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Україна з перших кроків після здобуття 
незалежності висловила прагнення увійти 
повноправним членом до загальноєвро-
пейського політичного, економічного, гу-
манітарного та правового простору. Такий 
рух є цілком закономірним, адже Україна, 
крім висловленої політичної волі, з давніх-
давен за своїм географічним положенням, 
історичним розвитком і рівнем культури 
була і залишається невід’ємною складо-
вою частиною Європи. Тому вступ Укра-
їни до Ради Європи — цілком природна по-
дія, яка не могла не відбутись. Відповідно 
до Статуту цієї міжнародної організації не-
обхідними умовами для вступу до неї є ви-
знання державою-кандидатом принципів 
верховенства права, плюралістичної демо-
кратії, забезпечення прав та основополож-
них свобод людини всім особам, що зна-
ходяться під її юрисдикцією, та ефективна 
співпраця з іншими державами. Поза сум-
нівом, вступ країни до Ради Європи свід-
чить про її демократичний вибір, послі-
довність у проведенні реформ, спрямова-
них на захист прав людини та здійснення 
швидкого і справедливого судочинства.

Одним з виключно важливих, ключо-
вих елементів успішної реалізації політич-
ної волі щодо євроінтеграції України є до-
сягнення певного рівня узгодженості укра-
їнського законодавства із правом Ради Єв-
ропи, перш за все, під кутом зору приве-
дення української системи захисту прав 
людини за формою і змістом до загально-
визнаних європейських стандартів.

Видатну роль — роль системного чин-
ника — у цьому напрямі відіграє Євро-
пейська конвенція про захист прав лю-
дини і основоположних свобод, яка була 
прийнята 4 листопада 1950 року, набрала 
чинності 3 вересня 1953 року і ратифіко-
вана Верховною Радою України 17 липня 
1997 року (набрала чинності для Укра-
їни 11 вересня 1997 року). В Конвенції та 
в прийнятих згодом чотирнадцяти Прото-
колах до неї гарантовані фундаментальні 
права і свободи, до сприйняття яких Укра-
їна була в принципі готова. Трохи більше 
ніж за рік до ратифікації Конвенції в Укра-
їні було прийнято Конституцію, в розділі ІІ 
якої «Права, свободи та обов’язки людини 
і громадянина» закріплено гарантії дотри-

ДО 60 річниці ЄврОпейськОї кОнвенції  

з прав люДини

С. ГончАренКо,
кандидат юридичних наук, доцент
(Академія адвокатури України)

60 Річниця 
ЄвРопейСької конвенції 
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мання практично всіх прав і свобод, перед-
бачених Конвенцією, причому конститу-
ційні права і свободи не можуть бути ска-
совані, а при прийнятті нових законів або 
внесенні змін до чинних законів не до-
пускається звуження змісту та обсягу іс-
нуючих прав і свобод (ст. 22 Конституції 
України).

Згодом, в контексті забезпечення ви-
конання принципів Конституції і Конвен-
ції в Україні було прийнято Закон України 
«Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав лю-
дини» від 23 лютого 2006 р., Наказ Мініс-
терства юстиції України «Про здійснення 
експертизи нормативно-правових актів, на 
які поширюється вимога державної реє-
страції, на відповідність Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних сво-
бод» від 15 серпня 2006 р. та ін. Прийняття 
названих та деяких інших нормативних ак-
тів, якими встановлюються важливі по-
ложення та чіткі процедури забезпечення 
внутрішнього законодавства європей-
ським стандартам, є серйозним кроком се-
ред низки заходів, що здійснюються Укра-
їною для вирішення проблем, котрі існу-
ють в державі щодо захисту прав і свобод 
людини і громадянина на європейському 
гуманітарно-правовому рівні.

Слід додати, що Закон України «Про 
ратифікацію Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 
року, Першого протоколу та протоколів N 2, 
4, 7 та 11 до Конвенції» передбачав засте-
реження, з якими Верховна Рада України 
дала згоду на обов’язковість Конвенції. Ці 
застереження були зроблені стосовно тих 
положень чинного на той час законодав-
ства України, які не узгоджувались із поло-
женнями Конвенції. Мова йшла, зокрема, 
про повноваження прокурора давати санк-
ції на арешт, на обшук, а також порядку 
затримання особи та огляду житла. Вже на 
момент ратифікації Конвенції Конститу-
ція України у Розділі XV «Перехідні поло-
ження» передбачала шляхи подолання 
конфлікту цих норм національного зако-
нодавства із зафіксованими у Конвенції 

правовими стандартами. Згодом до КПК 
України було внесено зміни і доповнення, 
які усунули зазначені суперечності і прак-
тично привели українську систему судо-
чинства в цій частині за формою і змістом 
до європейського рівня.

Варто особливо зазначити, що саме в 
умовах Ради Європи розвинулась правова 
система, яку називають європейським пра-
вом у галузі прав людини (European Human 
Rights Law). З прийняттям у 1950 році Кон-
венції про захист прав людини з’явився й 
ефективний механізм її застосування че-
рез Європейську комісію з прав людини 
(припинила існування 1 листопада 1998 
року) та Європейський суд з прав лю-
дини і, що дуже важливо, завдяки вста-
новленню права на індивідуальне звер-
нення до них окремих осіб у випадку по-
рушення їх прав, встановлених Конвен-
цією. Слід наголосити, що сьогодні прак-
тика індивідуальних звернень до міжна-
родних установ стала звичним явищем, 
але на той час надання людині міжнарод-
ної правосуб’єктності (нехай і обмеженої), 
надання їй можливості на засадах змагаль-
ності і рівності виступати в міжнародному 
суді проти первинного суб’єкта міжнарод-
ного публічного права — держави — було 
безпрецедентним революційним кроком.

Забезпечуючи захист прав людини, 
Рада Європи сприяє гармонізації правових 
систем у країнах Європи, створюючи пе-
ревірені практикою міжнародні стандарти, 
як «м’які» норми, орієнтири розвитку де-
мократичних інститутів і процедур на всіх 
рівнях функціонування держави, вихо-
вання в суспільстві поваги до принципів 
свободи, справедливості та верховенства 
права. Але час не стоїть на місці, і найефек-
тивніша у світі за всю історію регіональна 
система міжнародного захисту прав лю-
дини поступово почала втрачати динамізм, 
зростання завантаженості Суду значно ви-
переджало розширення його можливос-
тей. Перша кардинальна реформа Страс-
бурзької системи, що відбулася у 1998 році 
відповідно до Протоколу № 11, дозволила 
суттєво піднести рівень судочинства, ско-
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ротивши терміни розгляду заяв, пристосу-
вати весь правозахисний механізм до но-
вих реалій, що виникли після приєднання 
до РЄ нових членів — пост-соціалістичних 
країн Європи, але потенціал цієї реформи 
вичерпався доволі швидко. Майже відразу 
після набрання чинності Протоколом № 11 
фахівці почали обговорювати варіанти по-
дальшого реформування Суду з метою ще 
більшого його розвантаження за рахунок 
більш суворої фільтрації заяв, що надхо-
дять, та спрощення чи пришвидшення про-
цедур такої фільтрації. Втім, робота над 
новою реформою (чи другим етапом ре-
форми?), як це часто буває у великих між-
народних організаціях, якось розпороши-
лась по робочих групах, експертних комі-
сіях тощо, і остаточна версія плану перебу-
дови Страсбурзьких органів побачила світ 
із явним запізненням. На представницькій 
конференції, присвяченій 10-річчю при-
йняття Протоколу № 11, що проходила у 
2008 році у Страсбурзі, зокрема, зазнача-
лось, що Чотирнадцятий протокол — це, 
за оцінкою одного з учасників, «поряту-
нок учорашнього дня». Фахівці здебіль-
шого висловлювалися за те, що у май-
бутньому реформування Європейського 
суду слід проводити не прийняттям но-
вих Протоколів до Конвенції (оскільки та-
кий шлях вимагає громіздкої і невиправ-
дано тривалої процедури ратифікації всіма 
державами-членами РЄ), а за рахунок вне-
сення змін до процедури Суду. Цілком еле-
гантно такий підхід можна було б реалізу-
вати, прийнявши Статут Суду, який вре-
гулював би всі процесуальні та організа-
ційні питання його діяльності, не торкаю-
чись при цьому «матеріально-правової час-
тини» Конвенції. До того ж (і про це також 
йшла мова на зазначеному заході) вимога 
щодо одностайної ратифікації Протоко-
лів до Конвенції, що вносять до неї зміни, 
дозволяє будь-якій державі блокувати на-
брання чинності таким документом на не-
визначений період. Так, власне, і сталося 
із Протоколом № 14, який був заблокова-
ний Російською Федерацією: лише майже 
через 6 років після відкриття його до під-

писання, неначе у подарунок до 60-річ-
ного ювілею Конвенції, РФ, нарешті, рати-
фікувала Протокол № 14, і він набув сили. 
Розблокування реформи Суду, передбаче-
ної цим документом, з боку Росії (адже, як 
зазначалося, для набрання ним чинності 
необхідна ратифікація всіма 47 державами-
членами Ради Європи), вочевидь, стало на-
слідком своєрідного «цуґцванґу» у безпре-
цедентно тривалій політичній шаховій пар-
тії між РФ та РЄ, коли будь-який хід кожної 
із сторін призводив до погіршення власної 
позиції. Рада Європи намагалась «обійти» 
Росію за допомогою Протоколу 14-біс, 
який не вимагав одностайної ратифікації, 
але при цьому було цілком зрозуміло, що 
цей сурогатний засіб не вирішував, а, ско-
ріше, консервував проблеми ефективності 
діяльності Суду. З іншого боку, Росія не до-
моглася жодних політичних чи моральних 
переваг (скоріше — навпаки) з огляду на 
перспективу розгляду низки «чеченських» 
справ у Євросуді.

