прагматичний аспект функцій права, 
в свою чергу, також базується на засобах, 
способах, ресурсах державної діяльності. 
Процеси, режими, а також об’єкти, з при-
воду й навколо яких формуються функції 
права, визначають певною мірою власти-
вості цих функцій, їх роль і межі впливу на 
законодавчу систему, на внутрішню полі-
тику, практику правозастосування.

Іманентно емпіричний аспект функ-
ції права закріплений у політичних і пра-

вових документах, у програмах і держав-
них концепціях перетворень в Україн-
ський державі; багато положень, безпосе-
редньо пов’язаних з емпіричним аспектом 
функцій права, міститься у статусних зако-
нах, зокрема про діяльність органів мілі-
ції, про прокуратуру, про судоустрій, про 
банки і банківську діяльність, про сис-
тему виконавчого провадження, виконання 
покарань тощо. Емпірично поширення 
тих чи інших правових відносин і право-
вих фактів обумовлено наявністю або по-
явою нових систематизованих (консолідо-
ваних, кодифікованих або інкорпорованих) 
нормативно-правових актів. Йдеться про 
соціальне призначення правотворчості, яка 
встановлює певні стандарти, вимоги до 
правової поведінки, а не про «дарування» 
юридичним або фізичним особам певних 
можливостей або благ. Ми маємо на увазі 
саме об’єктивне право, на підставі якого 
вимальовуються стандартні правові ролі, в 
яких будь-яка особа виступає як правоак-
тивний суб’єкт [4, 14].

Вплив функцій права реалізується че-
рез дотримання норм та принципів, вико-
нання вимог права, здійснення правових 
ролей, реальну участь громадян у відноси-
нах між державою та державними інсти-
туціями. Вплив права на суспільні відно-
сини полягає у виробленні постійних ба-
гатовекторних каналів спілкування грома-
дян і публічних інституцій з приводу реалі-
зації правових вимог, вказівок, настанов. І 
якщо способи впливу права є більш визна-
ченими, то форми цього впливу є менш ви-
значеними і можуть розглядатися як скла-
дова правової ментальності, фахової куль-
тури правників. Під формою впливу або 
реалізації функцій права, на нашу думку, 
треба розуміти соціальний образ права, зо-
крема його культурний зріз, що базується 
на культивуванні традиційних, звичних 
способів, методів або прийомів регуляції 
або охорони суспільних або індивідуаль-
ний цінностей. Охоронна функція права, 
яка тісно пов’язана з питання кваліфіка-
ції діянь, реалізуються в правових реаліях, 
таких як репресія, кара, обвинувачення 
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у вчиненні злочину, захист від обвинува-
чення, призначення покарання, обмеженні 
прав людини тощо; її дія залежить від по-
літичних, правових, культурних, правових, 
соціальних та єтносоціальних інтересів, 
традицій, звичаїв.

Питання реалізації охоронної функції 
права передбачає виконання певних інсти-
туціональних завдань, поєднання методів 
здійснення державної діяльності, зокрема 
правотворчості, державного управління, 
державного контролю, правосуддя, правоо-
хоронної діяльності. Наголошуючи на про-
блемі впливу і реалізації охоронної функції 
права, ми привертаємо увагу на її подвій-
ній залежності. По-перше, вона пов’язана 
з інституціональним забезпеченням, функ-
ціонуванням держави, її уповноважених 
органів. Йдеться про такі її властивості як 
обов’язковість, публічність, цілеспрямова-
ність, що характеризують певні функції, 
охоронну зокрема. По-друге, реалізація цій 
функції залежать не тільки від держави, а 
і від системи права, від якості права вза-
галі. Мається на увазі такий юрисдикцій-
ний процес, якій характеризується стабіль-
ністю, координованістю, чіткою структу-
рою його норм і інститутів. 

У теоретичних джерелах поняття функ-
цій права кореспондуються з розумінням 
їх як дії права, тобто як спрямовуючого ак-
тивного впливу права на суспільні відно-
сини в межах певного простору, часу і кола 
осіб [5, 414]. Але дія права стосується не 
лише окремих норм, а й всій правової сис-
теми, а от же має внутрішній та зовнішній 
аспекти. Перший пов’язаний із сприйнят-
тям права його адресатами, а другий — з 
методами та способами, за якими відбу-
вається вплив права, а також з формами 
правомірної поведінки управомочених та 
зобов’язаних суб’єктів. Тому ефективна дія 
права не може не базуватися на суспільних 
потребах та інтересах людини. Водночас, 
на дію права впливає й діяльність держави, 
яка акумулює інструменти правової регу-
ляції й застосовує їх для досягнення цілей 
права. Оскільки впорядкованість суспіль-
них відносин, їх системність і динамізм є 

необхідними умовами функціонування й 
розвитку суспільства, то функції права по-
лягають, у тому числі, й в упорядкуванні 
суспільних відносин, наданні їм більшої 
стабільності, прогнозованості й унормова-
ності. Чи не головним в аспекті дії права є 
акумулювання його функцій, охоронної зо-
крема у напрямі ефективної реалізації прав 
громадян і розвиток громадянського сус-
пільства. Таким чином питання правового 
впливу у контексті кваліфікації діянь пере-
ходить у площину правового регулювання. 
Важливо уточнити поняття «регулювання» 
і «вплив». І перше, і друге базуються на ак-
тивній інтегруючій та організуючій ролі 
права. Однак за обсягом поняття «вплив» 
є більш широким, охоплює дії та взаємодії 
міжсуб’єктного значення, які можуть мати 
нормативний, соціальний, природний ха-
рактер. Водночас, правове регулювання — 
це окремий спрямований спосіб (сукуп-
ність певних видів і форм) впливу права на 
суспільні відносини, соціальну поведінку і 
свідомість людей. Але, якщо поняття «пра-
вовий вплив» не викликає особливих зау-
важень і дискусій, окрім того, що до його 
складу не завжди включають правову ідео-
логію і виховання, то поняття «правове ре-
гулювання» є дискусійним як щодо змісту, 
так і щодо окремих видів регулювання. Під 
правовим впливом розуміється результа-
тивний, нормативно-організаційний вплив 
на суспільні відносини широкого спектра 
правових засобів (норм права, правових 
відносин, актів застосування права), а та-
кож інших правових явищ (правової свідо-
мості, правової культури, правових прин-
ципів, правотворчості). Під правовим регу-
люванням російські теоретики розуміють 
регулювання суспільних відносин шляхом 
специфічних правових засобів, а саме норм 
права, правових відносин, актів реалізації 
права [6, 93—95]. Українські вчені — тео-
ретики права розглядають поняття право-
вого регулювання в дещо іншому ракурсі. 
Так, правове регулювання, на думку авто-
рів академічного курсу з теорії держави та 
права, — це певний процес, об’єктивними 
та суб’єктивними чинниками якого ви-
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ступають рівень зрілості та стійкості сус-
пільних відносин, рівень соціальної струк-
тури суспільства, стан економічного розви-
тку суспільства, загальний рівень правової 
культури населення тощо. До того ж пра-
вове регулювання відрізняється від право-
вого впливу тим, що останній пов’язаний 
з тими суспільними відносинами, які не 
регулюються правом, але на які поширю-
ється його дія. При цьому правовий вплив 
включає не тільки правові засоби впливу 
на суспільне життя, а й інформаційні, ви-
ховні, ідеологічні, тощо. Щодо розуміння 
його структури між російськими та укра-
їнськими теоретиками розбіжностей прак-
тично немає: правовий вплив включає пра-
восвідомість, правову культуру, правові 
принципи, правотворчий процес, механізм 
правового регулювання [3, 297].

Правове регулювання є відмінними 
від правового впливу саме за предметом 
впливу та предметом регулювання. Перше, 
тобто правове регулювання, є вужчим, ніж 
другий, оскільки до останнього належать 
також соціальні відносини, інші явища, які 
не охоплюються правовим регулюванням. 
Нагадає мо, що правове регулювання, на від-
міну від правового впливу, пов’язане з вста-
новленням конкретних прав та обов’язків, з 
приписами про необхідне, можливе, непри-
пустиме або заборонене. 

Кваліфікація в структурі дії права, зо-
крема кваліфікація злочинів, малозначних 
діянь, діянь вчинених за обставин, що ви-
ключають злочинність діяння, кваліфіка-
ція адміністративних, господарських дис-
циплінарних, фінансових, земельних, ін-
формаційних, цивільно-правових правопо-
рушень тощо є одним із способів застосу-
вання права. Поширеність цього способу 
застосування права є досить значною. Так, 
за даними Держкомстату України у 2008 
році було зареєстровано 390162 злочинів, 
засуджено 146858 осіб, притягнуто до адмі-
ністративної відповідальності 9874,9 тис. 
осіб, розглянутих судами (з постановлен-
ням рішення) 1680,2 тис. цивільних справ. 
При чому дані щодо зареєстрованих зло-
чинів подаються на основі фактів офіцій-

ної реєстрації органами внутрішніх справ 
та податкової міліції; дані про засуджених 
осіб — на основі фактів офіційної реєстра-
ції судами всіх видів; дані про кількість 
осіб притягнутих до адміністративної від-
повідальності — на основі фактів офіцій-
ної реєстрації органами, що уповноважені 
розглядати справи згідно Кодексу України 
про адміністративні правопорушення; дані 
про кількість цивільних справ розглянутих 
судами (з постановленням рішення) - на 
основі фактів офіційної реєстрації судами 
всіх рівнів [7]. Також щороку збільшується 
і цивільно-правовий оборот, в структурі 
якого велике місце займають питання ви-
конання цивільно-правових зобов’язань, 
майнового обороту взагалі, притягнення 
до відповідальності осіб, яки не викону-
ють свої зобов’язання. По кожному та-
кому випадку суб’єктом застосування 
права приймаються рішення, при якому 
здійснюється кваліфікація діяння, тобто 
встановлюється чи є в тій чи іншій дії або 
бездіяльності достатньо ознак злочину, ма-
лозначного діяння, діяння, вчиненого за 
обставин, що усувають злочинність діяння 
або ознак перерахованих видів правопо-
рушень. В.О. Навроцький цілком справед-
ливо відносить кваліфікацію до способів 
застосування права, зокрема кримінально-
правова кваліфікація є лише частковим ви-
падком юридичної кваліфікації [8, 8—14]. 
В процесі кваліфікації відбувається нако-
пичення і аналіз правової інформації щодо 
діяння, його суб’єкту, соціальних та право-
вих наслідків, спричиненої шкоди, пору-
шених правових норм та відносин тощо. 
Кваліфікація діянь відбувається, як відомо, 
в процесуальній формі і документується 
як певний юридичний факт, у зв’язку з 
чим виникають, змінюються або припиня-
ються певні правовідносини. Такий факт 
має бути доказом, тобто кожен юридичний 
факт, якій є складовою частиною у складі 
правопорушення, відповідальності, обме-
ження прав повинен фіксуватися і доказу-
ватися.

Кваліфікація діянь відноситься до за-
собів охоронного регулювання право-
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вих відносин і, водночас, є вагомим засо-
бом впливу права, неодмінною складо вою 
юрисдикційного процесу. Ква лі фі ка ція 
набуває офіційного характеру, оскільки 
відбувається на підставі норм закону, 
вчинюється уповноваженим органом 
або службовою особою, має обов’язкове 
значення. Серед інших суспільних 
регуляторів охоронні правові норми набу-
вають пріоритету стосовно норм моралі, 
технічних правил, релігійних заповідей, 
законів економіки. Органами, які впро-
ваджують єдині правила і процедури 
кваліфікації, обирають засоби право-
вого регулювання у випадках порушення 
права є органи кримінальної юрисдикції 
(суд, правоохоронні органи, органи про-
куратури, контролюючи органи)1. Цілком 
ґрунтовно остає питання про участь ад-
вокатури у процесі кваліфікації, набуття 
кваліфікаційних процедур легітимного, 
достовірного, ґрунтовного характеру. У 
такому контексті охоронне регулювання 
правових відносин набуває легітимного 
сенсу, оскільки за умови участі в ньому ад-
вокатури кваліфікація діянь не має ознак 
силово го впливу, і взагалі не має нічого 
спільного із «зовнішнім впливом», «втру-
чанням права» у суспільні відносини, 
руйнацією механізмів саморегуляції тощо. 
Необхідність участі адвокатури у процесі 
офіційної кваліфікації потсає у звязку зі 
значним пиширенням дискреційних по-
вноважень органів юстиції, яка останнім 
часом стає доволі гострою, оскільки 
судові, правоохоронні органи часто густо 
вдаються до помилок, які визнаються лише 
як порушення законності, хоча при цьому 
порушуються і інші принципи правового 
регулювання, зокрема, верховенства права, 
правової безпеки особи і держави. У цьому 
зв’язку великого значення набуває суве-

1 в широкому сенсі під кримінальною юрисдикцією 
можна розуміти встановлену у законодавстві систе-
му повноважень державних органів вирішувати певні 
справи і розглядати порушення права, надавати офіцій-
ну оцінку діянь, застосовувати санкції або заходи відпо-
відальності, вживати контрольні заходи в процесі про-
ведення перевірок, ревізій, державного аудиту, моніто-
рингу, інспектування тощо, щодо предмету яких ма-
ють місце ознаки правопорушень, за які встановлена 
кримінальна відповідальність — автор.