Які саме домовленості, компроміси 
чи, продовжуючи шахову аналогію, «роз-
міни фігурами» дозволили сторонам вийти 
з глухого кута — хай залишається за ла-
штунками європейської дипломатії. Важ-
ливо інше — реформа Суду стала реаль-
ністю, і до цієї правової реальності дове-
деться призвичаюватись, і чим скоріше, 
тим краще, адже деякі новели є доволі не-
однозначними і такими, що можуть викли-
кати значні труднощі при їх тлумаченні і 
застосуванні.

Отже, оглянемо коротко найбільш важ-
ливі, на нашу думку, положення Протоколу 
№ 14.

Хоча цей Протокол не передбачає 
принципових структурних змін (як це було 
у разі із Протоколом № 11), а, швидше, на-
цілений на впровадження «м’яких» заходів 
підвищення ефективності роботи Європей-
ського суду [1], ця обережність передбаче-
них ним нововведень не повинна вводити 
в оману. Документ сильний і по-своєму ра-
дикальний. 

1. Перше, що кидається у вічі, — на-
буває значно більшої ваги постать самого 
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судді Європейського суду. Створюється, 
фактично, нова інстанція — тепер суддя од-
ноособово зможе визнавати індивідуальні 
заяви неприйнятними, якщо не потрібно 
подальше вивчення справи, і такі рішення 
про неприйнятність будуть остаточними 
(ст. 7 Протоколу № 14). Передбачається, 
що йдеться про заяви, невідповідність 
яких критеріям прийнятності є очевидною. 
Якщо ж у судді є сумніви щодо прийнят-
ності заяви, він передає її для подальшого 
розгляду до комітету у складі трьох суддів 
або в палату. У цьому контексті абсолютно 
природним є підсилення гарантій незалеж-
ності і неупередженості суддів Європей-
ського суду: термін їх повноважень збіль-
шується з шести до дев’яти років, причому 
судді не можуть бути переобрані на новий 
термін (ст. 2 Протоколи № 14). Крім того, 
варто підкреслити, що суддя не зможе од-
ноособово визнавати неприйнятними за-
яви, подані проти тієї держави, від якої був 
обраний цей суддя (ст. 6 Протоколу № 14). 

З іншого боку, відмітимо, що при ана-
лізі скарг судді допомагатимуть як допові-
дачі співробітники Секретаріату Європей-
ського суду (ст. 4 Протоколи № 14). Цілком 
зрозуміло, що Протокол № 14 у цій частині 
лише зафіксував положення, що існувало 
де-факто протягом багатьох останніх ро-
ків, хоча з точки зору юридичної «чистоти» 
таке рішення виглядає дещо неоднозначно, 
адже особа, що не є суддею, перебирає на 
себе якусь частину функцій, що раніше 
формально належали до виключної компе-
тенції судді Європейського суду.

2. Компетенція комітетів у складі трьох 
суддів також розширюється: вони зможуть 
виносити одноголосно не лише ухвали про 
(не)прийнятність заяви, але й постановляти 
(одноголосно) рішення по суті справи, що-
правда лише в тих випадках, коли питання, 
що постають при розгляді справи стосовно 
тлумачення і застосування положень ЄКПЛ 
і Протоколів до неї, вже отримали оцінку і 
вирішення в усталеній прецедентній прак-
тиці Європейського суду (ст. 8 Протоколу 
№ 14). При цьому рішення комітетів у 
складі трьох суддів будуть остаточними.

3. Дуже суттєва новела — вводиться 
новий критерій прийнятності заяв, який 
полягає в тому, що Європейський суд 
зможе визнавати неприйнятною заяву, 
встановивши, що заявник не зазнав зна-
чної шкоди внаслідок гаданого порушення 
Європейської конвенції і Протоколів до неї 
(ст. 12 Протоколу № 14). Але таке рішення 
є можливим лише за двох умов: якщо прин-
цип поваги прав і свобод, гарантованих Єв-
ропейською конвенцією, не вимагає роз-
гляду заяви по суті, а також якщо не може 
бути відмовлено на цій підставі в розгляді 
будь-якої справи, яку не було належним чи-
ном розглянуто національним судом. Зро-
зуміла річ, що термін «значна шкода» у да-
ному контексті вимагає дуже обережного 
тлумачення, особливо з огляду на те, що у 
сучасній теорії прав людини (як і в преце-
дентному праві Суду) є аксіомою відсут-
ність ієрархії прав людини, тобто всі права 
людини вважаються однаково важливими 
і, відповідно, їх порушення — однаково 
небезпечним. У зв’язку з цим варто звер-
нути увагу га наступне. У ст. 20 Протоколу 
№ 14 вказується, що судді Європейського 
суду, розглядаючи справу одноосібно, як і 
комітети у складі трьох суддів, зможуть за-
стосовувати новий критерій прийнятності 
тільки через два роки після набрання чин-
ності Протоколом № 14. Інакше кажучи, 
впродовж двох років після набрання чин-
ності цим Протоколом новий критерій при-
йнятності може застосовуватися тільки па-
латами і Великою палатою Суду. Очевидно, 
мається на увазі, що за цей час палати і Ве-
лика палата створять упевнену практику, 
на яку зможуть твердо спиратися комітети 
і одноособові судді.

4. Зміни, що вносяться ст. 14 Прото-
колу № 14 до ст. 38 Конвенції, дозволяють 
Європейському суду розглядати справу за 
участю представників сторін і досліджу-
вати усі обставини справи не лише після 
визнання заяви прийнятною, як це перед-
бачалось попередньою редакцією ст. 38 
Європейській конвенції, але і на будь-якій 
стадії судового розгляду, причому держави 
зобов’язуються створити всі необхідні 
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умови для проведення ефективного роз-
слідування. Завдяки цьому суттєво розши-
рюються зобов’язання держав-учасниць 
Європейської конвенції щодо співпраці 
з Європейським судом при розгляді кон-
кретних справ, і це, безперечно, пози-
тивно. Але, при всій повазі до Європей-
ського суду, чи буде він здатним у всіх ви-
падках дати обґрунтовану оцінку, всі чи не 
всі умови були створені відповідною Ви-
сокою Договірною Стороною для прове-
дення ефективного розслідування?

5. Як третя сторона в судовому процесі 
зможе брати участь Комісар Ради Європи 
з прав людини, який отримає право пред-
ставляти свої письмові коментарі у справі 
і брати участь в усних слуханнях в усіх 
справах, що знаходяться у провадженні 
палат або Великої палати Суду (ст. 13 Про-
токолу № 14). Позитивний сенс цього 
нововведення, скоріш за все, полягає в 
тому, аби нарешті надати Комісарові з 
прав людини якусь більш-менш зрозу-
мілу і дієву компетенцію, адже, як неодно-
разово зазначали аналітики, постать Комі-
сара РЄ після запровадження цієї посади у 
1999 році залишалася у значній мірі деко-
ративною. Дійсно, такі повноваження, як 
«сприяння освіті у галузі прав людини» 
або «привертання уваги до стану дотри-
мання прав людини у державах РЄ» навряд 
чи є адекватними настільки вагомій посаді, 
не кажучи вже про те, що вони не давали 
змоги реалізувати величезний потенціал 
таких визначних діячів, як А. Хіль-Роблес 
та Т. Хаммарберг1, адже їхній доробок на 
посаді Комісара досі полягав здебільшого 
у публіцистичній творчості. [2]

Активна роль Комісара Ради Європи з 
прав людини у розгляді конкретних справ 
буде, очевидно, витребувана, в першу 
чергу, у ситуаціях, коли перед Судом по-
ставатимуть нові питання, пов’язані з до-
триманням прав і свобод людини, а також 
при дослідженні системних порушень в 

1 Першим комісаром рє з прав людини в 1999 році 
став Альваро хіль-роблес (іспанія), в 2006 році його змі-
нив на цій посаді Томас хаммарберг (швеція).

державах-членах Ради Європи, і тут Укра-
їна має очікувати на доволі часті контакти 
з Комісаром з приводу наших традицій-
них системних проблем (катування, не-
виконання судових рішень, перевищення 
термінів тримання під вартою, нерозумні 
строки розгляду справ, невиплата заробіт-
ної плати/пенсій тощо). Тому видається до-
цільним вже зараз піддати ретельному на-
уковому аналізу «Точки зору» Комісара, 
його правовий статус і головні вектори 
його діяльності, які досі залишались зага-
лом поза увагою як науковців, так і (тим 
більше) практиків.

6. Деякі нові повноваження отримує і 
Комітет міністрів Ради Європи, здійсню-
ючи нагляд за виконанням рішень Євро-
пейського суду (ст. 16 Протоколу № 14). 
По-перше, Комітет міністрів зможе зверта-
тися із запитом до Європейського суду для 
роз’яснення вже постановленої ухвали Єв-
ропейського суду. По-друге, якщо держава, 
яка була стороною у справі, ухиляється, на 
думку Комітету міністрів, від виконання 
рішення Європейського суду, то Комітет 
міністрів, відправивши на адресу цієї дер-
жави повідомлення, має право направити 
до Європейського суду запит про те, чи по-
рушила держава свої зобов’язання з вико-
нання рішень Суду відповідно до п. 1 ст. 46 
Європейській конвенції. Якщо Європей-
ський суд встановить порушення держа-
вою цих зобов’язань, він повідомляє про 
це Комітет міністрів для визначення остан-
нім заходів, які можуть бути вжиті сто-
совно даної держави. 

На завершення цього короткого огляду 
хотілося б додати наступне. Думаю, сьо-
годні ні в кого немає обґрунтованого (!) 
сумніву в тому, що Україна у становленні 
своєї правової ідеології дійсно намага-
ється утверджувати ідеї гуманізму, демо-
кратизму, соціальної справедливості, на 
конституційному рівні закріпивши правові 
принципи визнання людини, її фундамен-
тальних прав і свобод найвищою соціаль-
ною цінністю, верховенства права, взаєм-
ної відповідальності держави і особи, ви-
знання народу України єдиним джерелом 
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державної влади, рівності всіх форм влас-
ності тощо. Значна увага приділяється роз-
витку концепцій громадянського суспіль-
ства і демократичної правової соціальної 
держави, можна побачити, що в правовій 
теорії все більшого значення набувають 
ідеї рівності та свободи, фундаментально 
розробляється теорія прав людини і грома-
дянина з залученням визначних наукових 
розробок в галузі природних прав. І це не 
красиві, «потрібні» слова — зазначені про-
цеси дійсно є наявними, хоча й кволими.

Але разом з тим проголошення но-
вих демократичних принципів і стандар-
тів поки що залишається деякою мірою 
без відпрацьованих механізмів їхньої діє-
вої реалізації й захисту, введення ефектив-
них державних гарантій, що пояснюється 
певним відставанням правової системи, за-
конодавства від потреб реформування сус-
пільства, невідповідністю правових норм 
потребам впливу на економічні і соціальні 
перетворення, відсутністю єдиного страте-
гічного напряму в проведенні правових пе-
ретворень. Неважко побачити, що однією 
з відчутних проблем правотворення є за-

безпечення гармонійного розвитку при-
ватного і публічного права, бо в Україні 
вперто продовжує зберігатись  пріоритет-
ність публічного інтересу.

Необхідно чітко усвідомити, що повно-
цінне функціонування національного пра-
вового механізму та забезпечення сталого 
суспільного розвитку можливе лише за 
умови впровадження й зміцнення цивілі-
заційних цінностей — поваги до прав лю-
дини, демократії, свободи, правової рівно-
сті, досконалої етики відносин. На це пови-
нна бути спрямована сучасна правова полі-
тика України, яка вже стала на цей шлях і 
характеризується збільшенням обсягу нор-
мативного матеріалу, створенням нових 
галузей права, відчутним поступовим під-
вищенням ролі закону, посиленням відпо-
відальності держави — не в останню чергу 
під впливом громадянського суспільства, 
проведенням реформи судоустрою, підви-
щенням правової культури громадян, що, в 
цілому, відповідає вектору розвитку євро-
пейської правової традиції, втіленому, зо-
крема, і в черговому етапі реформи Страс-
бурзької системи захисту прав людини.
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реЗюме
европейская Конвенция по правам человека была открыта для подписания в Риме 

в 1950 г., и в этом году европа отмечает её 60-летний юбилей. 1 июля 2010 г. вступит 
в силу Протокол №14, который имеет целью гарантировать на долгосрочной основе 
эффективность Суда путём оптимизации процедуры фильтрации жалоб и производства 
по ним. Автор статьи предлагает короткий обзор внесённых Протоколом  №14 изменений 
и делает попытку спрогнозировать некоторые возможные эффекты этих изменений  для 
Украины.
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SUMMARY
The European Convention on Human Rights was opened for signature in Rome in 1950, and 

Europe celebrates its 60th anniversary this year. On 1 June 2010 it was amended by Protocol 
No. 14, whose aim is to guarantee the long-term efficiency of the Court by optimising the filter-
ing and processing of applications. The author of the article briefly examines the alterations 
provided by Protocol № 14 and makes an attempt to forecast some possible effects of these 
changes for Ukraine.

рекомендовано кафедрою прав людини,  
міжнародного та європейського права

Подано 22.09.2010
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Реформи, що відбуваються в Україні, 
прискорять врешті процес вдосконалення 
законодавства про адвокатуру, адже непри-
пустимо за умов значних змін у судоустрої, 
кримінально-процесуальному законодав-
стві залишати адвокатуру з багатьма не-
врегульованими проблемами, обмеженими 
можливостями захисту прав і свобод гро-
мадян, які виникли ще на межі ХХ—ХХІ 
століть в Україні. Скільки б не віддавали 
належного демократичності сучасного За-
кону «Про адвокатуру», відповідності його 
європейським стандартам, зрозуміло, що 
адвокатура прагне змін.

Наразі точаться дискусії навколо осно-
вних аспектів реформаторських законо-
проектів про адвокатуру, автори яких про-
понують дещо інше бачення її організа-
ційних засад, статусу адвоката і порядку 
його набуття, зупинення й припинення, по-
будови органів адвокатського самовряду-
вання, запровадження нових, більш ґрун-
товних професійних прав та гарантій ад-
вокатської діяльності. Зрозуміло, таке ре-
формування передбачає відповідність між-
народним стандартам майбутнього законо-
давства про адвокатуру. Не залишаються 
без уваги питання надання безоплатної 
правової допомоги, дотримання прав гро-
мадян  на швидкий доступ до якісної пра-
вової допомоги, а в зв’язку з цим запро-

вадження системи підвищення кваліфіка-
ції адвокатів, не кажучи вже про введення 
спеціальної системи оподаткування адво-
катської діяльності.

Особлива увага приділяється питан-
ням уніфікації професії, функціонуванню 
національної професійної організації ад-
вокатів, впровадження дієвого самовряду-
вання. Не може надалі залишатися на тепе-
рішньому рівні стан соціального забезпе-
чення адвокатів.

Відповідно до Рекомендації Комітету 
Міністрів Ради Європи R(2000)21 щодо 
свободи здійснення професії адвоката 
«асоціація адвокатів чи інші професійні 
об’єднання юристів мають бути самовряд-
ними та публічними органами, незалеж-
ними від органів державної влади. Органи 
влади повинні поважати роль асоціації ад-
вокатів щодо захисту її членів та захисту 
їхньої незалежності від будь-яких неправо-
мірних вказівок та порушень».

Можна погодитися з тим, що в Законі 
доцільно передбачити різні організаційні 
форми здійснення адвокатської діяль-
ності, однак, на нашу думку, крім таких, 
що не відповідають сформульованому ста-
тусу адвокатури, її конституційним завдан-
ням, меті захисту прав громадян і україн-
ській адвокатській традиції. І готових ре-
цептів тут немає — кожна держава і кожна 

Т.В. ВАрфоломеєВА,
доктор юридичних наук, член-кореспондент 
нАПрнУ, адвокат
(Академія адвокатури України)

РефоРмА АдвокАтуРи — 
ЗАпоРукА нАлежного 
ЗАхиСту пРАв  
і Свобод людини

Ключові слова: реформа адвокатури, уніфікація професії, адвокатське самоврядування, 
організаційні форми адвокатської діяльності.
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національна адвокатська спільнота вибудо-
вує організаційну структуру адвокатури на 
власний розсуд, виходячи із актуальних для 
себе пріоритетів. Цікаво, наприклад, що в 
новому Законі «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність в Туркменістані», який 
вступив в дію з 1 липня 2010 р., підкреслю-
ється, що адвокатура заснована на принци-
пах самоуправління і є інститутом грома-
дянського суспільства, адвокатська діяль-
ність є непідприємницькою. Разом з тим 
встановлено, що оплата, яку отримує адво-
кат за надання юридичної допомоги, є його 
заробітною платою. Натомість, скажімо, 
у Польщі, де також очікуються зміни в ад-
вокатурі, адвокати не можуть виконувати 
свою професійну діяльність, якщо вони пе-
ребувають у трудових стосунках. Там ви-
знано, що діяльність адвокатів і юрискон-
сультів з надання юридичних послуг є гос-
подарською.

Сьогоднішня ситуація, яка склала ся 
в Україні таким чином, що адвокат може 
одночасно здійснювати адвокатську діяль-
ність і практикувати як юрист-підприємець; 
коли адвокатські об’єднання створюються 
на засадах партнерства або навіть у формі 
господарських товариств; коли колеги 
наймають адвоката на роботу за трудовою 
угодою або надають правову допомогу як 
члени громадських організацій, — така 
ситуація не може не викликати відчуття 
хаосу і без сумніву потребує прискіпли-
вого аналізу та вибору розумної сучасної 
моделі організації надання правової допо-
моги.

Небезпідставно експерти Ради Європи 
бачать причину несприйняття різних форм 
здійснення адвокатської діяльності в існу-
ванні різних режимів оподаткування під-
приємницької діяльності і діяльності адво-
катів. На їх погляд, оподаткування не по-
винно надто різнитися, а «відмінність ре-
жимів оподаткування аж ніяк не може бути 
причиною підтримки якоїсь однієї форми 
організації адвокатської практики» [1, 44].

У цьому сенсі цікавою видається 
думка, висловлена Федеральною пала-
тою адвокатів Російської Федерації щодо 

заяви адвоката Н.С. Лазарева, який угле-
дів порушення його прав і свобод у вимозі 
обов’язкового членства в адвокатській па-
латі: «Щоб не бути залежним в прийнятті 
рішень, адвокату заборонено вступати в 
трудові відносини в якості робітника, а та-
кож займати державні посади суб’єктів 
Російської Федерації, посади державної 
служби та муніципальні посади» [2].

Саме у проекті Закону «Про внесення 
змін до Закону України «Про адвокатуру» 
(№ 4353-1) передбачалось декілька орга-
нізаційних форм адвокатської діяльності: 
адвокатський кабінет — для адвоката, що 
здійснює адвокатську діяльність індиві-
дуально і не є юридичною особою; адво-
катське бюро, яке є юридичною особою, 
створеною одним адвокатом; адвокатська 
фірма, адвокатське об’єднання, що діють 
на підставі партнерського договору. Проте 
необґрунтовано лише для однієї з цих форм 
— адвокатського кабінету передбачалось 
систему оподаткування, обліку і звітності 
як самозайнятій особі. Очевидно, самозай-
нятою особою має вважатись будь-який ад-
вокат, незалежно від організаційної форми, 
в межах якої він практикує, оскільки адво-
кат за визначенням завжди здійснює адво-
катську діяльність у особистій якості.