ренний статус адвокатурі, як суб’єкту ре-
алізації функцій права, охоронної функції 
зокрема [9, 34—49].

 Потрібно зазначити, що питання юри-
дичних фактів, яке вивчається переважно 
в процесуальних аспектах, включає фікса-
цію, відображення, доказові межи цих фак-
тів тощо. В загально-правовому аспекті ве-
лике значення має класифікація юридич-
них фактів, оскільки вони значно відріз-
няються між собою за правовою приро-
дою (серед юридичних фактів у цьому 
аспекті розрізняють події, дії, правові 
стани, режими, статусі тощо), галузевою 
(господарсько-правові, цивільно-правові, 
фінансово-правові, адміністративні або 
адміністративно-правові тощо), а от же ма-
ють і різне значення для результатів ква-
ліфікації. До того ж до компетенції безпо-
середнього правозастосовника, якій може 
вчинювати кваліфікацію діянь не завжди 
входять повноваження розгляду питання 
щодо застосування санкцій, притягнення 
правопорушників до відповідальності, від-
новлення порушеного стану тощо оскільки 
він може мати лише контрольні, а не право-
охоронні повноваження. Актуальним є пи-
тання звуження меж розсуду правозасто-
совника, якій за будь якої можливості має 
бути обмеженими, оскільки не може вихо-
дити за межи принципів правової безпеки 
особи, законності, індивідуалізації відпо-
відальності, економії репресії тощо. Отже 
кваліфікація діянь набуває легітимного ха-
рактеру не тільки як офіційна оцінка ді-
янь, але й як достовірна, обґрунтована до-
казувана діяльність органів кримінальної 
юрисдикції та адвокатури. 
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Одним із видів юридичної квалі-
фікації є кримінально-правова квалі-
фікація. В.О. Навроцький констатує: 
«Кримінально-правова кваліфікація здій-
снюється стосовно фактичних обставин, 
які свідчать про заподіяння істотної шкоди 
або загрозу такої шкоди та протиправність 
котрих передбачена Особливою части-
ною кримінального законодавства» [1, 50]. 
За радянських часів, а також і в сучас-
ний період, науковцями приділялось до-
статньо багато уваги дослідженню питань 
кримінально-правової кваліфікації, однак з 
огляду на її складність по багатьох питан-
нях досягти однозначності у підходах так 
і не вдалося. Законодавчо визначених пра-
вил кримінально-правової кваліфікації не 
існує. Правоохоронні та судові органи здій-
снюють її, керуючись традиційними підхо-
дами, у тому числі і виробленими ще й за 
радянських часів. Звичайно таким же чи-
ном здійснюється й кримінально-правова 
оцінка суспільно-небезпечних діянь, вчи-
нених і у військовій сфері.  

Чинний Кримінальний кодекс Укра-
їни (далі — КК) зберіг в Особливій час-
тині окремий розділ (раніше глава) XIX 
«Злочини проти встановленого порядку 
несення військової служби (військові зло-
чини)», яким передбачається відповідаль-
ність за вчинення військових злочинів. Од-
нак він зазнав певних змін у порівнянні із 
відповідною главою «Військові злочини» 
Кримінального кодексу України 1960 р. 
Деякі статті цієї глави законодавцем до 
розділу XIX КК включено не було, де-
які — набули конструкційного удоскона-

лення. Крім того, у цьому розділі з’явилися 
й статті-новели. 

Аналіз практики застосування статей 
розділу XIX КК свідчить про наявність ба-
гатьох проблем, які виникають у правозас-
тосовчих органів, у тому числі і у питан-
нях кримінально-правової кваліфікації. 
Проблемними та такими, що потребують 
наукових досліджень, залишаються пи-
тання щодо відмежування військових зло-
чинів від суміжних з ними злочинів. Осо-
бливою актуальністю відзначаються також 
і питання стосовно необхідності розши-
рення кола суб’єктів злочинів, що заподію-
ють шкоду або створюють загрозу заподі-
яння такої шкоди суспільним відносинам у 
сфері забезпечення виконання військовими 
формуваннями України покладених на них 
конституційних завдань та функцій.

Чинний КК успадкував від свого попе-
редника — Кримінального кодексу Укра-
їни 1960 р. — визначення поняття вій-
ськового злочину (із певними змінами). 
Згідно ч. 1 статті 401 КК військовими зло-
чинами визнаються передбачені цим роз-
ділом (розділом XIX) злочини проти вста-
новленого законодавством порядку не-
сення або проходження військової служби, 
вчинені військовослужбовцями, а також 
військовозобов’язаними під час прохо-
дження ними навчальних (чи перевірних) 
або спеціальних зборів. Як зазначають 
М.І. Панов, Н.О. Гуторова, родові поняття 
окремих груп злочинів, передбачених у 
розділах Особливої частини КК, є понят-
тями доктринальними. Вони виступають 
науковими логіко-юридичними абстракці-
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ями, які виконують важливу функцію засо-
бів наукового пізнання соціально-правових 
явищ. Винятком є закріплення в законі ро-
дового поняття злочинів проти встановле-
ного порядку несення військової служби 
(військові злочини) [2, 296].

З огляду на законодавче визначення по-
няття військового злочину у статті 401 КК, 
суб’єктами злочинів, передбачених розді-
лом XIX КК, не можуть визнаватись (за ви-
нятком співучасті) цивільні особи. Однак 
реалії сьогодення, тенденція збільшення 
правопорушень злочинного характеру у 
військових формуваннях, скоєних саме 
цією категорією осіб, тяжкість суспільно-
небезпечних наслідків таких правопору-
шень потребують наукового дослідження 
щодо доцільності законодавчого перегляду 
положень цієї статті. В останні роки на ета-
пах реформування Збройних Сил України 
та інших військових формувань, утворе-
них відповідно до законів України, значна 
кількість посад, які раніше підлягали замі-
щенню лише військовослужбовцями, стала 
заміщатись цивільними особами. Не стали 
виключенням і посади, на яких діяльність 
посадових осіб є визначальною для боєго-
товності військових формувань та спромож-
ності їх виконувати конституційні завдання 
та функції. Статистичні дані свідчать, що 
цивільні особи, які обіймають такі посади 
у військових формуваннях, вчиняють різ-
номанітні за класифікацією злочини, у тому 
числі й тяжкі та особливо тяжкі. Така ста-
тистика є додатковою аргументацією на ко-
ристь позиції про необхідність проведення 
досліджень щодо доцільності законодав-
чого перегляду положень ст. 401 КК.

Крім проблем кваліфікації військових 
злочинів, що мають відношення до роз-
ділу в цілому, існує ряд проблем у квалі-
фікації і по окремих злочинах, передбаче-
них цим розділом. Аналіз результатів пра-
возастосування, а також теоретичні дослі-
дження, свідчать про недосконалість кон-
струкції деяких із статей цього розділу, що 
і породжує ці проблеми. 

Так, однією із таких статей є стаття-
новела 410 «Викрадення, привласнення, 

вимагання військовослужбовцем зброї, бо-
йових припасів, вибухових або інших бо-
йових речовин, засобів пересування, вій-
ськової та спеціальної техніки чи іншого 
військового майна, а також заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживання 
службовим становищем» КК. Однією із 
особливостей конструкції цієї статті є зна-
чний перелік форм та способів злочин-
ного посягання. У ч. 1 ст. 410 КК законо-
давець зазначив чотири форми злочинного 
посягання: викрадення, привласнення, ви-
магання та заволодіння певним способом 
(шляхом шахрайства). Ці форми злочин-
ного посягання зазначені альтернативно. 
У ч. 2 цієї статті додатково не зазначено 
жодної форми злочинного посягання. При 
цьому слід зауважити, що законодавець 
сконструював диспозицію ч. 2 статті 410 
КК таким чином, що зловживання служ-
бовим становищем є способом всіх форм 
злочинної дії, передбачених ч. 1 цієї статті. 
Така конструкція є оригінальною, адже в 
інших статтях КК, у яких передбачені ана-
логічні форми злочинного посягання, зо-
крема у статтях 262, 312, 313 та 357 КК, 
заволодіння шляхом зловживання служ-
бовим становищем є не способом злочин-
ного посягання, а окремою самостійною 
формою злочинної дії поряд із викраден-
ням, вимаганням, привласненням і т. ін. 
Слід визнати, що така непослідовність з 
боку законодавця є недоліком законодав-
чої техніки. Додатковим аргументом на ко-
ристь такого висновку є й те, що на відміну 
від диспозиції ч. 2 статті 410 КК законода-
вець у назві цієї ж статті заволодіння шля-
хом зловживання службовим становищем 
зазначив як окрему самостійну форму зло-
чинного посягання. 

Помилки у правозастосуванні статті 
410 КК у деяких випадках пов’язані і з не-
досконалістю її законодавчої конструк-
ції і у частині зазначення предмета зло-
чину. Так, частиною 3 цієї статті передба-
чається відповідальність за вчинення роз-
бою з метою заволодіння лише зброєю, 
бойовими припасами, вибуховими чи ін-
шими бойовими речовинами, засобами пе-
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ресування, військовою та спеціальною тех-
нікою. За вчинення ж розбою з метою заво-
лодіння іншим військовим майном відпові-
дальність не встановлена. «Інше військове 
майно» відповідно до законодавчої кон-
струкції ч. 3 статті 410 КК не є також пред-
метом і вимагання, поєднаного з насиль-
ством, небезпечним для життя і здоров’я 
потерпілого.

На сьогодні рівень злочинності у вій-
ськовій сфері залишається досить висо-
ким. Динаміка зниження спостерігається 
лише по деяким окремим військовим зло-
чинам (стаття 407 «Самовільне залишення 
військової частини або місця служби», 
стаття 408 «Дезертирство»). Ефективність 
протидії такій злочинності залежить від 

багатьох чинників. Одним із таких чинни-
ків є правильність кримінально-правової 
оцінки суспільно-небезпечних діянь, вчи-
нених у військовій сфері.

Список використаної літератури:

1.  Навроцький в.о. Основи кримі-
нально-правової кваліфікації: Навч. посіб-
ник / В.О. Навроцький. — К.: Юрінком Ін-
тер, 2006. — 704 с.

2.  Панов М.і., гуторова Н.о. Методоло-
гічні засади дослідження проблем Особли-
вої частини кримінального права / М.І. Па-
нов, Н.О. Гуторова // Вісник Академії пра-
вових наук України. — 2009. — № 1.

191



На сьогодні в Україні відбувається пе-
реусвідомлення соціальних цінностей, 
роль та значення багатьох інститутів права, 
вироблення дієвих механізмів охорони та 
захисту людини. На перше місце виходить 
обов’язок як державних інституцій, так 
і держави створити нормативно-правову 
систему охорони і захисту фізичних і юри-
дичних осіб від кримінально-правових по-
сягань за участю органів кримінальної юс-
тиції, юридичних наукових закладів, широ-
кого кола фахівців кримінального права. 

Практичне застосування криміналь-
ного законодавства реалізується в процесі 
здійснення юридичної кваліфікації. Квалі-
фікація, зокрема кримінально-правова, — 
перш за все процес тлумачення (пізнання) 
та застосування юридичних і правових 
норм з дотриманням правових принципів, 
що утворюють основу тієї чи іншої право-
вої системи.

Під кримінально-правовою кваліфіка-
цією ми розуміємо практичну або наукову 
реалізацію охоронної функції криміналь-
ного законодавства відповідно до принци-
пів, методів та способів застосування норм 
чинного кримінального та базового законо-
давства, інших нормативно-правових актів.

З майже 3 мільйонів повідомлень і 
заяв про вчиненні правопорушення з озна-
ками злочинів, кримінальні справи пору-
шуються щодо півмільйона кримінально-
правових посягань. Потерпілими визна-
ються близько 300 тис. осіб. Майже стільки 
осіб притягуються до кримінальної від-
повідальності, з яких менше 200 тис. за-
суджуються, інші звільняються від відпо-

відальності та покарання. До 500 — 900 
осіб застосовуються примусові заходи ме-
дичного характеру. На нове розслідування 
направляється до 30 тис. кримінальних 
справ, а більше 100 тис. справ суди відкла-
дають розгляд через неявку учасників про-
цесу, зокрема і потерпілих. 