На відміну від цього, у іншому законо-
проекті (№ 4353) «Про внесення змін до 
Закону України «Про адвокатуру» (нова 
редакція)» усім адвокатам, адвокатським 
об’єднанням та підприємствам (господар-
ським товариствам), які відповідно до ста-
туту мають єдиний вид діяльності — на-
дання послуг у сфері права пропонувалося 
обирати спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності, встановлену законодав-
ством для суб’єктів малого підприємни-
цтва, незалежно від обсягу виручки.

Однак навряд чи у Податковому ко-
дексі зазначені у наведених законопроек-
тах норми будуть закріплені щодо оподат-
кування адвокатської діяльності. Отже, за-
конодавець має віднайти такий варіант 
оподаткування, котрий відображатиме спе-
цифіку саме адвокатської діяльності. З ура-
хуванням того, що адвокатура виконує осо-
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бливу функцію з захисту прав свобод лю-
дини та надання правової допомоги, до-
речно в Податковому кодексі передбачити 
найбільш привабливу систему оподатку-
вання, яка б надавала можливість вста-
новлювати невелику ціну за виконання на-
званих функцій адвокатами, що забезпе-
чить доступність правової допомоги, як 
цього вимагають міжнародні документи з 
прав людини, як, зрештою, і стаття 1 Кон-
ституції України, яка проголошує Укра-
їну правовою державою. Залежність ад-
воката у виборі форм професійної діяль-
ності від форм оплати праці не повинна 
мати місця. Крім того, слід зазначити, що 
організаційні форми адвокатської діяль-
ності можуть бути різноманітними і обме-
ження їх вичерпним переліком недоречно, 
однак вони будуть досить таки обмеже-
ними самими особливостями адвокатської 
діяльності — свободою професії, незалеж-
ністю адвоката, невтручанням в його адво-
катську діяльність, адвокатською таємни-
цею, правом вибору методів захисту клі-
єнта тощо. З цього випливає, що виклю-
чаються такі організаційні форми адвокат-
ської діяльності, котрі передбачають по-
вне підпорядкування або професійну за-
лежність адвоката від засновника юр особи 
(роботодавця), контроль за здійсненням 
професійних повноважень, примушування 
до відстоювання певної правової позиції, 
прийняття рішень і спонукання до їх ви-
конання адвоката (наприклад, у разі ро-
боти адвоката за трудовою угодою) тощо. 
Правила здійснення адвокатської професії, 
принципи адвокатської діяльності стоять 
на заваді певним недоречним формам ор-
ганізації адвокатської діяльності.

У Хартії основоположних принципів 
діяльності європейських адвокатів, дія якої 
розповсюджується і на Україну, принцип 
незалежності адвоката та свободи адво-
ката представляти справу клієнта полягає у 
тому, що він «має бути вільним політично, 
економічно та інтелектуально у здійсненні 
своєї діяльності», тобто «бути незалежним 
від держави та інших владних інтересів і 
не повинен допускати, щоб його незалеж-

ність була скомпрометована незаконним 
впливом з боку ділових партнерів».

Кодекс поведінки Європейських адво-
катів також наголошує на абсолютній не-
залежності адвоката і вказує, що «він має 
бути вільним від будь-якого іншого впливу, 
особливо від того, що може випливати з 
його власних інтересів або зовнішнього 
впливу» (п. 2.1.1).

Є певні застереження і в Правилах 
адвокатської етики, які діють в Україні, 
щодо вибору адвокатом таких органі-
заційних форм професійної діяльності, 
котрі виключатимуть повну його профе-
сійну незалежність. Наприклад, стаття 76 
Правил встановлює, що «для адвоката, 
який є членом адвокатського об’єднання, 
професійні обов’язки перед клієнтами, 
що випливають із чинного законодав-
ства, Правил адвокатської етики, угод 
про надання правової допомоги, повинні 
мати домінуюче значення по відношенню 
до обов’язків адвоката щодо виконання 
вказівок керівних органів адвокатського 
об’єднання». Правила містять гарантії для 
адвоката щодо невтручання у його профе-
сійну діяльність, наприклад, голови адво-
катського об’єднання, який у разі при-
йняття ним рішення з порушенням Правил 
адвокатської етики, може бути притяг-
нутий до дисциплінарної відповідальності.

Авторами законопроекту № 1430 «Про 
внесення змін до Закону України «Про ад-
вокатуру» (нова редакція)» запропонована 
така форма здійснення адвокатської діяль-
ності, як підприємство (господарське то-
вариство), у якому від його імені адвокат-
ську діяльність мають право здійснювати 
лише адвокати на підставі трудового або 
цивільно-правового договору. Автори за-
конопроекту, передбачаючи можливість 
адвоката працювати за трудовим контрак-
том, встановлюють певні обмеження щодо 
нього, котрі несумісні з вільною профе-
сією, і з одним із основоположних прин-
ципів адвокатської діяльності — незалеж-
ністю. Так, адвокат повинен вживати на-
йменування своєї професії «адвокат» ра-
зом з назвою посади, на яку його було на-
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йнято; не може мати особистої клієнтури, 
помічника адвоката; виступає від імені 
свого роботодавця і зобов’язаний викону-
вати всі його вказівки та вимоги, за виклю-
ченням тих, що суперечать законодавству, 
правилам адвокатської етики або законним 
вказівкам його клієнта. Отже, такі найваж-
ливіші права адвоката як свобода вибору 
правової позиції, тактики і методики здій-
снення захисту і представництва не до-
ступні для адвоката у разі його роботи у 
підприємстві (господарському товаристві). 
Разом з тим, він має право не виконувати 
вказівки роботодавця, що вступають у про-
тиріччя з Правилами адвокатської етики. 

Характерною є справа адвоката Сторо-
жука О.В., у якій ВККА надала роз’яснення 
№ V/18-358 від 26 березня 2010 року на 
його звернення щодо шістьох питань, які 
виникли у стосунках між ним як членом 
адвокатського об’єднання і головою цього 
об’єднання. Щодо питання про право го-
лови адвокатського об’єднання вилучати 
адвокатське досьє у адвоката Вища кваліфі-
каційна комісія адвокатури роз’яснила, по-
славшись на Правила адвокатської етики, 
що документи, пов’язані з виконанням ад-
вокатом доручення, не підлягають огля-
дові, розголошенню чи вилученню без 
його згоди, а збереження конфіденційності 
будь-якої інформації, отриманої від клієнта, 
і про клієнта та інших осіб у процесі здій-
снення адвокатської діяльності, є правом 
адвоката у відносинах з усіма суб’єктами 
права, які можуть вимагати розголошення 
такої інформації, та обов’язком щодо клі-
єнта і тих осіб, кого ця інформація стосу-
ється. Адвокат зобов’язаний забезпечити 
такі умови зберігання адвокатських до-
сьє, котрі розумно виключають доступ до 
них сторонніх осіб. «Вилучення адвокат-
ського досьє у адвоката, який працює з клі-
єнтами самостійно на підставі угоди про 
надання правової допомоги керівником ад-
вокатського об’єднання суперечить фунда-
ментальному принципу здійснення адво-
катської діяльності, а саме принципу кон-
фіденційності, і є порушенням приведе-
них вище положень Закону України «Про 

адвокатуру», Правил адвокатської етики 
та Хартії основоположних принципів ді-
яльності європейських адвокатів», зазна-
чено у роз’ясненні ВККА. Проте, врахову-
ючи, що згідно зі Статутом адвокатського 
об’єднання угода про надання правової до-
помоги з клієнтом укладається безпосеред-
ньо з цим адвокатським об’єднанням, а не з 
адвокатом — членом цього об’єднання, по-
рушення деонтологічного принципу конфі-
денційності при вилученні адвокатського 
досьє у цьому випадку не виявлено. Ана-
логічним чином роз’яснено й декотрі інші 
питання, зокрема, чи є порушенням прин-
ципу незалежності адвоката намагання ке-
рівника адвокатського об’єднання давати 
вказівки адвокату стосовно змісту, форми, 
методів, послідовності і часу здійснення 
його професійних прав та обов’язків, якщо 
вони суперечать власній правовій позиції 
адвоката щодо оптимального варіанта ви-
конання доручення клієнта, узгодженого з 
останнім.

ВККА наголосила на свободі адвоката 
від будь-якого зовнішнього впливу, тиску 
чи втручання в його діяльність, а також під-
креслила: «Адвокат не повинен при вико-
нанні доручення клієнта керуватись вказів-
ками інших осіб стосовно змісту, форм, ме-
тодів, послідовності і часу здійснення його 
професійних обов’язків, якщо вони су-
перечать його власній уяві про оптималь-
ний варіант виконання доручення клієнта» 
і далі: «адвокат зобов’язаний протистояти 
будь-яким спробам посягання на його неза-
лежність». Втім, вважає ВККА, втручання 
керівника адвокатського об’єднання, який 
представляє інтереси об’єднання у відно-
синах з клієнтом та є стороною угоди, в про-
цес надання адвокатом правової допомоги 
клієнту не може вважатись істотним пору-
шенням незалежності адвоката у викорис-
танні своїх професійних прав та обов’язків 
(через специфіку адвокатської діяльності 
даного адвокатського об’єднання).

Наведена ситуація дуже нагадує перед-
бачені у законопроекті № 4353 стосунки 
між роботодавцем та адвокатом, не дивля-
чись на те, що в законопроекті право «керу-
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вання» адвокатом надається голові підпри-
ємства (господарського товариства, який, 
між іншим, за законопроектом є відпові-
дальним за забезпечення адвокатові його 
професійних прав та гарантій адвокатської 
діяльності), а в наведеному прикладі — го-
лові адвокатського об’єднання.

Отже, організаційна форма адвокат-
ської діяльності має важливе значення 
лише для створення в межах конкретної 
форми належних і надійних умов реаліза-
ції адвокатом професійних повноважень у 
повній відповідності з Законом «Про ад-
вокатуру», Правилами адвокатської етики, 
міжнародними стандартами адвокатської 
професії, у яких обов’язковими і непоруш-
ними є принципи незалежності, свободи, 
невтручання в професійну діяльність, са-
мостійності, конфіденційності, високого 
професіоналізму при її здійсненні.