З цього слідує, що в українському кри-
мінальному законодавстві наявний не-
припустимий дисбаланс прав потерпілих, 
жертв, постраждалих до обвинувачених 
(засуджених).

Виникає закономірне питання: за 
якими юридичними критеріями іде «про-
сів» цих юридичних фактів, їх видова кла-
сифікація, які особи, органи тощо мають 
право це здійснювати та давати їм офі-
ційну державну оцінку, реалізовувати пе-
редбачені Конституцією та чинним зако-
нодавством України функції держави у пу-
блічному секторі.

Особливістю цього феномена є 
те, що, з одного боку, у осіб, які пред-
ставляють функції держави у публіч-
ному секторі права, виникає обов’язки 
та права по реалізації наданих їм функ-
цій вжити певні дії: 1) до осіб, що вчи-
нили кримінально-правове посягання, від-
повідні заходи примусу; 2) до осіб, щодо 
яких мало місце кримінально-правове по-
сягання — здійснити обов’язкові дії охо-
ронного та захисного (юридичного та фі-
зичного) характеру; 3) до осіб, які зазнали 
кримінально-правового впливу — заходів 
юридичного характеру. 

Одним із важливих засобів захисту за-
значених природних та соціальних ціннос-
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тей людини є Кримінальний кодекс Укра-
їни (далі — КК), який на нормативному 
рівні закріпив положення про захист лю-
дини і громадянина від таких кримінально-
правових посягань: 1) злочину (ч. 1 ст. 11 
КК); 2) суспільно-небезпечних діянь, що 
підпадають під ознаки діяння, передбаче-
ного Особливою частиною КК, вчинених 
у стані неосудності (ст.ст. 92, 93 КК), або 
особою, яка не досягла віку з якого може 
наставати кримінальна відповідальність 
(ч. 2 ст. 97 КК).

Положення ч. 2 ст. 11 КК з очевид-
ністю засвідчують про те, що потерпі-
лими від кримінально-правових пося-
гань можуть бути: фізичні чи юридичні 
особи, суспільство або держава. Такий 
підхід законодавця закріпив надзвичайно 
важливий концептуальний підхід до ви-
значення підстав кримінальної відпові-
дальності; що слід визнавати злочином, 
а що суспільно-небезпечним діянням; 
кримінально-правових відносин; визна-
чення їх суб’єктивного складу та інші важ-
ливі кримінально-правові положення.

Загальновідомо, що злочин, як різно-
вид соціального конфлікту, завдає або ство-
рює реальну і об’єктивну загрозу заподі-
яння шкоди морального, фізичного або ма-
теріального (майнового) характеру особам 
які зазнали кримінально-правового пося-
гання. 

Цей правовий постулат є декларатив-
ним за формою і юридично нереалізова-
ним. Підтвердженням цього є те, що хоча 
об’єкти кримінально-правової охорони 
(людина, суспільство, держава) і названі в 
ч. 2 ст. 11 КК, проте механізм їх охорони 
та захисту від кримінально-правових по-
сягань відсутній як в нормах Загальної 
так і Особливої частин КК. Також, на від-
міну від суб’єкта злочину, правовий ста-
тус якого визначено і закріплено нормами 
Загальної і Особливої частини КК, право-
вий статус особи, яка зазнала кримінально-
правового посягання не визначено, захист 
не гарантовано. 

У цьому контексті особливого зна-
чення набуває проблема визначення юри-

дичного змісту «потерпілого», «жертви», 
«постраждалого», якими визначаються 
особи, які зазнали кримінально — право-
вого посягання, оскільки без цього здій-
снити кримінально-правову кваліфікацію 
неможливо.

В науці кримінального права матері-
альне поняття «потерпілий» розглядається 
в переважній більшості з позицій його 
кримінально-процесуального визначення. 
Такий підхід є хибний, оскільки не узго-
джується із завданнями КК, положеннями 
Конституції України щодо охорони і за-
хисту людини, суспільства, держави; мате-
ріально — правового статусу потерпілого, 
обумовленого кримінально-правовими 
відносинами, породженими юридичними 
фактами, стадіями вчинення умисного 
злочину, кримінально-правовою шкодою, 
заподіяною умисним або необережним 
кримінально-правовим посяганням, вчи-
нення злочину у співучасті або групового 
злочину тощо.

В юридичній літературі поняття «по-
терпілий», як категорії кримінально-
правової, ототожнюється з категоріями 
«постраждалий», «жертва» та за їх допо-
могою визначають кримінально-правові 
ознаки осіб: 1) яким заподіяно моральну, 
фізичну, майнову шкоду або вони були по-
ставлені в загрозу заподіяння такої шкоди; 
2) яким: а) заподіяно смерть (вбивство), 
б) спричинена смерть або загибель людей; 
3) які зазнали посягання з боку неосудних 
або осіб, які не досягли віку кримінальної 
відповідальності; 4) яким заподіяна шкода 
правомірним вчинком (необхідна оборона, 
затримання злочинця) — жертви право-
вого випадку [1].

Українські науковці визначають потер-
пілого: 1) предметом злочинного впливу, 
що полегшує з’ясування «механізму» за-
вдання шкоди самому об’єкту, а також 
сприяє встановленню розміру і характеру 
наслідків суспільно небезпечного діяння; 
2) потерпілий — це матеріальний субстрат, 
а тому визначається як предмет злочину; 
3) потерпілий — це соціальний суб’єкт (фі-
зична чи юридична особа, держава, інше 
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соціальне утворення або ж суспільство в 
цілому), благу, праву чи інтересу якого, що 
знаходиться під охороною кримінального 
закону злочином заподіюється шкода, або 
створюється загроза такої [2]. 

Визнання потерпілого соціальним 
суб’єктом, «матеріальним субстратом», 
предметом злочину суперечить Конститу-
ції України (Розділ II «Права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина»).

Потерпілий від кримінально-правового 
посягання, яке утворює юридичний факт, 
— це фізична або юридична особа, якій за-
подіяно моральну, фізичну або матеріальну 
шкоду, або вона була поставлена в умови 
заподіяння об’єктивної і реальної шкоди 
вказаного характеру. Він є суб’єктом 
кримінально-правових відносин відпо-
відно до чинного законодавства, йому на-
дані нормативні підстави впливати на юри-
дичні наслідки осіб, які вчинили таке по-
сягання.

Для кримінального права потерпілий, 
жертва, постраждалий і юридичний факт, 
який має ознаки кримінально-правового 
посягання, взаємопов’язані та взаємообу-
мовлені (співвідносні поняття), оскільки їх 
об’єднують правовідносини. Юридичний 
факт є першопричиною застосування норм 
галузевого законодавства, спрямованих на 
захист фізичних і юридичних осіб; однією 
із підстав притягнення до відповідальності 
правопорушників.

Суб’єктами кримінально-правових від-
носин можуть бути: активним — держава 
в особі відповідних інституцій; активно-
пасивний — потерпілий (постраждалий); 
пасивно-активний — особа, яка вчинила 
кримінально-правове посягання. 

Зважаючи на ці обставини, вважаю, що 
суб’єктами кримінально-правових відно-
син слід визнавати: 1) фізичних осіб, які 
вчинили кримінально-правове посягання; 
2) потерпілих; 3) державу в особі певних 
органів, інституцій тощо; 4) суспільство в 
особі його складових: нації, народності, те-
риторіальної громади тощо.

При дослідженні поняття «жертва», 
«жертва злочину» зазначимо, що в літера-

турі з кримінального права, кримінального 
процесу, віктимології застосовуються по-
няття: потерпілий, постраждалий, жертва 
— у переважній більшості ці поняття ото-
тожнюються, при суттєвій відмінності їх 
змісту.

Дослідники не враховують того, що по-
няття «жертва» неоднозначне, багатоком-
понентне, аналізують його, не врахову-
ючи саме всю сукупність притаманних їй 
юридичних ознак, особливо кримінально-
правових і які і визначають правовий ста-
тус та юридичні наслідки для осіб, що вчи-
нили кримінально-правове посягання.

Дослідження міжнародно-правових, 
європейських нормативно-правових ак-
тів, чинного законодавства України, науко-
вих праць цивілістів, криміналістів та ін-
ших фахівців права дають підстави ствер-
джувати, що категорія «жертва», «жертва 
злочину», «жертва кримінально-правового 
посягання» не визначена, юридичні ознаки 
фізичних осіб, які стали жертвами, не зна-
йшли свого нормативного закріплення.

Жертва злочину — будь-яка фізична 
особа, щодо якої мало місце кримінально-
правове посягання, яке заподіяло або спри-
чинило смерть, або тяжку психологічну 
та фізичну шкоду особі, внаслідок якої 
вона стала неспроможна особисто або за 
допомогою певних фахівців реалізувати 
суб’єктивні права.

Особливу складність визначення особи 
потерпілою або постраждалою виникає 
в разі вчинення кримінально-правового 
посягання неосудною особою або не 
суб’єктом злочину. В науці кримінального 
права є загальновизнаним положення про 
те, що визнавати потерпілою особу, яка за-
знала кримінально-правового посягання, 
вчиненого неосудною особою, не суб’єктом 
злочину, в наслідок акту необхідної обо-
рони або ситуації суб’єктивного випадку 
(казусу), оскільки зазначені особи не мо-
жуть виступати суб’єктами кримінально-
правових відносин, немає.

На мій погляд, осіб, яким заподі-
яна шкода, слід визнавати постражда-
лими як опосередкованими суб’єктами 
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кримінально-правових відносин [4]. 
З урахуванням наведеного, вважаємо, 

що такі особи мають відзначатись понят-
тям «постраждалий». Постраждалий — 
це фізична або юридична особа, а також 
сукупність фізичних осіб: пасажири, шах-
тарі, робітники, населення, релігійна, ра-
сова, етнічна група, нація або суспільство 
в цілому, яким внаслідок явища, події або 
вчинку, у якому вбачаються/не вбачаються 
ознаки кримінально-правового посягання, 
якими заподіяні тяжкі наслідки мораль-
ного, фізичного, майнового характеру або 
вони спричинили катастрофу. 

Аналіз кримінального законодавства, 
наукових джерел, застосування норм КК 
України дає підстави зазначити, що за-
вдання, сформульовані в ст. 1 КК України, 
зобов’язують як державу, так і суспільство, 
наукову громадськість здійснити наступне:

1. Сформулювати та нормативно закрі-
пити Програму охорони та захисту прав, 
свобод та законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб, які зазнали кримінально-
правового посягання. 

2. Для усунення дисбалансу прав і за-
конних інтересів особи, яка вчинила по-
сягання, і особи, яка зазнала посягання, 
на нормативному рівні (КК, КПК ін.), ви-
знати їх суб’єктами кримінально-правових 
відносин з наданням процесуальних пере-
ваг законослухняному потерпілому, ство-
ривши презумпцію правоти і пріоритет-
ність прав потерпілого. 

3. На рівні КК України регламентувати 
в окремих нормах Особливої частини під-

стави порушення кримінальної справи ви-
ключно за заявою або скаргою особи, яка 
зазнала кримінально-правового посягання. 

4. В КК України передбачити поло-
ження щодо відновного правосуддя в час-
тині обов’язкової компенсації (відшко-
дування) потерпілому (постраждалому, 
жертві) завданої кримінально-правовим 
посяганням шкоди (без обмеження прямої 
дійсної шкоди).

5. В КК та КПК закріпити правовий 
статус представника потерпілого, жертви, 
постраждалого від кримінально-правового 
посягання. 
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На сьогодні, беззаперечно актуальними 
є питання кримінальної відповідальності 
за злочини, пов’язані з хабарництвом. Про 
це, наприклад, свідчать численні публіка-
ції в засобах масової інформації, наукові 
дискусії та законопроекти, подані на роз-
гляд Верховної Ради України. Підвищену 
цікавість зумовлюють також Закони Укра-
їни «Про засади запобігання та протидії ко-
рупції», «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо відпові-
дальності за корупційні правопорушення» 
і «Про відповідальність юридичних осіб за 
вчинення корупційних правопорушень», 
які були прийняті 11 червня 2009 р. та ма-
ють вступити в дію з 1 січня 2011 р. Заува-
жимо, що їх прийняття є досить неодноз-
начним та породжує ряд неузгодженос-
тей. Однак, проблеми кримінальної відпо-
відальності за злочини, пов’язані з хабар-
ництвом не обмежуються цими законами. 

Зокрема, доволі дискусійними є пи-
тання кримінальної відповідальності за 
провокацію хабара, а також проблеми ква-
ліфікації давання чи одержання хабара, які 
вчинені за умов провокації.

Так, провокація хабара, відповідаль-
ність за яку, передбачена ст. 370 Кримі-
нально кодексу (далі — КК) України, по-
лягає у створенні обставин та умов, що зу-
мовлюють пропонування чи одержання ха-
бара. Іншими словами, давання чи одер-
жання хабара вчиняється під впливом 
штучно створених обставин та умов. В 
свою чергу, останні впливають саме на 
формування умислу особи дати або одер-
жати хабар. 

У зв’язку з цим, виникає запитання: як 
кваліфікувати таке давання чи одержання 
хабара? 

Наука кримінального права та право-
застосовна практика однозначно вказу-
ють, що такі діяння підлягають криміналь-
ній відповідальності на загальних засадах. 
Про це зазначається і в п. 23 постанови 
Пленуму Верховного Суду України № 5 
«Про судову практику у справах про хабар-
ництво» від 26 квітня 2002 р. [1]. 

Утім, у цьому випадку взагалі не при-
ймається до уваги, що давання чи одер-
жання хабара, за умов провокації, вчиня-
ється під впливом штучно створених об-
ставин. 

Пояснюється це тим, що створені об-
ставини і умови, які зумовлюють давання 
чи одержання хабара не виключають мож-
ливості провокованої особи керувати сво-
їми діями (відсутній фізичний чи психіч-
ний примус). Відтак відсутня і обставина, 
яка виключає злочинність діяння (ст. 40 
КК України). Характерно, при провокації 
хабара відчутні й інші обставини, що ви-
ключають злочинність діяння, а також під-
стави звільнення від кримінальної відпові-
дальності. 

Більше того, давання та одержання ха-
бара, в будь-якому випадку, вчиняється з 
прямим умислом (особа усвідомлює сус-
пільно небезпечний характер своїх діянь і 
бажає їх вчинити). Тому, беззаперечно, що 
провокація не виключає відповідальності 
за давання чи одержання хабара і така від-
повідальність настає на загальних засадах. 
Тобто, дії особи, яка дала (одержала) ха-
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бар кваліфікуються за відповідними части-
нами ст. 369 (ст. 368) КК України. Проте, 
це є загальним правилом, яке має власний 
виняток. 

Таким винятком є випадки давання ха-
бара у зв’язку з його вимаганням. Так, ч. 3 
ст. 369 КК України передбачає спеціальну 
підставу звільнення хабародавця від кри-
мінальної відповідальності, якщо стосовно 
нього мало місце вимагання хабара. Ін-
шими словами, особа, яка дала хабар під 
впливом провокації, звільняється від кри-
мінальної відповідальності, за умов, що 
провокація зумовила вимагання хабара або 
була пов’язана з ним. 

Наприклад, провокатор створює обста-
вини, що зумовлюють вимагання хабара 
іншою службовою особою, або ж провоку-
ючи давання хабара, службова особа вима-
гає його. У цих випадках, діяння одержу-
вача хабара мають кваліфікуватися або за 
ч. 2 ст. 368 КК України (провокація зумов-
лює вимагання хабара), або за ч. 2 ст. 368 
та ч. 1 чи 2 ст. 370 КК України (провока-
ція поєднана із вимаганням хабара). Тоді як 
хабародавець звільняється від криміналь-
ної відповідальності на підставі ч. 3 ст. 369 
КК України. 

Досить важливо і те, що давання та 
одержання хабара, які вчиняються за умов 
провокації, не завжди є закінченими зло-
чинами. Так, службова особа, яка прово-
кує давання їй хабара, по-перше не одер-
жує його, а по-друге, немає навіть умислу 
на його одержання (умислом службової 
особи охоплюється лише створення обста-
вин, що зумовлюють давання хабара для 
подальшого викриття хабародавця). Отож, 
дії хабародавця спрямовані на передачу ма-
теріальних цінностей чи на надання послуг 
матеріального характеру можуть розціню-
ватися тільки як замах на давання хабара 
і кваліфікуватися за ч. 2 або 3 ст. 15 та ч. 1 
або 2 ст. 369 КК України. 

Разом з цим, як стверджує Б.В. Вол-
женкін, незакінченим є й одержання ха-
бара у випадках, коли провокатор намага-
ється сам передати незаконну матеріальну 
винагороду. Вчений пояснює таку точку 

зору тим, що провокатор передає матері-
альну винагороду не за вчинення (невчи-
нення) службовою особою обумовлених 
дій, а для того, щоб зумовити одержання 
службовою особою хабара і викрити її в 
цьому. Із вказаного випливає, що у прово-
катора не було умислу дати хабар, а відтак 
службова особа може відповідати тільки за 
замах на одержання хабара [2, 71—72]. 

Однак, у цілому підтримуючи поло-
ження, що давання та одержання хабара, 
вчинені за умов провокації, не завжди є 
закінченими злочинами, ми все-таки не 
зовсім погоджуємось із твердженням, за 
яким одержання хабара не може вважатися 
закінченим на тій підставі, що умисел про-
вокатора не був спрямований на давання 
хабара. На нашу думку, домінуючим тут 
є не умисел провокатора, а умисел одер-
жувача хабара, яким саме і охоплюється 
одержання матеріальних цінностей за ви-
конання чи не виконання обумовлених 
дій в інтересах хабародавця чи третьої 
особи. Окрім того, момент закінчення зло-
чину визначається ступенем виконання 
об’єктивної сторони і, зовсім, не залежить 
від умислу провокатора. 

Так, закінченим слід вважати одер-
жання хабара, якщо у службової особи ви-
никла можливість прямо або опосеред-
ковано розпоряджатися, володіти чи ко-
ристуватися предметом хабара. Тому 
обґрунтовано, що одержання хабара, вчи-
нене за умов провокації, також може бути 
закінченим злочином. Адже у службової 
особи виникає можливість прямо або 
опосередковано володіти, користува-
тися чи розпоряджатися предметом ха-
бара, не залежно від умислу провока-
тора. Такі дії слід кваліфікувати тільки за 
відповідною частиною ст. 368 КК України. 
Безумовно, що у випадках, коли службова 
особа затримується безпосередньо під час 
передачі хабара, у неї ще не з’являється 
такої можливості, у зв’язку з чим одер-
жання хабара не є закінченим, а діяння 
службової особи повинні кваліфікуватися 
за ч. 2 або 3 ст. 15 та відповідною части-
ною ст. 368 КК України. 
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Таким чином, провокація хабара не ви-
ключає кримінальної відповідальності за 
давання чи одержання хабара. При цьому, 
давання хабара кваліфікується тільки 
за ч. 1 або 2 ст. 369 КК України, а одер-
жання тільки за відповідними частинами 
ст. 368 КК України. Утім, якщо провокація 
хабара поєднується із вимаганням або зу-
мовлює одержання хабара поєднане з ви-
маганням, то хабародавець звільняється 
від кримінальної відповідальності на під-
ставі ч. 3 ст. 369 КК України. Натомість, ді-
яння одержувача хабара кваліфікують за 
ч. 2 ст. 368 КК України, а у випадку, коли 
він особисто вчиняє провокацію — ще й за 
ч. 1 або 2 ст. 370 КК України. Поряд із цим, 
давання та одержання хабара, вчинені при 
провокації, не завжди є закінченими злочи-
нами, оскільки мета провокації (викриття 
того хто дав чи одержав хабар) досягається 

раніше ніж службова особа одержує хабар, 
тобто раніше ніж у неї виникає можливість 
прямо або опосередковано володіти, ко-
ристуватися чи розпоряджатися предме-
том хабара. В такому випадку, давання та 
одержання хабара повинні кваліфікуватися 
із посиланням на ч. 2 або 3 ст. 15 КК Укра-
їни, — як замах на давання чи одержання 
хабара.
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Курс України на створення право вої 
держави передбачає, що вирішення питань 
правозастосування має здійснюватися не на 
підставі суб’єктивних уподобань, політич-
ної доцільності чи інших подібних чинни-
ків, а з врахуванням об’єктивно існуючих 
закономірностей, на основі принципів, які 
не залежать від обставин конкретної справи, 
особи, діяння котрої кваліфікуються. Осо-
бливості гостроти це набуває у сфері бо-
ротьби із злочинністю, яка за словами Гене-
рального прокурора України О. Медведька 
має тенденцію до зростання [1, 3].

Встановлення відповідних закономір-
ностей, формулювання принципів застосу-
вання кримінального закону взагалі і квалі-
фікації, зокрема, на перший погляд не по-
винно становити особливих труднощів. Ра-
зом з тим, у теорії кримінального права, 
по суті, досі не приділялася увага загаль-
ним проблемам методологічного харак-
теру, які стосуються кваліфікації усіх ді-
янь, передбачених кримінальним законом 
[2, 4].

Прямим наслідком відсутності належ-
них теоретичних підвалин є те, що чинне 
законодавство, по суті, не містить поло-
жень, які б регламентували порядок за-
стосування кримінально-правових норм, у 
тому числі питання кваліфікації. Правила 
кваліфікації (на відміну від правил при-
значення покарання) на сьогодні не закрі-
плені у законі, існують здебільшого у ви-
гляді звичаїв, рекомендацій серед практич-
них працівників, в тому числі прокурорів.

Слово «кваліфікація» походить від 
двох латинських слів quails (якість, який 
за якістю) та facio (роблю). Таким чином, 
в буквальному перекладі «кваліфікація» — 
це визначення якості, оцінка.

У літературі з кримінального права є 
багато визначень поняття кваліфікації зло-
чинів [3, 10; 4, 17; 5, 285]. На наш погляд 
під кваліфікацією слід розуміти оцінку ді-
яння з точки зору нормативно-правових ак-
тів, визначення того, під яку правову норму 
«підпадає» дане діяння, тобто це оцінка не 
будь-якої поведінки людини, а та, котра пе-
редбачена нормами КК України, має ло-
гічну діяльність з боку слідчого, проку-
рора суду із встановленням відповідності 
(тотожності) між фактичними і юридич-
ними ознаками посягання, сукупність про-
цесів, які здійснюються відповідно до зако-
нів формальної логіки.

Кримінально-правова кваліфікація, 
як і будь-яка людська діяльність, харак-
теризується специфічними учасниками 
(суб’єктами, котрі мають певний правовий 
статус), об’єктом та змістом. Тобто це офі-
ційна діяльність, яка здійснюється уповно-
важеними на те органами держави — ді-
знання, досудового слідства, прокуратури 
та суду, які проводять її у відповідній про-
цесуальній формі і результати закріплю-
ються у актах вказаних вище органів (по-
становах, обвинувальному висновку, ви-
року).

У відповідності до ч. 1 ст. 121 Консти-
туції України на прокуратуру України по-
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кладається функція підтримання держав-
ного обвинувачення в суді [6, 48].

Згідно п. 1.2 Наказа № 5 гн від 19 ве-
ресня 2005 року «Про організацію участі 
прокурорів у судовому розгляді кримі-
нальних справ та підтримання держав-
ного обвинувачення» Генерального про-
курора України підтримання державного 
обвинувачення в суді вважати службовим 
обов’язком кожного керівника та заступ-
ника [7, 125].

Аспекти участі прокурора в судо-
вому розгляді кримінальних справ і під-
вищення якості обвинувальної діяльності 
прокуратури висвітлюватися в наукових 
працях С.А. Альперта, І.В. Вернидубова, 
В.П. Корж, О.Р. Михайленко, М.І. Мичка, 
І.В. Рогатюк, В.В. Сухонос та інших.

Виступ у судових дебатах з промовою 
— процесуальний і професійний обов’язок 
прокурора. Переконаність прокурора у ви-
нуватості підсудного зобов’язує його під-
тримувати висунуте органом розсліду-
вання обвинувачення і виступити у судо-
вих дебатах з промовою. У ній підбива-
ються підсумки досудового, судового слід-
ства, проводиться аналіз та оцінка зібра-
них і досліджених у суді доказів, робляться 
висновки про винуватість підсудного, вно-
сяться міркування щодо застосування кри-
мінального закону, міри покарання під-
судному. Своєю промовою прокурор по-
винен сприяти суду у розгляді криміналь-
ної справи й прийнятті по ній правильного 
рішення. Обвинувальна промова сприяє 
формуванню внутрішнього переконання 
суддів, постановленню законних, обґрун-
тованих та справедливих вироків, підви-
щенню правової свідомості громадян, які 
присутні в залі судового засідання.

Успішне виконання прокурором за-
вдань у судовому розгляді кримінальних 
справ залежить від якості підтримання дер-
жавного обвинувачення, ступеня оволо-
діння ораторським мистецтвом. Всебічне, 
повне і об’єктивне дослідження обставин 
справи в ході судового слідства, аргумен-
тація доказів, обґрунтованість і справедли-
вість суджень та висновків, використання 

засобів ораторської майстерності — необ-
хідні умови якісного підтримання держав-
ного обвинувачення.

Іще О.Ф. Коні писав про те, що про-
курор — це «говорящий публічно судья» 
[8, 86].

Із-за невеликого обсягу тез доповіді 
розглянемо один із розділів структури про-
мови прокурора в судових дебатах — пра-
вова оцінка злочину (юридична кваліфіка-
ція).