Досить привабливою з точки зору до-
тримання зазначених принципів є органі-
заційна форма здійснення адвокатської ді-
яльності — колегія адвокатів, запропоно-
вана у законопроекті ю.Р. Мірошниченка 
(№ 1430), «адвокатське утворення у формі 
непідприємницького товариства, створе-
ного шляхом об’єднання двох і більше ад-
вокатів, з метою забезпечення здійснення 
професійної діяльності на засадах індиві-
дуального членства, майно якого форму-
ється і утримується за рахунок членських 
внесків». Особливо підкреслюється, що 
«договори про надання правової допомоги 
в колегії адвокатів укладаються між адво-
катом та клієнтом», а від імені колегії адво-
катів не укладаються.

Як відмітив експерт Руперт Вольф у 
своєму виступі на Круглому столі, органі-
зованому ССВе спільно з Міністерством 
юстиції України та Комітетом Верховної 
Ради України з питань правової політики, 
що проходив у Києві 26 вересня 2008 року, 
адвокатське об’єднання має створювати 
умови для незалежності адвоката і сво-
боди вести справу клієнта, реалізації прав 
і обов’язків адвоката, зберігати конфіден-
ційність справ клієнта і поважати адвокат-
ську таємницю; запобігання конфлікту ін-

тересів як між різними клієнтами, так і між 
клієнтом і адвокатом, честі і гідності про-
фесії, чесності і доброї репутації адвоката, 
лояльності до клієнта, справедливого став-
лення до нього, професійної компетент-
ності адвоката, поваги до колег, поваги до 
верховенства права і до відправлення пра-
восуддя, самоврядування в адвокатській 
професії. Р. Вольф підкреслив, що неза-
лежно від того, який формат приймає ад-
вокатське об’єднання, форми можуть бути 
різними, найголовніше, щоб до нього вхо-
дили виключно адвокати. Тільки у такому 
випадку можуть бути створені вищепере-
раховані умови [3].

Активно обговорюються серед адво-
катів та науковців питання про самовря-
дування в адвокатурі. Яким йому бути, які 
органи і з якими повноваженнями мають 
створюватися, як досягти демократичного 
їх формування і подальшої відкритої, про-
зорої і на користь адвокатури діяльності? І 
чи не найголовніше — як запобігти пере-
творенню демократично налаштованих ко-
лег — членів самоврядних органів адвока-
тури у адвокатське чиновництво?

Висловлюються й побоювання щодо 
занадто «зарегульованого» у проектах за-
конів про адвокатуру питання щодо орга-
нів адвокатського самоврядування. Дійсно, 
є певні сумніви, що детальне законодавче 
врегулювання може призвести до викорі-
нення самого демократичного духу вільної 
адвокатської професії. Недарма в Основних 
положеннях про роль адвокатів, прийнятих 
VIII Конгресом ООН по запобіганню зло-
чинам у серпні 1990 року, наголошено, що 
«адвокатам має бути надано право форму-
вати самоврядні асоціації для представни-
цтва їх інтересів, постійного навчання, пе-
репідготовки й підтримування їх професій-
ного рівня». При цьому особливо підкрес-
люється, що виконавчі органи професій-
них асоціацій здійснюють свої функції без 
зовнішнього втручання.

Важливість незалежної і самоврегульо-
ваної професії підкреслено і в Рекоменда-
ціях Ради Європи R(2000)21 від 25 травня 
2000 р. щодо свободи здійснення професії 
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адвоката. У них названо основні цілі орга-
нів адвокатського самоврядування: зміц-
нення професійних стандартів та охорона 
незалежності й інтересів адвокатів. Сама ж 
асоціація адвокатів має бути самоврядною, 
незалежною від влади та населення.

Враховуючи міжнародні документи про 
адвокатуру та усталену європейську прак-
тику можна констатувати, що в законопро-
ектах про адвокатуру в цілому правильно 
визначено розуміння самоврядування в ад-
вокатурі, мета його запровадження. Напри-
клад, в законопроекті № 4353-1 самовряду-
вання розуміється як «гарантоване держа-
вою право адвокатів самостійно вирішу-
вати питання, пов’язані з організацією та 
діяльністю адвокатури, а також система ін-
ститутів, які забезпечують реалізацію ад-
вокатами такого права». Саму ж систему 
органів адвокатського самоврядування на-
звано у законопроекті № 4353: З’їзд адво-
катів України, Національна адвокатська па-
лата, Вища рада адвокатури, колегії адво-
катів, а також створювані ними органи.

Маємо й пропозиції щодо цілей орга-
нів адвокатського самоврядування (законо-
проект ю.Р. Мірошниченка): забезпечення 
незалежності адвокатури, належного ви-
конання її конституційних завдань і ство-
рення для цього необхідних умов, розши-
рення можливостей корпоративного впливу 
адвокатури на стан фахового захисту прав і 
свобод в Україні, захисту професійних прав 
адвокатів і їх представництва, залучення 
адвокатури до законотворчого процесу.

На підставі аналізу проектів законів 
про адвокатуру здається доцільним значно 
скоротити регулювання питань функціо-
нування органів адвокатського самовряду-
вання, відмовитися від дрібного «впоряд-
кування» на рівні закону питань, котрі ма-
ють бути віднесені до компетенції самої 
адвокатури.

Доцільно дослухатися й до рекоменда-
цій міжнародних експертів, які, аналізуючи 
декотрі проекти законів про адвокатуру, 
пропонують налаштувати систему орга-
нів адвокатського самоврядування макси-
мально демократично і спрямувати їх зу-

силля в тому числі на захист прав адвока-
тів. Так, звертається увага на доцільність 
проведення регіональних зборів і З’їзду 
щороку. Досить привабливо виглядає про-
позиція стосовно того, що мають існувати 
чіткі стандарти і прозора процедура при 
звільненні з посади або позбавленні на-
даних повноважень, прозорість діяльності 
виборних органів, проведення їх відкритих 
засідань і публікація протоколів, бюдже-
тів, надання заздалегідь повідомлень про 
збори з використанням засобів, доступних 
для всіх адвокатів, тощо [4, 11—13].

Неоднозначні думки висловлюються 
щодо встановлення монополії адвокатів 
на надання правової допомоги. Пропози-
ції різні — від наполягання визнати на-
дання правової допомоги виключно ад-
вокатською діяльністю і, відповідно, пе-
редати адвокатам в повному обсязі здій-
снення правової допомоги всіх видів, до 
обмеження обсягу адвокатської діяльності 
з надання правової допомоги (представни-
цтво і захист) лише веденням ними справ 
у судах. До речі, у статті 9 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» відтво-
рено конституційне положення, що для за-
безпечення права на захист від обвинува-
чення та надання правової допомоги при 
вирішенні справ у судах в Україні діє ад-
вокатура. Проте було встановлено й інше 
— право вибирати захисником своїх прав 
особу, яка є фахівцем у галузі права і за за-
коном має право на надання правової до-
помоги особисто чи за дорученням юри-
дичної особи (рішення Конституційного 
Суду України від 16 листопада 2000 року 
у справі про право вільного вибору захис-
ника). Однак і досі ця норма фактично не 
реалізується, оскільки відсутній відповід-
ний закон, в якому б визначався комплекс 
питань про так званих «фахівців у галузі 
права». Навряд чи доцільно і надалі про-
довжувати це безглуздя. Судова реформа, 
що відбувається в Україні, потребує визна-
чення чітких критеріїв щодо осіб, які ма-
тимуть право виконувати функції захис-
ника і представника в суді, будуть наді-
лені спеціальними професійними правами 
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і обов’язками, зокрема щодо збирання до-
казів, володіти відповідним обсягом знань і 
умінь, які постійно оновлюватимуть, задля 
виконання своєї важливої функції в умо-
вах рівності і змагальності сторін. Отже, 
реформа адвокатури, а також у цілому сис-
теми надання правової допомоги є своє-
часним і вкрай важливим завданням. Слід 
врахувати міжнародний досвід країн, котрі 
провели подібні реформи, об’єднавши дві 
конкуруючи професії — адвокатів і юрис-
тів, та встановили монополію адвокатури 
на участь у веденні справ у судах. 

До речі, подібні проблеми виникли 
й в адвокатурі Росії, де спостерігаються 
спроби провести нову її реформу. Заступ-
ник Міністра юстиції РФ юрій Любімов 
однозначно висловився щодо стратегічної 
задачі такої реформи в Росії — це «ство-
рення єдиного професійного співтовари-
ства людей, які надають професійну юри-
дичну допомогу». Отже, мова йде про уні-
фікацію професії в Росії. 

Відомий російський адвокат Г. Рєзнік, 
розглядаючи причини відторгнення ідеї 
уніфікації професії в Росії, називає серед 
основних те, що адвокатська діяльність не 
є підприємницькою. Він вважає, що під-
приємництво і професійні стандарти ква-
ліфікованої юридичної допомоги — речі 
не сумісні, наприклад, неможливо встано-
вити обов’язкові вимоги до кваліфікації 
юристів-підприємців або відрегулювати 
правила прийняття доручень на надання 
юридичних послуг тощо. На його думку, 
не існує професії юриста-підприємця, крім 
того, як правило, правові послуги нада-
ють здебільшого не самі підприємці, а на-
ймані робітники, які отримують стабільні 
оклади, а засновники юрфірм — прибуток. 
Однак, на його думку, перехід в адвокатуру 
не повинен защемляти економічні інтереси 
обох сторін [5].

Віце-президент Федеральної палати 
адвокатів РФ юрій Пилипенко  впевнений, 
що не може існувати ситуації, коли юри-
дичну допомогу надають не тільки адво-
кати, а й приватно практикуючі юристи. 
Наводячи переконливі аргументи, він дохо-

дить висновку, що тим, хто зараз «вільно» 
надає юридичну допомогу громадянам, 
слід було б стати адвокатами. Автор ре-
зонно зазначає, що це б дало «можли-
вість виявити несумлінних представни-
ків юридичної професії», які породжу-
ють негативне ставлення суспільства до 
професії [6].