При обґрунтуванні в обвинувальній 
промові юридичної кваліфікації залежно 
від конкретних особливостей предмету 
кримінального переслідування, відносини 
до нього підсудного і характеру дослідже-
них в суді доказів у сторони обвинувачення 
може виникнути необхідність звернутися 
до:

1. Наукових понять;
2. Правових понять;
3. Судовоїх практики,  керівних 

роз’яснень Пленуму Верховного Суду Укра-
їни з питань кваліфікації злочинів, право-
вих позицій Конституційного Суду Укра-
їни і Європейського Суду з прав людини;

4. Наукових даних різних галузей знань 
(криміналістики, медицини, фармакології, 
одорології та ін.).

Обґрунтування юридичної кваліфіка-
ції за допомогою наукових понять при-
пускає використання стороною обвинува-
чення розроблених юридичною наукою те-
оретичних основ кваліфікації злочинів.

Кожен склад злочину складається з пев-
ної кількості елементів. А злочинне діяння 
містить в собі характерні для нього ознаки. 
Тому суть обґрунтування в обвинувальній 
промові юридичної кваліфікації за допомо-
гою наукових понять полягає в тому, щоб 
проаналізувати ті ознаки, які згідно закону 
характеризують даний злочин, не упус-
тивши при цьому жодного з них і не при-
думавши ознак, які в ньому не містяться. 
Проте слід зазначити, що кваліфікація не 
повинна зводитися до встановлення «фор-
мального збігу або неспівпадіння ознак ді-
яння тієї або іншої правової норми». Тому, 
щоб не допустити подібної помилки в за-

Вісник Академії адвокатури України

200

число 1(17) 2010.



Тези міжнародної наукової конференції:  
«Проблеми юридичної кваліфікації (теорія і практика)»

стосуванні кримінального закону, стороні 
обвинувачення в певних випадках дово-
диться в судовій промові робити доклад-
ний аналіз складу злочину, скоєного під-
судним. Наприклад, для правильної юри-
дичної кваліфікації у окремих справах 
має велике значення точне встановлення 
об’єкту, на який було направлене злочинне 
посягання. Зокрема, іноді виникає необ-
хідність встановити, чи є об’єктом зло-
чину в одних випадках — здоров’я особи в 
об’єктивному сенсі (ст. 125 КК України), а 
в інших — інтереси правосуддя (а вже по-
тім інтереси особи) (ст. 383 КК України). 
При аналізі елементів складу злочину, що 
відносяться до об’єктивної сторони, сто-
роні обвинувачення необхідно з’ясувати, 
яка дія або бездіяльність здійснена підсуд-
ним, які наслідки скоєного злочину, в чому 
полягає причинний зв’язок між злочином і 
його наслідком і т.д.

Велике значення для обґрунтування 
юридичної кваліфікації обвинувачення має 
використання стороною обвинувачення 
правових понять. Досить часто правильне 
застосування кримінально-правової норми 
залежить від точного трактування конкрет-
них дій підсудного, що розцінюються, на-
приклад, як «особлива жорстокість». Адже 
якщо сторона обвинувачення доведе її об-
ґрунтованість, то особі, що скоїла вбив-
ство, може бути обрана міра покарання у 
вигляді позбавлення волі. А якщо сторона 
звинувачення, припустимо, при тракту-
ванні особливої жорстокості керувалася не 
правовими, а суто суб’єктивними уявлен-
нями, тоді що?

Так само сторона обвинувачення пови-
нна використовувати правові поняття, оці-
нюючи їх в судовій промові, «особливо 
тяжкі наслідки» (ч. 2, ст. 152 КК України), 
«статева зрілість» (ч. 1 ст. 155 КК України) 
і  т.д.

Кримінальний закон не розкриває 
змісту подібних кваліфікуючих ознак. Всі 
ці поняття носять оцінний характер і вста-
новлюються у кожному конкретному ви-
падку, виходячи з предмету кримінального 
переслідування.

Тому при обґрунтуванні юридичної 
кваліфікації сторона обвинувачення по-
винна точно розкрити їх правовий зміст, 
оскільки, визнаючи підсудного винним 
в скоєнні злочину за ознаками, що від-
носяться до оцінних категорій (тяжкі 
або особливо тяжкі наслідки, великий 
або особливо великий розмір, істотна 
шкода та інші), суд не повинен обмежу-
ватися посиланням на відповідну ознаку, 
а зобов’язаний привести в описовій час-
тині вироку обставини, що послужили під-
ставою для висновку про наявність вказа-
ної ознаки. Неправильне рішення питання 
про наявність або відсутність кваліфікую-
чих ознак злочину є найбільш частою при-
чиною помилок, що на практиці допуска-
ються державним обвинувачем при об-
ґрунтуванні юридичної кваліфікації.

У окремих справах стороні обвинува-
чення при обґрунтуванні юридичної квалі-
фікації доводиться в судовій мові не тільки 
використовувати правові поняття, що міс-
тяться в кримінальному законі, але і звер-
татися до розбору окремих положень, ре-
гульованих підзаконними актами. Напри-
клад, склад ст. 286 КК України (Пору-
шення правил дорожнього руху і експлуа-
тації транспортних засобів) не можна вста-
новити, не знаючи правил дорожнього 
руху, Прийнятих Кабінетом Міністрів 
України; ветеринарні правила визначають 
склад злочину, передбачений ст. 251 КК 
України і т.д.

Велике значення для правильного об-
ґрунтування юридичної кваліфікації обви-
нувачення має використання судової прак-
тики по окремих категоріях справ (напри-
клад, про крадіжку, грабіж і розбій; про 
вбивство; про хабарництво та ін.). У поста-
новах Пленуму Верховного Суду України 
про судову практику дається глибокий ана-
ліз норм права і роз’яснення з проблемних 
питань кваліфікації. Таким чином вища су-
дова інстанція сприяє правильному розу-
мінню і одноманітному застосуванню за-
кону.

Так, Верховний Суд України постійно 
нагадує, наприклад, що у справах про кра-
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діжку, грабіж і розбій судам належить до-
сліджувати наявні докази з метою правиль-
ної юридичної кваліфікації дій осіб, ви-
нних в скоєнні цих злочинів, недопущення 
помилок, пов’язаних з неправильним тлу-
маченням понять таємного і відкритого 
розкрадань чужого майна; це ж стосується 
і оцінки обставин, передбачених як ознака 
злочину, що обтяжують покарання.

Подібні вказівки про юридичну квалі-
фікацію відповідних злочинів містяться в 
постановах Пленуму Верховного Суду від 
06.11.2009 р. № 10 «Про судову практику у 
справах про злочини проти власності» від 
22.12.2006 р. № 10 «Про судову практику у 
справах про хуліганство», від 30.05.2008 р. 
№ 5 «Про судову практику у справах про 
злочини проти статевої свободи та стате-
вої недоторканості особи» та інші [16, 86, 
17, 4, 18, 1]. 

Завдання державного обвинувача по-
лягає в тому, щоб запропонувати суду пра-
вильну юридичну оцінку, відповідну за-
кону і скоєному підсудним. Це завдання 
набуває особливого значення у разі спір-
ності юридичної оцінки, а також у спра-
вах з складним обвинуваченням і багато-
епізодністю обвинуваченням. Тут велику 
допомогу можуть надати роз’яснення, що 
містяться у постановах і ухвалах не тільки 
Верховного Суду України, але також Кон-
ституційного Суду України і Європей-
ського Суду з прав людини.

У ряді випадків важливу роль в обґрун-
туванні юридичної кваліфікації в судовій 
промові сторони обвинувачення грають 
наукові дані, що містяться у висновках різ-
них експертів.

Висновок експерта є одним з видів до-
казів. Як і інші види доказів (або засобів 
доведення), воно є процесуальним дже-
релом відомостей, сприяючих правиль-
ній юридичній кваліфікації обвинува-
чення. Наприклад, за допомогою спеці-
альних пізнань у області хімії встановлю-
ється наявність або відсутність в їжі отруй-
них речовин. Спираючись на висновок 
експерта-хіміка, сторона обвинувачення 
може обґрунтувати і відповідну юридичну 

кваліфікацію. Для правильної кваліфікації 
велике значення нерідко має точне визна-
чення розміру матеріального збитку (май-
нової шкоди), заподіяного злочинними ді-
ями підсудного. У таких випадках сторона 
обвинувачення використовує, припустимо, 
висновок експерта-бухгалтера, в якому да-
ється повний розрахунок суми недостачі.

Нарешті, з метою обґрунтування ква-
ліфікації стороною обвинувачення можуть 
бути використані спеціальні медичні зна-
ння - для встановлення ступеня тяжкості 
завданої шкоди здоров’ю або виявлення 
дійсної причини смерті. Нерідко судово-
медична експертиза, проведена під час до-
судового слідства, озброює сторону об-
винувачення новими, раніше невідомими 
фактами, які істотно міняють юридичну 
кваліфікацію.

Мабуть, саме зважаючи на вищевикла-
дене Генеральна прокуратура України у 
своїх вказівках і наказах звертає особливу 
увагу на вдосконалення професійної май-
стерності державних обвинувачів, в першу 
чергу — прокурорів, що не мають достат-
нього досвіду участі в судових процесах. 
Для вирішення цього завдання пропонуємо 
організувати надійну систему професій-
ного навчання; постійно удосконалювати 
навчально-методичний процес, приверта-
ючи до участі в проведенні учбових захо-
дів досвідчених практичних працівників, а 
там, де це можливо, - учених-юристів; ви-
вчати і поширювати позитивний досвід ро-
боти; упроваджувати в практику форми на-
вчання, що добре зарекомендували себе, 
зокрема ділові ігри; розвивати і заохочу-
вати творчу активність прокурорів і праг-
нення їх до самовдосконалення, підви-
щувати роль і відповідальність керівни-
ків прокуратур міської і районної ланки за 
якісну підготовку державних обвинувачів 
до участі в судових засіданнях.
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Співвідношення пізнання та дока-
зування є базисом кримінально-проце-
суальних правовідносин [1; 2, 33; 3, 61; 4, 
161]. У свою чергу, кримінально-проце-
суальні правовідносини — це багато рів-
не ве відображення кримінального су-
дочинства взагалі, із визначеними зако-
ном учасниками та компетентними ор-
ганами. Іншими словами — це система, 
яку можна розглядати в декількох напря-
мах: як систему різноманітних функцій, 
які належать певним учасникам судочин-
ства у відповіднос ті до їх призначення та/
або інтересів; як систему окремих стадій 
судочинства, механізм яких працює в 
логічному та послідовному порядку; як 
систему проце суаль них дій, зміст яких 
спрямований на забезпечення прав та сво-
бод учасників процесу, зібрання доказів, 
оцінку доказів, захист, обвинувачення, ви-
несення судового рішення тощо. Втім, на 
погляд автора кримінально-процесуальні 
правовідносини слід розглядати, як про-
цес, система якого має чітку основу 
стадійності, де кожна наступна стадія із 
своїми формами та способами перевіряє 
рішення, які було прийнято на попередніх 
стадіях, таким чином унеможливлюючи 
появу помилок в майбутньому.

Поняття доказування та пізнання є фі-
лософськими категоріями. Пізніше ці по-
няття були запозичені іншими науками. 
На відміну від філософських категорій 
доказування та пізнання, які відобража-
ють загальні форми пізнання світу, в юри-
спруденції ці поняття відображають лише 
окремі відносини, які належать до певної 
сфери діяльності.

Пізнання у кримінальній справі ба-
зуєть ся на пізнаних закономірностях у сус-
пільних та природних явищах і спрямоване 
не на подальше поглиблення у сутність 
об’єкта, а на встановлення істини конкрет-
ного факту. Специфіка такого пізнання об-
умовлена низкою обмежень та приписів 
процесуального і етичного характеру, 
що пояснюється своєрідністю предмета 
дослідження, яким є суспільно небезпечне 
діяння [2; 34]. Відрізняючись деякими 
особливостями, пізнання у кримінальній 
справі, з гносеологічної точки зору уявляє 
собою прикладне пізнання емпіричного 
рівня і йому притаманні всі риси та-
кого пізнання у загально-філософському 
сенсі. В той же час, це пізнання може мати 
юридично-значущий результат, якщо буде 
здійснюватись як доказування. Пізнання 
і доказування — це нерозривно пов’язані 
процеси.

Досить цікавим, але спірним питанням 
було з’ясування характеру пізнання — без-
посередньо чи опосередковано воно відбу-
вається у кримінальній справі. Вважається, 
що пізнання — це завжди єдність безпосе-
реднього і опосередкованого. Однак у фі-
лософському аспекті ці форми пізнання 
розрізняються — безпосереднє, сенсорне 
пізнання, як інтуїтивне та пізнання опосе-
редковане, як дискурсивне.

Свого часу деякі науковці наполя-
гали, що у кримінальному процесі без-
посередньо без доказування можна піз-
нати збережені наслідки скоєного, зали-
шені продукти протиправної поведінки, 
виявлені предмети злочинного діяння, за-
соби, якими були скоєнні злочини, обста-

 © в.в. курдюков, 2010

В.В. КУрДЮКОВ, 
 кандидат юридичних наук, 

старший викладач 
(Академія адвокатури України)

ПіЗнАння і докАЗувАння  
у кРимінАльних СПРАвАх

Вісник Академії адвокатури України

204

число 1(17) 2010.



Тези міжнародної наукової конференції:  
«Проблеми юридичної кваліфікації (теорія і практика)»

вини, які відносяться до особи злочинця 
тощо. У сучасній літературі цю ідею під-
тримує О. Р. Бєлкін: «… Низка фактів, які 
входять як до події злочину, так і до складу 
предмета доказування доступні для безпо-
середнього сприйняття слідчим чи судом 
… Всі ці факти відносяться до категорії до-
казів, та визнання можливості їх чуттєвого 
пізнання має принципове значення, як під-
твердження загальності процесу пізнання» 
[5, 5].

Дійсно, чуттєве, або сенсорне сприй-
няття тих чи інших фактів, явищ може 
мати місце у кримінально-процесуальному 
пізнанні будь-яких обставин зовнішнього 
світу, але воно є тільки першим кроком та-
кого пізнання. У кримінальному судочин-
стві факти та явища повинні бути зафік-
совані у процесуальному порядку, пере-
вірені та оцінені поряд з іншими фактами 
та явищами, щоб зробити висновок про 
їх існування та значення для справи. Для 
цього законом передбачені певні проце-
суальні дії та порядок їх проведення, ре-
зультати яких можуть слугувати фунда-
ментом судового рішення. Тому відомості, 
які були пізнанні у результаті безпосеред-
нього сенсорного сприйняття, якщо вони 
отримані без належних процесуальних дій 
та без фіксування в порядку, встановленим 
законом і без дотримання форми конкрет-
них процесуальних документів, юридич-
ної сили позбавлені і виключаються із за-
собів кримінально-процесуального піз-
нання обставин, що входять до предмета 
доказування. Таким чином, обставини, що 
підлягають встановленню у кримінальній 
справі, за загальним правилом, не можуть 
бути безпосередньо сприйняті суб’єктом 
судового пізнання, і їх виясняють лише за 
допомогою доказів.

Поняття пізнання і доказування є різ-
нозначними: предмет пізнання ширший 
за предмет доказування; пізнання і дока-
зування різні за обсягом роботи, яку вико-
нує уповноважений суб’єкт у пошуках до-
казів; пізнання іноді обмежується вияснен-
ням якоїсь обставини, яка використову-
ється, як знання за межами процесу дока-

зування (наприклад, для орієнтування); до-
казування ж передбачає і з’ясування факту 
уповноваженим суб’єктом, і перетворення 
його з факту «для себе» у доказовий факт. 
Наведена ідея зводиться до того, що дока-
зування має, крім пізнавальної, неодмінно 
і засвідчувальну сторону, тобто пізнання, 
яке здійснюється у кримінальному про-
цесі, вимагає процесуального закріплення і 
офіційного засвідчення інформації про об-
ставини справи. Отже, доказування стано-
вить собою не просто пізнання, яке може 
здійснюватись з будь-яких джерел і будь-
якими засобами, а специфічну пізнавальну 
діяльність, що здійснюється лише з вико-
ристанням передбачених законом джерел і 
засобів.

Сенс усякого пізнання полягає у до-
сягненні істини. Це положення обумовлює 
постійне розширення і поглиблення наших 
уявлень, нашого знання об'єктивної дій-
сності. Процес практичного, прикладного 
пізнання також повинен сприяти встанов-
ленню істини. Проте у правовій літературі 
відсутнє достовірне визначення характеру 
цієї істини, що певною мірою негативно 
впливає і на результати її досягнення.

Підсумовуючи сказане та спираючись 
на ідеї В.Г. Гончаренка, слід зазначити, що 
саме та істина, в якій відображається не-
залежна від суб’єкта дійсність, і повинна 
бути встановлена у розслідуванні та у судо-
вому розгляді кримінальних справ [1, 13].
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Тези міжнародної наукової конференції:  
«Проблеми юридичної кваліфікації (теорія і практика)»

Проблеми безпеки громадян, охорони 
їх життя та здоров’я займають сьогодні 
один з пріоритетних напрямів у загально-
державній правовій політиці. Криміналь-
ний кодекс України здійснює охоронну 
функцію щодо вказаних цінностей. Так, 
ст. 136 даного кодексу встановлює кримі-
нальну відповідальність за ненадання до-
помоги особі, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані.

Суб’єктивна сторона складу злочину 
характеризує психічне ставлення особи до 
вчинюваного нею суспільно-небезпечного 
діяння і до його наслідків. Її характерними 
ознаками є вина, мета, мотив та емоційний 
стан. 

Вина як ознака суб’єктивної сто-
рони складу злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 136 КК України є умисною. Оскільки 
інтелектуальна ознака в даному зло-
чині включає лише усвідомлення осо-
бою суспільно-небезпечного характеру 
свого діяння. Вольова ж ознака характе-
ризується бажанням не надати допомогу 
особі, яка знаходиться в небезпечному 
для життя стані. Отже, злочин передбаче-
ний ч. 2 ст. 136 КК України може бути вчи-
нений лише з умислом (прямим та непря-
мим) щодо діяння.

Натомість, ч.ч. 1, 3 ст. 136 КК України 
має матеріальний склад злочину, тобто пе-
редбачає настання наслідків. При юридич-
ному аналізі зазначених злочинів, необ-
хідно з’ясувати психічне ставлення особи 
не тільки до вчиненого нею діяння, а й до 
його наслідку. Треба зазначити, якщо сто-
совно діяння при ненаданні допомоги 
особі, яка перебуває в небезпечному для 
життя стані наявний прямий умисел, інте-
лектуальні ознаки його полягають в усві-

домленні суспільно-небезпечного харак-
теру даного діяння. Під усвідомленням 
суспільно-небезпечного характеру свого 
діяння слід розуміти не тільки фактичну 
сторону того, що вчиняється, всіх обста-
вин, що характеризують об’єктивні ознаки 
складу злочину, а й розуміння соціального 
значення діяння, його соціальної шкідли-
вості. Передбачення в даному випадку має 
розпізнавальну особливість, конкретний 
характер, а також реальну можливість на-
стання суспільно-небезпечних наслідків. 
Хоча даний наслідок передбачається як 
можливий результат ненадання допомоги 
особі, яка перебуває в небезпечному для 
життя стані, але в загальному вигляді пе-
редбачає розвиток причинного зв’язку між 
зазначеними об’єктивними ознаками. Сут-
тєва особливість передбачення наслідків в 
даному випадку полягає у тому, що особа 
не спрямовуючи свою волю на досяг-
нення наслідку, все ж таки свідомо допус-
кає можливість його настання, при цьому її 
ставлення до нього проявляється в байду-
жості і відсутності розрахунку на його від-
вернення. Тобто, при ненаданні допомоги 
особі, яка перебуває в небезпечному для 
життя стані у суб’єкта злочину відсутня ці-
леспрямованість діяння на досягнення пев-
ного суспільно-небезпечного наслідку. 

Висвітлюючи вольовий момент вчи-
нення злочину, слід відмітити, що він по-
лягає у небажанні суб’єкта злочину надати 
допомогу особі, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані. Тому можна ствер-
джувати, що ці склади злочинів характери-
зуються складною, тобто змішаною фор-
мою вини: умислом щодо діяння та непря-
мим умислом або необережністю щодо на-
слідків.

О.В. ХУТОрянСьКиЙ 
(Київський національний університет 

внутрішніх справ)
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При необережній формі вини, тобто 
злочинній самовпевненості та злочинній 
недбалості, інтелектуальна ознака злочин-
ної самовпевненості полягає у ставленні 
суб’єкта до суспільно-небезпечних на-
слідків. Залишаючи особу в небезпечному 
для життя стані, суб’єкт злочину не усві-
домлює реального розвитку причинного 
зв’язку між своєю поведінкою і наслід-
ками, хоча міг це зробити при обдумуванні 
можливих наслідків вчиненого ним діяння. 
Інтелектуальний момент при злочинній не-
дбалості характеризується тим, що особа 
не передбачає наслідків, які можуть виник-
нути в результаті діяння. Об’єктивним кри-
терієм злочинної недбалості є обов’язок 
особи передбачити наслідки вчинюваного 
нею діяння, суб’єктивним — можливість 
їх передбачення. Вольова ознака злочинної 
недбалості щодо наслідків при ненаданні 
допомоги особі, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані полягає в тому, що 
особа не використовує свої психічні та ін-
телектуальні здібності, при наявності такої 
можливості, для здійснення вольових дій 
з метою запобігання настання суспільно-
небезпечних наслідків.

Вірне визначення форми вини дає мож-
ливість визначити правильну кваліфікацію 
та відмежувати близькі за об’єктивними 
ознаками склади злочинів.

Для визначення суб’єктивної сторони, 
необхідна ще одна її ознака — бездіяль-
ність повинна мати характер свідомого не-
припинення небезпеки, суттю якого є усві-
домлення особою, яка вчиняє злочин, мож-
ливості вчинення необхідних дій. В свою 
чергу усвідомлення можливості надати до-
помогу є неможливим без усвідомлення 
того, яка допомога необхідна потерпілому, 
які дії необхідно вчинити, щоб надати йому 
допомогу. Треба, щоб особа усвідомлювала 
необхідність надання допомоги незалежно 
від того, будуть її дії марними чи ні. В да-

ному випадку йдеться про заходи по усу-
ненню небезпеки, що відомі суб’єкту. Коли 
певний засіб, при якому можна усунути не-
безпеку, є невідомим особі, то слід визнати, 
що суб’єкт не усвідомлював можливості 
надати допомогу шляхом застосування 
вказаного засобу. Тобто в даному випадку 
відсутній умисел, а тому — і суб’єктивна 
сторона ненадання допомоги особі, яка пе-
ребуває в небезпечному для життя стані, 
що свідчить і про відсутність в діях особи 
складу злочину.

Крім цього, необхідно ще з’ясувати фа-
культативні ознаки суб’єктивної сторони 
злочину, передбаченого ст. 136 КК Укра-
їни: мету та мотив вчинення даного зло-
чинного діяння. 

Метою ненадання допомоги особі, яка 
перебуває в небезпечному для життя стані 
є бажання винного ухилитися від надання 
допомоги потерпілому. Мотиви вчинення 
цього злочину можуть бути різними: уник-
нути кримінальної відповідальності, неба-
жання затрудняти себе, байдуже ставлення 
до долі людини, егоїзм, небажання допома-
гати через брак часу, неприязнь до потерпі-
лого, легкодухість, ревнощі, помста тощо, 
але на кваліфікацію вчиненого не вплива-
ють, однак враховуються при призначенні 
покарання.

Провівши дослідження та аналіз 
суб’єктивної сторони злочину, передбаче-
ного ст. 136 КК України, можна зробити 
висновки, що, по-перше, спірним є пи-
тання щодо визначення ознак суб’єктивної 
сторони вказаного діяння. По-друге, 
кримінально-правова заборона ненадання 
допомоги особі, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані має подвійну форму 
вини, тобто — умисел (прямий і непрямий) 
щодо діяння та непрямий умисел або нео-
бережність (злочинна самовпевненість та 
злочинна недбалість) щодо наслідків.
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Тези міжнародної наукової конференції:  
«Проблеми юридичної кваліфікації (теорія і практика)»

1. Згідно зі статтею 41 Конституції 
України кожен має право володіти, корис-
туватися і розпоряджатися своєю влас-
ністю, результатами своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності. Законом України від 
17 січня 2002  р. № 2953-III «Про особли-
вості державного регулювання діяльності 
суб’єктів господарювання, пов’язаної з 
виробництвом, експортом, імпортом дис-
ків для лазерних систем зчитування» було 
доповнено Кримінальний кодекс України 
(далі — КК) статтею 2031, а Законом Укра-
їни від 6 липня 2005 р. № 2734-IV «Про 
внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України (щодо впорядкування опера-
цій, пов’язаних з виробництвом, експор-
том, імпортом дисків для лазерних систем 
зчитування, обладнання та сировини для їх 
виробництва)» цю статтю викладено в но-
вій редакції. 

2. У 2009 році за фактом незаконного 
обігу дисків для лазерних систем зчиту-
вання, матриць, обладнання та сировини 
для їх виробництва було зареєстровано 467 
злочинів, за ч. 1 ст. 2031 засуджено 103, а за 
ч. 2 ст. 2031 — 35 осіб. Зазначене підтвер-
джує достатню практичну актуальність 
встановлення кримінальної відповідаль-
ності за діяння, передбачені ст. 2031 КК.