Уніфікація юридичної професії від-
булася в багатьох країнах, які самостійно 
обирали модель майбутньої адвокатури. 
Втім, з урахуванням несприйняття зна-
чною частиною українських адвокатів ідеї 
об’єднання двох професій та з огляду на те, 
що неприпустимо надалі залишати законо-
давчо неврегульовану діяльність з надання 
правових послуг, доцільно прийняти спеці-
альний закон «Про юридичну допомогу», 
котрим надати професійні права і встано-
вити обов’язки та гарантії для юристів, які 
надають юридичні послуги, передбачити 
дотримання ними професійної таємниці, 
дисциплінарну відповідальність тощо.

Так вирішено питання, наприклад, у 
Польщі. В окремих європейських краї-
нах існують досить складні іспити, в тому 
числі із застосуванням комп’ютерної тех-
ніки, спеціальних тестів тощо. Застосо-
вувалося при проведенні уніфікації також 
складання іспитів всіма адвокатами. 

Виходячи з досвіду деяких зарубіжних 
адвокатур, в тому числі країн СНД, можна 
передбачити видачу спеціального свідо-
цтва на здійснення адвокатської діяльності 
лише у сфері правового обслуговування 
юридичних осіб, що відповідає роду діяль-
ності тих юристів-підприємців, хто прагне 
без іспитів стати адвокатами [7].

Ставлення адвокатів до різних аспектів 
реформи адвокатури ретельно вивчалося 
не тільки міжнародними експертами, а й 
Спілкою адвокатів, в тому числі й за вико-
ристання соціологічних методик такої ав-
торитетної установи, як Київський міжна-
родний інститут соціології (КМІС). Дані, 
які наводяться у цьому дослідженні, мо-
жуть слугувати надійним орієнтиром при 
прийнятті рішень щодо прийняття нового 
Закону про адвокатуру [8].
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сліджувалися в роботах В.А. Капустин-
ського, однак зазначеним автором розгля-
далися питання діяльності апарату суду в 
контексті загальнодержавних та інтегра-
ційних процесів у сфері державної служ-
би [4; 32—35]. Дослідження ж щодо пра-
вових основ організації та функціонуван-
ня апарату Верховного Суду України і ви-
щих спеціалізованих судів (далі — апарат) 
не проводилися, що і обумовлює актуаль-
ність даної статті.   

Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів» у ст. 149 регулює окремі питання 
організації та діяльності апарату суду за-
галом, а ст. 150 конкретизує особливості 
функціонування апарату Верховного Суду 
України та вищих спеціалізованих судів. 
Відповідно до положень частини 1 вказа-
ної статті Закону організаційно-методичне 
та інформаційне забезпечення діяльності 
Верховного Суду України та вищого спеці-
алізованого суду покладено на його апарат. 
Положення про апарат, структура і штат-
ний розпис апарату затверджуються збо-
рами суддів. У свою чергу, керівник апа-
рату Верховного Суду України і вищого 
спеціалізованого суду призначається на 
посаду та звільняється з посади Головою 
Державної судової адміністрації України за 
поданням голови відповідного суду, тобто 
вирішення питань організації діяльності 

Ключові слова: Верховний Суд України, завдання суду, правосуддя, суди загальної 
юрисдикції,  судочинство.
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функціонувАння АпАРАту 
вищих Судових оРгАнів 
у контекСті Судової 
РефоРми

Відповідно до положень ч. 2 ст. 125 
Конституції України Верховний Суд 
Украї ни визначено найвищим судовим ор-
ганом у системі судів загальної юрисдик-
ції. Але на конституційному рівні не відо-
бражено як питань організації Верховного 
Суду України і вищих спеціалізованих су-
дів, так і їх апарату. Крім цього, положення 
ст. 31, 39 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів», внормовуючи склад Верхо-
вного Суду України і вищих спеціалізова-
них судів, не визначають апарат їх складо-
вою частиною.  

На рівні організаційно-штатної струк-
тури апарат Верховного Суду Украї ни і ви-
щого спеціалізованого су ду — це сукупність 
відповідних підроз ді лів, працівника ми у 
яких є державні службовці. Загалом про-
блеми, пов’язані із становленням, про-
ходженням та реформуванням дер-
жавної служби в Україні досліджува-
ли В.Б. Авер’янов, Н.М. Грінівецька, 
С.В. Ківалов, О.Д. Крупчан, В.І. Луговий, 
Д.І. Майборода, Н.Р. Нижник, В.М. Олуй-
ко та інші [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8]. Однак у сис-
темі судових органів, де основні принци-
пи розвит ку інституту державної служби 
повинні запроваджуватися з урахуванням 
спе цифіки діяльності апаратів судів, ці пи-
тання поки-що не дістали свого вирішен-
ня. Окремі положення даної проблеми до-
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апарату вищих судових органів має потрій-
ний характер, сутність якого полягає у вчи-
ненні взаємопов’язаних і взаємодоповню-
ючих дій зборами суддів і головою відпо-
відного суду, а також Головою Державної 
судової адміністрації України. 

Чинний Закон України «Про судоус-
трій і статус суддів» не визначає повнова-
жень апарату вищих судових органів. Од-
нак, виходячи зі змісту конституційних 
поло жень щодо регламентації правового 
статусу Верховного Суду України і відпо-
відного вищого спеціалізованого суду та з 
урахуванням нормативного поєднання при-
писів ст. 31, 39, 149, 150 Закону України 
«Про судоус трій і статус суддів», необхідно 
 виділити низку самостійних функцій, здій-
снення яких покладається на апарат вказа-
них судів.

1. У сфері інформаційно-методичного 
забезпечення здійснення правосуддя: 
а) орга нізація проведення роботи з 
 узагальнення судової практики й ана-
лізу судової статистики з метою спри-
яння  роботі Пленуму і зборів суддів, су-
довим палатам у вирішенні питань фор-
мування правильної та однакової судо-
вої практики; б) забезпечення відповід-
ного суду інформаційно-аналітичними ма-
теріалами щодо стану організації здій-
снення судочинства у судах нижчого рівня; 
в) розробка методичних рекомендацій з 
питань проведення узагальнень судової 
практики, проведення  аналізу даних судо-
вої статистики з питань організації здій-
снення правосуддя; г) забезпечення об-
ліку і систематизації  законодавчих та ін-
ших нормативно-правових актів Украї ни, 
а також підтримання їх текс тів у контр-
ольному стані; д) підготовка проектів про-
позицій і звернень до Конституційного 
Суду України щодо конституційності по-
ложень законів та інших правових актів у 
разі виникнення питань із цього приводу 
при здійсненні судами відповідної спеці-
алізованої юрисдикції; е) підготовка ви-
сновків, довідкових та аналітичних мате-
ріалів з питань, що належать до компетен-
ції Верховного Суду України та відповід-

ного вищого спеціалізованого суду та ке-
рівника апарату; є) організаційне забез-
печення реалізації конституційних і зако-
нодавчих повноважень Верховного Суду 
України  та відповідного вищого спеціа-
лізованого суду; ж) організаційне забезпе-
чення діяльності Пленуму, судових палат, 
Науково-консультативної ради та надання 
організаційно-інформаційної і консуль та-
тивно-методичної допомоги у процесі роз-
роблення й опрацювання внесе них на їх 
розгляд питань; з) забезпечення ведення 
обліку та узагальнення пропозицій і заува-
жень, висловлених на засіданнях Пленуму, 
та зборах суддів Верховного Суду Укра-
їни і відповідного вищого спеціалізованого 
суду; и) організація контролю за додержан-
ням термінів розгляду наказів, розпоря-
джень і доручень голови відповідного суду, 
його заступників, голів судо вих палат та 
керівників апарату, їх своєчасним виконан-
ням і подання матеріалів; і) організацій не 
забезпечення нарад, зустрічей, семінарів, 
конференцій тощо, які проводяться Верхо-
вним Судом України або відповідним ви-
щим спеціалізованим судом; ї) організація 
прийому громадян, у тому числі особис-
того прийому керівництвом суду з  питань 
організаційної діяльності, розгляд їх звер-
нень, заяв і скарг, що надходять до Вер-
ховного Суду України чи відповідного 
 вищого спеціалізованого суду, а також ви-
вчення й узагальнення питань, які пору-
шуються громадянами та інши ми особами 
у своїх зверненнях; й) організація розро-
блення процедурних норм із питань вну-
трішньої діяльності відповідного суду.

2. У сфері документального забезпе-
чення: 

а) здійснення документального об-
слуговування засідань Верховного Суду 
Украї ни та відповідного вищого спеціалі-
зованого суду; б) ведення протоколу або 
стенограми засідань Пленуму та зборів 
суддів; в) забезпечення належної органі-
зації роботи з документами в апараті, пра-
вильності їх оформлення та своєчасність 
проходження, приймання й експедицій-
ної обробки, а також аналіз, опрацювання 
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та доставляння службової кореспонден-
ції адресатам; г) опрацювання, друкування 
та тиражування матеріалів і докумен-
тів, пов’язаних із діяльністю відповідного 
суду; д) розсилання в установленому про-
цесуальним законодавством порядку судо-
вих рішень; е) забезпечення підготовки і 
видання документів згідно з вимогами Ін-
струкції з діловодства у відповідному суді, 
регламентів Пленуму; є) організація об-
ліку, зберігання та користування докумен-
тами у відповідному суді, комплектування 
і ведення архіву, підготовка документів та 
архівних справ (нарядів) для передачі їх у 
встановленому порядку на постійне збері-
гання до установ Державного комітету ар-
хівів України.