3. Ст. 2031 КК встановлює відповідаль-
ність за посягання на встановлений зако-
ном обіг дисків для лазерних систем зчи-
тування, матриць, обладнання та сировини 
для їх виробництва. Із зазначених у назві 
статті предметів диски та матриці пов’язані 
з обігом об’єктів права інтелектуальної 
власності, що регулюється цивільним пра-
вом. Безпосередня пов’язаність дисків для 

лазерних систем зчитування та матриць з 
об’єктами права інтелектуальної власності 
актуалізують необхідність дослідження 
об’єкта кримінально-правової охорони да-
ного злочину. У науковій літературі немає 
єдиного погляду на цю проблему. Так, одні 
науковці визнають об’єктом злочину сус-
пільні відносини у сфері господарської ді-
яльності, пов’язаної з виробництвом, екс-
портом, імпортом дисків для лазерних 
систем зчитування, матриць [1, 211], інші 
— встановлений порядок виробництва, 
експорту та імпорту дисків для лазерних 
систем зчитування, матриць, обладнання 
та сировини для їх виробництва [2, 654]. 
Ще одна група вчених вважає, що даний 
злочин має два об’єкти: основний безпо-
середній — суспільні відносини у сфері 
господарської діяльності, пов’язаної з ви-
робництвом, експортом, імпортом дисків 
для лазерних систем зчитування, матриць 
та додатковий факультативний об’єкт зло-
чину — авторське та суміжні права [3, 70]; 
основний безпосередній об’єкт — це ре-
гламентований законодавством порядок 
здійснення такої господарської діяльності 
як виробництво, експорт та імпорт дисків 
для лазерних систем зчитування, матриць, 
обладнання та сировини для їх виробни-
цтва та додатковий об’єкт — авторське 
право та суміжні права [4, 567]. Зазначені 
розбіжності свідчать про неоднозначність 
вирішення питання, що, на нашу думку, 
обумовлено різними поглядами на зміст 
об’єкта кримінально-правової охорони.

4. Проблема об’єкта злочину справед-
ливо визнається однією з найважливіших 
у науці кримінального права [5, 6—7]. Під 
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ним розуміють те, чому злочином завда-
ється або може бути завдана шкода, а саме 
— суспільні відносини. Поняття об’єкта 
злочину в законодавстві України про кримі-
нальну відповідальність не визначено, але 
тісно пов’язане з поняттям і сутністю зло-
чинного діяння і, перш за все, з основною 
матеріальною ознакою злочину — сус-
пільною небезпечністю. Тому, відсутність 
об’єкта злочину виключає злочин [6, 198], 
а його визначення й, особливо, зміст прямо 
впливають на суспільну небезпечність ді-
яння. При вчиненні злочину особа завжди 
завдає шкоди, руйнує або ушкоджує (змі-
нює) об’єкт, що зазнає злочинного впливу. 
А оскільки явищ без наслідків ні в природі, 
ні в суспільстві не існує, слід погодитися з 
твердженням А.Н. Трайніна про те, що не-
має злочинів, які не спричиняють шкоди 
об’єкту, а невразливий об’єкт — це про-
тиріччя у самому собі [7, 144]. При цьому 
В.Я. Тацій зазначає, що як основним, так і 
додатковим безпосередніми об’єктами мо-
жуть бути визнані лише ті суспільні відно-
сини, які законодавець поставив під охо-
рону конкретної кримінально-правової 
норми [5, 100—103]. 

5. Проблема об’єкта злочину прямо 
пов’язана з питанням кваліфікації вчине-
ного. Адже кваліфікація за безпосеред-
нім об’єктом за своєю суттю — це вста-
новлення, з однієї сторони, тих суспіль-
них відносин, яким була спричинена (ство-
рена загроза спричинення) шкода вчине-
ним злочином, а з другої — встановлення 
тієї конкретної кримінальної-правової 
норми, котра охороняє ці суспільні відно-
сини [5, 137].

6. Зазначене, хоча і фрагментарно, 
підтверджує наявність множинності пи-
тань, пов’язаних із аналізом об’єкта 
кримінально-правової охорони, зокрема 

об’єкта злочину, передбаченого ст. 2031 КК, 
вирішення яких є необхідною умовою пра-
вильного застосування закону про кримі-
нальну відповідальність.
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Встановлення відповідальності за 
участь у тому чи іншому організованому 
злочинному угрупованні відображає праг-
нення законодавця забезпечити проти-
дію функціонуванню стійких злочинних 
об’єднань, створюваних, як правило, для 
систематичного або на постійній основі 
здійснення злочинних посягань. 

Злочинність участі в угрупованні пе-
редбачається низкою статей Особливої 
частини КК України (ст.ст. 143, 255, 257, 
258 - 3, 260, 392 КК). Ці ж статті здебіль-
шого встановлюють відповідальність і за 
інші діяння, вчинення яких якимось чи-
ном пов’язане із злочинною діяльністю 
окремих видів організованих угрупо-
вань — створення подібного злочинного 
об’єднання, керівництво ним чи участь у 
злочинах, ним вчинюваних. 

З’ясування змісту та обсягу поняття 
участі в угрупованні викликає значні труд-
нощі при кваліфікації вчинюваних учасни-
ками організованої злочинної діяльності 
злочинів. 

1. Окрему проблему становить визна-
чення змісту та обмеження кола проявів са-
мої по собі участі в угрупованні - як діяння, 
альтернативного (у межах певної статті 
Особливої частини КК) до керівництва 
угрупованням та участі у злочинах, вчи-
нюваних ним. Проявів такої участі чимало, 
вони різноманітні за характером, проте жо-
ден із них не відображений на законодав-
чому рівні.

Серед таких діянь можна назвати: охо-
рону керівника угруповання, контроль за 
окремими його членами на предмет упе-

редження зради інтересів угруповання, 
здійснення контррозвідувальної діяльності 
з метою захисту від конкуруючих угру-
повань та правоохоронних органів; підго-
товку членів угруповання до злочинної ді-
яльності, у тому числі навчання їх спосо-
бам вчинення окремих видів злочинів; роз-
відку можливих напрямів злочинної діяль-
ності; створення каналів збуту злочинно 
набутого майна та легалізації злочин-
них капіталів; встановлення корупційних 
зв’язків із представниками державних ор-
ганів; створення напівлегальних суб’єктів 
господарювання з метою прикриття зло-
чинної діяльності угруповання тощо. 

Можна і далі називати приклади ді-
янь — проявів участі в угрупованні. Вод-
ночас навести їх вичерпний перелік не-
реально, оскільки кожний наступний ви-
падок злочинної діяльності угруповання 
може дати якийсь новий приклад участі 
у ньому. Тому більш простим і ефектив-
ним способом вирішення даної проблеми 
є встановлення критеріїв, за якими окремі 
види діянь у процесі їх кваліфікації можна 
було б віднести до проявів участі в орга-
нізованому злочинному угрупованні. Та-
кими критеріями можуть бути: 1) крите-
рій членства в угрупованні; 2) критерій 
характеру виконуваної особою в угрупо-
ванні функції (виду діяльності). Питання 
про членство в угрупованні досить непро-
сте і має становити предмет окремого до-
слідження. Тут обмежусь висловленням 
своєї прихильності до тієї наукової пози-
ції, відповідно до якої членство в угрупо-
ванні, а отже, і участь у ньому, передбачає 
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здійснення особою в угрупованні цілком 
певної діяльності. 

Вищевказані критерії мають різне при-
значення. Якщо критерій членства в угру-
пованні вказує на коло осіб, котрі можуть 
бути суб’єктами участі в угрупованні, то 
критерій характеру виконуваної особою 
функції позначає коло дій (актів бездіяль-
ності), котрі можуть бути проявами даного 
виду злочинного діяння. Виділення цього 
другого критерію є необхідним насампе-
ред у зв’язку з тим, що членство в угрупо-
ванні може бути пов’язане із виконанням 
різним за своїм характером функцій. Серед 
них можна виділити: 1) функції, пов’язані 
із вчиненням конкретних злочинів, ко-
трими реалізуються інтереси угруповання; 
2) функції, здійснення яких спрямоване на 
створення умов існування та розвитку зло-
чинного угруповання, а також розшире-
ного відтворення ним все нових і нових ак-
тів спільної злочинної діяльності; 3) функ-
цію керівництва угрупованням. Власне 
участь в угрупованні може бути співвід-
несена лише із виконанням другої групи 
функцій. 

2. Передбачення у законі поряд із 
участю в угрупованні певного виду ще й 
інших діянь — створення даного угрупо-
вання, керівництва ним та участі у злочи-
нах, ним вчинюваних — породжує про-
блему їх розмежування.

Треба врахувати, що у чинному кримі-
нальному законодавстві ці форми участі в 
організованій злочинній діяльності перед-
бачані як окремі види діянь. Наприклад, 
у ст. 257 КК участь в озброєній банді та 
участь у вчинюваному бандою нападі ста-
новлять окремі форми бандитизму, — по 
суті — окремі різновиди даного злочину. 
У зв’язку з цим потрібно вказати, що тлу-
мачення участі в угрупованні, за яким нею 
одночасно охоплюється і участь у вчиню-
ваному угрупованням злочині, коли ці два 
різних діяння представлені одночасно у 
певній статті КК України, видається не-
прийнятним, оскільки йдеться про «рівно-
правні» прояви злочинної поведінки, один 
із яких не може обіймати інший. Відпо-

відно, якщо член угруповання брав участь 
у складі угруповання у вчиненні певного 
злочину, то йому одночасно мають інкри-
мінуватися і участь в угрупованні, і участь 
у вчиненому угрупованням злочині. При 
цьому, якщо ці різні прояви злочинної по-
ведінки передбачені у різних частинах пев-
ної статті Особливої частини КК, як, на-
приклад, у ст. 260 КК, вони будуть утворю-
вати сукупність злочинів, що передбачає 
відповідне їх відображення не лише у юри-
дичному формулюванні обвинувачення, 
але й у формулі кваліфікації; якщо ж вони 
не «розведені» по різних частинах певної 
статті і становлять, відповідно, самостійні 
форми певного злочину, як, наприклад, 
у ст.ст. 255, 257 КК, їх відображення стає 
можливим лише у юридичному формулю-
ванні обвинувачення.

Не зайве підкреслити, що сама по собі 
участь в угрупованні певного виду, навіть 
якщо член такого угруповання не скоює 
жодного злочину, має бути об’єктом квалі-
фікації і може тягти кримінальну відпові-
дальність особи.

3. Конкретизація змісту участі в угру-
пованні та відмежування її від інших діянь 
(створення злочинного угруповання, керів-
ництва ним чи участі у злочинах, ним вчи-
нюваних) значно ускладнюється певною 
непослідовністю законодавця у криміналі-
зації окремих із них. Наприклад, у ст. 257 
КК серед проявів бандитизму не вказано 
керівництва бандою. У ст. 258-3 КК окремо 
не передбачено відповідальність за участь 
у злочинах, вчинюваних терористичною 
групою чи терористичною організацією. 
У ч. 5 ст. 143 КК встановлено кримінальну 
відповідальність лише за участь у трансна-
ціональних організаціях, які займаються 
вилученням у людини шляхом примушу-
вання або обману її органів або тканин з ме-
тою їх трансплантації чи незаконною тор-
гівлею органами або тканинами людини. 
У ст. 392 КК визначено злочинність орга-
нізації з метою тероризування у виправних 
установах засуджених або нападу на адмі-
ністрацію організованої групи або актив-
ної участі у такій групі, але прямо не пе-
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редбачено відповідальності за здійснення 
керівництва таким угрупованням. Цілком 
очевидно, що зміст терміну «участь в угру-
пованні» у кожному із наведених випадків 
різний, причому в окремих із них він од-
нозначно ширший порівняно із випадками, 
коли у статті передбачено відповідальність 
одночасно за керівництво угрупованням, за 
участь в ньому, а також за участь у злочи-
нах, ним вчинюваних, як це, зокрема, має 
місце у ч. 1 ст. 255 КК. 

Участь у банді як форма бандитизму 
традиційно розглядається як така, що охо-
плює і керівництво бандою. Тож, за логі-
кою речей, у тих статтях, де прямо не ви-
діляється керівництво угрупованням, вка-
заним терміном охоплюється і цей прояв 
участі члена угруповання у його злочин-
ній діяльності. Таке тлумачення участі в 
угрупованні певного виду є цілком зрозу-
мілим, оскільки стабільне функціонування 
будь-якого стійкого злочинного об’єднання 
загалом немислиме без певного управління 
ним.