3. У сфері інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення: 

а) забезпечення Верховного Суду Укра-
їни та відповідного вищого спеціалізова-
ного суду, його посадових осіб відповідною 
внутрішньою та зовнішньою  інформацією 
з правових та  інших питань на основі су-
часних методів і засобів обробки даних 
комп’ютерних  мереж та телекомунікацій; 
б) забезпечення функціонування, методичне 
і технологічне ведення відповідних баз 
 даних  інформаційних комп’ютеризованих 
 систем індивідуального та колективного 
корис тування; в) здійснен ня інформаційно-
технологічного забезпе чення засідань Пле-
нуму, зборів суддів відповідного суду; г) за-
безпечення вдосконалення систем судового 
і загального діловодства і правової інфор-
мації; д) забезпечення своєчасного напо-
внення Єдиного реєстру судових рішень.

4. У сфері фінансового, матеріально-
технічного та соціально-побутового забез-
печення: а) здійснення фінансування ді-
яльності Верховного Суду України та від-
повідного вищого спеціалізованого суду, у 
тому числі їх апарату та структурних під-
розділів згідно із видатками, передбаче-
ними кошторисом витрат на забезпечення 
повноважень; б) організація підготовки 
для розгляду Кабінетом Міністрів Укра-
їни пропозицій щодо обсягів фінансування 
відповідного суду, прогнозування наслідків 

внесення змін і доповнень до нормативно-
правових актів із цих питань; в) розро-
блення структури, штатного розпису апа-
рату та кошторису на утримання Верхо-
вного Суду України та відповідного ви-
щого спеціалізованого суду; г) здійснення 
в межах наявних коштів матеріально-
технічного забезпечення діяльності відпо-
відного суду; д) організація оперативного 
управління державним майном, що забез-
печує діяльність відповідного суду, відпо-
відно до положень ЦК України, ГК Укра-
їни та інших нормативно-правових актів; 
е) забезпечення в установленому порядку 
соціально-побутових і житлових умов суд-
дям відповідного суду (в тому і суддям у 
відставці), членам їхніх сімей, працівни-
кам апарату відповідно до вимог чинного 
законодавства; є) забезпечення діяльності 
відповідного суду засобами зв’язку, в тому 
числі і спеціального зв’язку, та іншою орг-
технікою.

5. У сфері кадрового забезпечення: 
а) організація ведення кадрової роботи, 

віднесеної до компетенції відповідного ви-
щого спеціалізованого суду та Верхов ного 
Суду України; б) організація проведення 
підвищення кваліфікації працівників апа-
рату.

6. У сфері інформаційної діяльності: 
а) встановлення і підтримання постій-

них зв’язків із засобами масової інформації 
з метою забезпечення прозорості і відкри-
тості діяльності відповідного суду; б) під-
готовка та поширення матеріалів про ді-
яльність Верховного Суду України та від-
повідного вищого спеціалізованого суду, 
організація проведення прес-конференцій, 
зустрічей та інших заходів; в) організація 
випуску офіційних друкованих видань та 
інформаційне наповнення веб-сайту від-
повідного суду з метою оприлюднення 
роз’яснень з питань застосування законо-
давства і матеріалів судової практики.

7. У сфері міжнародно-правового спів-
робітництва: 

а) забезпечення постійних ділових 
зв’язків з дипломатичними місіями інозем-
них держав в Україні та її представниць-
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кими органами за кордоном; б) організація 
перекладу в ході зустрічей, а також пере-
клад кореспонденції, що надходить до від-
повідного суду іноземними мовами; в) за-
безпечення встановлення і підтримання 
міжнародних зв’язків Верховного Суду 
України та відповідних вищих спеціалізо-
ваних судів з урядовими і неурядовими ор-
ганізаціями іноземних держав; г) організа-
ція прийомів у відповідному суді делега-
цій, державних і політичних діячів, дипло-
матичних представників іноземних держав 
та представників міжнародних організацій.

8. В інших сферах діяльності: 
а) організація роботи з охорони дер-

жавної таємниці; б) забезпечення режи-
мів секретності та службової таємниці; 
в) контроль за виготовленням, викорис-
танням та зберіганням печаток і штампів 
відповідного суду; г) забезпечення плану-
вання та проведення заходів мобілізацій-
ної підготовки у суді; д) організація роботи 
із забезпечення безпеки суддів і працівни-
ків апарату, в тому числі в умовах надзви-
чайних ситуацій та воєнного стану; е) ви-
конання інших функцій згідно з постано-
вами Пленуму, рішеннями зборів суддів, 
розпорядженнями, наказами, дорученнями 
голови відповідного суду, його заступників 
та керівника апарату і його заступника. 

Нормативним підґрунтям діяльності 
апарату є положення ст.  149, 150 Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів». Крім того, з метою уніфікації вимог 
щодо перебування громадян на державній 
службі в управлінських структурах судо-
вої влади, а також врегулювання їхнього 
правового статусу як державних службов-
ців діє розпорядження Кабінету Міністрів 
України № 88-р від 24 лютого 2003 р. [10] 
У складі апарату Верховного Суду Укра-
їни та відповідного вищого спеціалізова-
ного суду в залежності від ступеня склад-
ності покладених на нього завдань і функ-
цій, виконуваних повноважень та обсягу 
роботи утворюються управління, відділи, 
сектори й служби. Разом із тим, єдиного 
нормативно-правового акта, який би ре-
гулював питання, пов’язані із функціону-

ванням апарату відповідного вищого су-
дового органу взагалі та його структур-
них підрозділів, не існує. Тому, виходячи 
з положень постанови Кабінету Міністрів 
України № 179 «Про упорядкування струк-
тури апарату центральних органів вико-
навчої влади, їх територіальних підрозді-
лів та місцевих державних адміністрацій» 
від 12 березня 2005 р., на підставі якої упо-
рядковано структури апарату центральних 
органів виконавчої влади, їх територіаль-
них підрозділів, місцевих державних адмі-
ністрацій, та з урахуванням специфіки ді-
яльності апарату маємо можливість дати 
визначення його окремих структурних під-
розділів:

1) управління — це структурний під-
розділ апарату відповідного суду, що утво-
рюється для виконання покладених на апа-
рат завдань (як правило, одногалузевого 
спрямування), з багатофункціональним, 
програмно-цільовим напрямом діяльності. 
Управління має у своєму складі не менше 
двох відділів. Відділ у складі управління 
утворюється для виконання завдань за од-
ним напрямом чи функцією (наприклад, 
секретаріат судової палати: його функція 
— забезпечення діяльності відповідної су-
дової палати);

2) самостійний відділ — це структур-
ний підрозділ апарату відповідного суду, 
що утворюється з метою виконання за-
вдань одногалузевого та однофункціональ-
ного спрямування (за одним напрямом);

3) сектор — це структурний підрозділ 
апарату відповідного суду, в якому працює 
не менше двох працівників і який може 
бути утворений у складі управління (само-
стійного відділу), відділу у складі управ-
ління за необхідності виконання особли-
вих завдань або відокремлення більш важ-
ливих та перспективних від поточних;

4) служба — це цільовий структурний 
підрозділ апарату відповідного суду, осно-
вним завданням якого є сприяння вико-
нанню головою суду (його заступниками) 
адміністративних повноважень, передба-
чених положеннями Закону України «Про 
судоустрій і статусу суддів». 
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Отже, маємо підстави стверджувати, що 
основним завданням апарату Верховного 
Суду України або відповідного вищого 
спеціалізованого суду є організаційно-
методичне та інформаційне забезпечення 
діяльності відповідного вищого судового 
органу. Крім цього, приписи ст. 149, 150 За-
кону функції щодо забезпечення діяльності 
Верховного Суду України (відповідного ви-
щого спеціалізованого суду) покладають не 
на Державну судову адміністрацію, а саме 
на апарат. Це свідчить про органічну єд-
ність усіх функцій, які здійснюються за-
значеними судовими органами, і вказує про 
значимість функцій забезпечення. Із наве-
деного випливає, що апарат відповідного 
вищого судового органу є його невід’ємною 
складовою частиною.  

Враховуючи викладене, апарат Вер-
ховного Суду України або відповідного 
вищого спеціалізованого суду — це самос-
тійна складова частина суду, яка утво-
рюється відповідно до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» з метою 
інформаційно-методичного, інформаційно-
комп’ютерного, документального, кадро-
вого, фінансового, матеріально-технічного, 
соціально-побутового, медичного, сана-
торно-курортного, транспортного, міжна-
родно-правового та іншого забезпечення 
діяльності конкретного судового органу. 

Разом з тим, як свідчить практика, ді-
юча структура апарату, його функції, 
 характер повноважень окремих посадо-
вих осіб не в повній мірі задовольняють 
зростаючі потреби організаційного забез-
печення Верховного Суду України і від-
повідного вищого спеціалізованого суду, 
ефективного виконання поставлених за-
вдань і визначених функцій, не відповідає 
рівню вимог до апарату одного з вищих 
державних органів та перспективам його 
 розвитку. У процесі проведення судової 
 реформи та розв’язання проблем вдоскона-
лення організації діяльності апарату необ-
хідно розробити низку заходів, які концеп-
туально можливо викласти так:

1. Запровадити ефективний механізм 
добору кадрів, не допускаючи  при цьому 

для претендентів на зайняття посади в апа-
раті привілеїв чи обмежень за будь-якими 
ознаками. При цьому повинні бути закрі-
плені належні вимоги до кандидатів на по-
сади державних службовців та службовців 
апарату, зокрема щодо рівня їх професій-
ності, у тому числі знання нормативно-
правових актів, відповідної сфери держав-
ного управління, володіння державною мо-
вою та, за необхідності — практичними 
навичками роботи з комп’ютером і осно-
вними програмами користувача, здатності 
до роботи з громадянами, посадовими осо-
бами органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, засобами масо-
вої інформації на принципах об’єктивності, 
гласності, відкритості і прозорості. Удо-
сконалюючи порядок прийняття на посаду 
та просування по службі, особливу увагу 
слід приділити запровадженню механізмів 
дієвої підтримки осіб, які мають належний 
досвід роботи у відповідній галузі.