Очевидно, що участь у терористи стич-
ній групі чи терористичній організації (ч. 1 
ст. 258-3 КК) передбачає, окрім іншого, 
участь осіб у вчинюваних ними злочинах. 
До такого тлумачення участі у терорис-
тичній групі чи організації підводить ана-
ліз змісту ст. 258-3 КК, у якій у ч. 1 окремо 
передбачається відповідальність і за спри-
яння терористичній діяльності зазначених 
злочинних об’єднань. Цілком очевидно, 
що якщо передбачена відповідальність за 
таке сприяння, то мусить бути встановлена 
відповідальність і за саму злочинну діяль-
ність вказаних об’єднань. Така відпові-

дальність, як видається, «ховається» у ви-
значенні злочинності та караності участі у 
терористичній групі чи організації, що охо-
плює не лише участь у даних угрупован-
нях, але й участь у вчинюваних ними зло-
чинах. 

Щодо участі у транснаціональній ор-
ганізації (ч. 5 ст. 143 КК), то при її тлума-
ченні потрібно враховувати, що даний вид 
злочинного угруповання за параметрами 
розвитку відноситься до високоорганізо-
ваних і таких, що за рівнем суспільної не-
безпеки прирівнюється до злочинної орга-
нізації. Тому цілком можна припустити, що 
участь у даному злочинному об’єднанні 
становлять не лише сама по собі участь у 
ньому у вузькому значенні цього терміну, 
але й керівництво ним, а також участь у 
вчиненні відповідних злочинних діянь, пе-
редбачених частинами другою, третьою та 
четвертою ст. 143 КК.

Наведені міркування щодо проявів 
участі в угрупованні як ознаки об’єктивної 
сторони окремих складів злочинів не у всіх 
випадках є безспірними. Загалом зробити 
однозначні висновки щодо цих проявів на 
підставі чинного законодавства досить не-
просто. Тому необхідною умовою вдоско-
налення практики кримінально-правової 
оцінки суспільно небезпечних діянь, вчи-
нюваних у зв’язку із створенням та функ-
ціонуванням певних видів організованих 
злочинних угруповань, є поліпшення зако-
нодавчого їх опису. Вирішення даного за-
вдання сприятиме зміцненню законності у 
сфері боротьби з проявами організованої 
злочинності.
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З метою забезпечення реалізації закрі-
плених у Конституції України [1] прав і 
свобод людини і громадянина, Конститу-
ція України встановлює відповідні правові 
гарантії, однією з яких є закріплене в ч. 1 
ст. 59 Конституції України право кожного 
на правову допомогу.

Конституційний суд України підтвер-
див у своєму Рішенні вiд 30.09.2009 № 23-
рп/2009 (справа про право на правову до-
помогу) [2] право свідка та особи, що надає 
пояснення у державних органах на корис-
тування правовою допомогою захисника.

Тому актуальним є розгляд проблем-
них питань, виникаючих при кваліфікації 
злочинів, які посягають на конституційне 
право затриманого, підозрюваного, обви-
нуваченого, підсудного, засудженого, ви-
правданого на захист і встановлений зако-
ном порядок забезпечення реалізації цього 
права при здійсненні правосуддя..

Втручання в діяльність захисника чи 
представника особи (ст. 397 КК) [3] є зло-
чином з формальним складом і належить 
до вище вказаного типу злочинів.

Cт. 397 КК охороняє суспільні відно-
сини, що забезпечують реалізацію у вста-
новленому законом порядку права затри-
маного, підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного, засудженого на захист, який 
здійснюється у формі правомірної діяль-
ності захисника чи представника особи по 
наданню правової допомоги.

На думку автора основним безпосе-
реднім об’єктом злочину, передбаченого 
ст. 397 КК, є суспільні відносини, що забез-
печують дотримання при здійсненні пра-
восуддя конституційного принципу права 

на захист і встановлений законом порядок 
реалізації права усіх категорій осіб на за-
хист чи представлення їх законних інтер-
есів у формі правомірної діяльності захис-
ника чи представника особи по наданню 
правової допомоги під час здійснення цієї 
діяльності.

Хоча суб’єктом цього злочину може 
бути кожна осудна особа за наявності пря-
мого умислу з її боку (що відображено у 
ч. 1 ст. 397 КК), деякі категорії осіб мають 
переважні можливості для скоєння діяння, 
яке описується ч. 1 ст. 397 КК як злочинне. 
Це повинно враховуватись при кваліфіка-
ції злочину, адже як справедливо зауважує 
М.І. Коржанський «для правильної квалі-
фікації злочину необхідно вибрати і засто-
сувати ту норму, яка найповніше описує 
ознаки вчиненого діяння і в цьому і поля-
гає юридична сутність кваліфікації злочи-
нів.» [4, 6—7 ]. На думку В.М. Кудрявцева 
«глибинною сутністю кваліфікації злочи-
нів є встановлення всіх ознак певних зло-
чинів і додатково ще однієї ознаки цього 
певного, конкретного діяння і складу зло-
чину, що його передбачає» [5, 10].

При аналізі об’єктивної сторони зло-
чину, передбаченого ст. 397 КК, стає зрозу-
мілим, що переважні можливості для ско-
єння діяння, передбаченого ч. 1 ст. 397 КК, 
мають службові особи суду і органів по-
переднього слідства під час своєї службо-
вої діяльності. Ця особливість об’єктивної 
сторони злочину, передбаченого ст. 397 КК, 
відображена у ч. 2 ст. 397 КК, яка вводить 
кваліфікуючу ознаку вказаного злочину, — 
вчинення його службовою особою з вико-
ристанням свого службового становища. 

н.Ю. КАрПОВА,
аспірантка

(Академія адвокатури України)

ПРоблеми квАліфікАції Злочину, 
ПеРедбАченого Ст. 397 кк укРАїни

 © Н.Ю. карпова, 2010
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Але умисне використання службо-
вою особою свого службового становища 
для скоєння злочинного діяння також охо-
плюється складом злочину, передбаченого 
ст. 364 КК (зловживання владою або служ-
бовим становищем).

Відповідно до ст. 364 КК зловживання 
службовим становищем – це умисне вико-
ристання службовою особою свого служ-
бового становища, якщо воно заподіяло іс-
тотну шкоду охоронюваним законом пра-
вам, свободам та інтересам окремих грома-
дян або державним чи громадським інтере-
сам. При цьому слід наголосити на тій важ-
ливій обставині, що ст. 364 КК не конкре-
тизує окремі види умисного використання 
службовою особою свого службового ста-
новища, яке заподіяло істотну шкоду за-
значеним вище правам, свободам та ін-
тересам. Також ст. 364 КК не конкретизує 
окремі категорії службових осіб, які вико-
ристовували своє службове становище для 
заподіяння істотної шкоди охоронюваним 
законом правам, свободам та інтересам 
окремих громадян або державним чи гро-
мадським інтересам.

Безумовно, що вчинення в будь-якій 
формі перешкод до здійснення правомір-
ної діяльності захисника чи представника 
особи по наданню правової допомоги або 
порушення встановлених законом гарантій 
їх діяльності та професійної таємниці є ді-
янням, яке заподіює істотну шкоду охоро-
нюваним законом правам, свободам та ін-
тересам окремих громадян або державним 
чи громадським інтересам. Тобто передба-
чене ч. 2 ст. 397 КК злочинне діяння охо-
плюється поняттям «зловживання службо-
вим становищем».

З урахуванням викладеного вище автор 
пропонує своє визначення злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 397 КК. Злочин, передба-
чений ч. 2 ст. 397 КК, являє собою спеці-
альний вид зловживання службовим ста-
новищем — втручання в діяльність за-
хисника чи представника особи, вчинене 
службовою особою, яка використовує для 
цього своє службове становище

Співпадання спеціальних суб’єктів 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 397 КК, і 
злочину, передбаченого ст. 364 КК, поруч 
з дуже широким обсягом злочинних діянь, 
які охоплюються поняттям «зловживання 
службовим становищем», викликають 
певні проблеми при кваліфікації злочину 
за ч. 2 ст. 397 КК і, як зауважив А.П. Бу-
щенко [6, 25], призводять до необґрунтова-
ного зменшення порушень кримінальних 
справ за ч. 2 ст. 397 КК.

При вирішенні проблем відмежу-
вання злочину, який кваліфікуватися за 
ч. 2 ст. 397 КК від злочину, передбаченого 
ст. 364 КК, потрібно звернути увагу на те, 
що основні безпосередні об’єкти злочи-
нів відрізняються за обсягом охоплюваних 
ними відносин:

• ст. 364 охоплює суспільні відносини, 
що забезпечують загальний законний 
порядок здійснення службової діяль-
ності службової особи.

• ч. 2 ст. 397 охоплює суспільні відно-
сини, що забезпечують законний по-
рядок здійснення службової діяль-
ності службової особи при реаліза-
ції у встановленому законом поряд-
ку права усіх категорій осіб на захист 
чи представлення їх законних інтер-
есів у формі правомірної діяльності 
захисника чи представника особи по 
наданню правової допомоги під час 
здійснення цієї діяльності.

Як зауважив М.І. Бажанов «конкретні 
форми зловживання службовим станови-
щем дуже різні, оскільки воно може вчи-
нятись у різних сферах» [7, 399]. Тому зло-
вживання службовим становищем може 
кваліфікуватися за ст. 364 КК лише за 
умови, якщо відповідальність за таке ді-
яння не передбачена іншими нормами, що 
містять спеціальні склади цього злочину, 
об’єктом яких є не суспільні відносини, що 
забезпечують загальний законний порядок 
здійснення службової діяльності службо-
вої особи, а інші суспільні відносини.

З викладеного вище випливає висно-
вок, що ст. 364 співвідноситься з ч. 2 ст. 397 
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як загальна норма зі спеціальною нормою, 
тому при вирішенні питання про кваліфі-
кацію застосовується спеціальна норма. 

Дещо проблемним є питання спів-
відношення злочинів, передбачених ч. 2 
ст. 397 КК та ст. 374 КК. На мою думку, 
якщо службовою особою, яка незаконно 
втрутилась в діяльність захисника чи пред-
ставника особи є особа, яка провадить ді-
знання, досудове слідство, прокурор або 
суддя, і її втручання в діяльність захисника 
призводить до порушення права на захист 
підозрюваного, обвинуваченого чи підсуд-
ного, вчинене слід кваліфікувати за сукуп-
ністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 397 
КК та ст. 374 КК.
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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 міс-
титись 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 спирається ав-
тор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячуєть-
ся означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад 
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів; ґ) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьо-
му напрямі.

Стаття повинна розкривати зміст однієї з рубрик збірника:
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 право
15. Наукова хроніка

7. Адміністративне  і фінансове  
право

16. Персоналії

8. Кримінальне право і кримінологія 17. Реклама 
9. Кримінальний процес і криміна-

лістика
18.Оголошення

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матері-
алу, 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). Орієнтов-
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ний  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 цен-
тру сторінки та виділяється напівжирним шрифтом.

3.3. Перед початком статті подається ключові слова, що виділяються курсивом. 
Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою де-
сяти.

3.4. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних 
дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела [3, 415].

3.5. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів “Список 
літератури” у алфавітному порядку. Оформлення списку літератури здійснюється 
згідно вимог ВАК України (див. Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 21 
березня 1997 року № 121) та відповідних державних стандартів.

3.6. Після списку літератури подаються резюме російською та англійською мо-
вами. 

3.7. Після статті автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закла-
ду чи наукової установи, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів. Для 
аспірантів та пошукачів  обов’язкова наявність рецензії наукового керівника з зазна-
ченням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища, ім’я та по-батькові).

3.8. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атри-
бутів (прізвище, 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 ін-
тервала з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього, лівого – 2 см і пра-
вого 1 см.

Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14pt в одну ко-
лонку без застосування будь-якого форматування. Не допускається використання 
вставок та гіперпосилань. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або на-
півжирним шрифтом. 

При наборі слід:
а) вимкнути “перенос” (Категорично заборонені примусові переноси!!!)
б) абзаци позначати символом “ Ентер”
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в) якщо Ваша робота містить нестандартні символи, то подавайте разом зі 
своєю роботою і шрифти  .ttf, які були використані в роботі.
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НАЗВА СТАТТІ
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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 навчально-
го чи наукового закладу (протокол №*** від”__”____200_року)

Автор підписує статтю та зазначає прізвище, ім’я та по батькові, повніс-
тю звання, посаду, назву кафедри,  факультету, вузу, домашню адресу, контак-
тні 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 роздру-
кованому вигляді. На етикетці дискети необхідно вказати прізвище та ініціали авто-
ра. Стаття і дискета авторові не повертаються.
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4.2. Зі статтею обов’язково надається:
— фотографія автора (розміром не менше, ніж 3х4, бажано в електронному ва-

ріанті);
— для аспірантів та пошукачів обов’язкова наявність рецензії наукового керів-

ника  з зазначенням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища,  ім’я та по 
батькові).
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