2. Положенням про апарат слід перед-
бачити, що до посад державних службов-
ців згідно із законодавством про державну 
службу відносяться лише ті посади, про-
фесійна діяльність працівників на яких 
пов’язана з практичним виконанням функ-
цій відповідного суду, зокрема завдань 
щодо підготовки проектів документів, за-
безпечення виконання законодавства, роз-
поділу та використання коштів державного 
бюджету. Водночас необхідно встановити, 
що в апараті працюють також і працівники, 
які не належать до державних службовців, 
і тому їхня діяльність, порядок призна-
чення на посади та звільнення з посад ма-
ють регулюватись нормами законодавства 
про працю.

3. Забезпечити системне регулювання 
роботи структурних підрозділів апарату. 
Для цього необхідно впорядкувати класи-
фікацію посад, виходячи насамперед з об-
сягу повноважень, змісту й складності ро-
боти, ступеня відповідальності та встано-
вити більш чіткі критерії розмежування 
посад.

4. Розмежувати адміністративні посади 
апарату та функціональні й обслуговуючі 
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посади, виходячи з відмінностей характеру 
повноважень і відповідальності осіб на та-
ких посадах та запровадити більш ефек-
тивні правові механізми забезпечення ста-
більної діяльності працівників апарату і їх 
незалежності від особистої позиції осіб, які 
займають адміністративні посади. Необ-
хідно передбачити особливий порядок при-
значення на функціональні й обслугову-
ючі посади та звільнення з них, визначити 
відповідний перелік таких посад. Слід та-
кож удосконалити механізми захисту прав 
службовців апарату в разі проведення орга-
нізаційних заходів (реорганізації).

5. Удосконалити статус працівників 
служб, помічників суддів (консультантів), 
які забезпечують діяльність суддів від-
повідного суду, їх повноваження, поря-
док призначення на посади та звільнення 
з посад. При цьому слід передбачити, що 
служби можуть мати лише ті судді, які за-
ймають адміністративні посади.

6. Удосконалити порядок прийняття на 
відповідні посади до апарату, просування 
державних службовців по службі, їх ро-
тації відповідно до вимог, з урахуванням 
рівня кваліфікації, освіти, ділових та мо-
ральних якостей державних службовців, їх 
професійних досягнень, а також володіння 
практичними навичками, необхідними для 
роботи на певній посаді. Має бути підви-
щено роль кадрового резерву, ефективність 
роботи з особами, зарахованими до такого 
резерву, вдосконалено порядок проведення 
та підвищено роль конкурсів на заміщення 
вакантних посад, оцінювання при доборі 
претендентів на посаду, прийнятті на по-
сади та просуванні по службі, визначено 
конкретні вимоги до таких процедур. 

7. Створити умови для підготовки на 
основі спеціальних програм потенційних 
кандидатів для роботи на посадах, що на-
лежать до адміністративних посад, забез-
печити обов’язковість періодичної атеста-
ції та іншого оцінювання результатів діяль-
ності працівників апарату, що має бути під-
ставою для прийняття рішень щодо просу-
вання по службі, встановлення різних ви-
дів заохочень, застосування дисциплінар-

них стягнень тощо. При цьому слід перед-
бачити створення для службовців апарату 
більш сприятливих умов для професійного 
навчання, творчого розвитку, самовдоско-
налення та підвищення кваліфікації, поси-
лити дієвість системи безперервного про-
фесійного навчання, періодичного стажу-
вання у відповідних структурних підрозді-
лах, провідних навчальних та наукових за-
кладах і центрах України та інших держав, 
розширити можливості для підвищення 
кваліфікації без відриву від виробництва, 
а також передбаити системне оновлення 
програм професійної підготовки та підви-
щення кваліфікації службовців апарату.

8. Удосконалити систему оплати праці, 
інших видів соціального забезпечення та 
захисту прав і інтересів працівників апа-
рату відповідного суду з метою залу-
чення найбільш кваліфікованих спеціаліс-
тів, посилення мотивації їх роботи. Для 
цього має бути вдосконалено систему пре-
мій, доплат і надбавок.

9. Визначити види дисциплінарних 
правопорушень та дисциплінарних стяг-
нень, що накладаються за їх вчинення, по-
рядок і процедуру розслідування дисциплі-
нарного правопорушення, фіксацію факту 
його вчинення, прийняття рішення про на-
кладення дисциплінарного стягнення, а та-
кож оскарження такого рішення та захисту 
прав працівника апарату. 

10. Удосконалити систему управління 
апаратом. Для цього слід збільшити об’єм 
повноважень державних службовців, що 
займають адміністративні посади в апа-
раті.  Разом з тим, необхідно передбачити 
і визначити процедуру звітності керівни-
цтва апарату та керівників його структур-
них підрозділів на засіданнях зборів суддів 
відповідного суду щодо виконання постав-
лених завдань і здійснення наданих повно-
важень. 

Маємо надію, що наведені положення 
стануть новим поштовхом для оптимізації 
діяльності апарату Верховного Суду Укра-
їни та відповідних вищих спеціалізованих 
судів на черговому етапі судової реформи 
в державі.

В.В. Сердюк
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реЗюме
Статья посвящена аспектам реформирования аппаратов высших специализирован-

ных судов и Верховного Суда Украины в контексте судебно-правовой реформы. 
SUMMARY
This article is devoted to reforming of judicial system: the institutions of the supreme legal 

bodies and the Supreme Court of Ukraine.
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Подібно до інших галузей права, кон-
ституційне право України тяжіє до свого 
упорядкування та структуризації. Сис-
темний характер конституційного права 
 дозволяє йому оптимально реалізувати 
свої функції в регулюванні суспільних від-
носин. 

Давньогрецькі філософи і римські 
юристи висловлювалися за поділ права на 
галузі, виходячи із властивостей  самого 
права (Платон, Аристотель, Цицерон), 
або із суспільних інтересів (Ульпіан). Так, 
Аристотель називав правом справедли-
вість і уявляв це право у двох значеннях: 
1) у широкому значенні, як підпорядку-
вання життя людей закону; 2) у вузькому 
значенні, як дотримання рівності грома-
дянами при користуванні благами. У Дав-
ньому Римі право поділялося на приватне 
і публічне, залежно від того, якою мірою і 
чиї інтереси воно репрезентувало.

У середньовічній Європі актуаль-
ності набув поділ права на світське та цер-
ковне (канонічне). Хоча Г. Дж. Берман вва-
жав, що в середньовічній Європі існу-
вали й «суб’єктивні галузі права» — дво-
рянське (ленне) право, міське право, крі-
посне право, право релігійних общин 
тощо, які в свою чергу складалися з під-
галузей та інститутів приватного і публіч-
ного характеру, а також «об’єктивні галузі 
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права» — земельно-правове, господарсько-
правове та інші.

Пізніше, під впливом вчення Г. Гро-
ція про право війни і миру, у XV—XVI ст. 
право стало поділятися на внутрішньодер-
жавне і міжнародне. Хоча, на думку са-
мого Г. Гроція, одним з найбільш правиль-
них способів класифікації права був його 
розподіл на «природне» та «волевстанов-
лене». Останнє з них, в свою чергу, вклю-
чало в себе внутрішньодержавне і міжна-
родне право, а також божествене право як 
специфічний різновид волевставноленого 
права, що «має своїм безпосереднім дже-
релом саму Божественну волю» [1, 75]. У 
часи, що передували демократичним рево-
люціям у Європі та війні за незалежність 
США й власне стали предтечею класич-
ного конституціоналізму (XVIII—XIX ст.), 
мислителі епохи Відродження і Реформації 
надавали значення таким складовим сис-
теми права як природне і позитивне право, 
а в середині XIX ст. німецькі правознавці 
намагалися визначити чітку межу між «ма-
теріальним (змістовим)» і «формальним» 
правом. У позаминулому столітті, коли 
першочерговим завданням конституціо-
налізму було утвердження і правовий за-
хист основних прав і свобод людини, то-
гочасні правознавці також почали виділяти 
об’єктивне і суб’єктивне конституційне 

 © О.в. Скрипнюк, 2010
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право. На початку ХХ ст. зі складу матері-
ального права починають виділятися про-
цесуальні підгалузі та галузі права.

До початку минулого століття питання 
системи конституційного права в юридич-
ній науці практично не досліджувалися. 
Аксіоматичним було положення, що ця га-
лузь відноситься до публічного права, а її 
основу складають конституційно-правові 
норми. Лише за радянської доби, почина-
ючи з 30-х років минулого століття право-
знавці почали досліджувати проблеми ра-
дянської системи права та шляхів її розви-
тку. Саме в цей період було аргументовано 
твердження, що будь-яка галузь радян-
ського права, включаючи державне (кон-
ституційне) право, складається з відпо-
відних галузевих інститутів і норм права. 
Іншим складовим системи радянського 
права, хіба що за виключенням процесу-
альних галузей права, увага не приділя-
лась. 

Загалом вчення про систему радянсь-
кого права, що існувала в колишньому 
СРСР, ґрунтувалося на висновку, що 
система права визначається системою 
 суспільних відносин і формується з єди-
них за своєю класовою сутністю норм со-
ціалістичного права, об’єднаних за га-
лузями права, було домінуючим. Після 
 розпаду СРСР основні положення цього 
вчення були сприйняті в цілому й у біль-
шості пост радянських республік, включа-
ючи Україну. За цієї причини практично до 
початку цього століття правознавці були 
схильні розуміти під системою конститу-
ційного права саме систему відповідних 
галузевих норм, інститутів, іноді — й під-
галузей конституційного права. 

У новітній час вітчизняні вчені-консти-
туціоналісти переосмислили сутність 
і зміст системи конституційного права 
України в аспекті її галузевої специфіки 
й відмовились від її однолінійного сприй-
няття. Зокрема було виявлено багатомір-
ність системи національного конституцій-
ного права, виділено такі його  підсистеми 
(зрізи), як приватне і публічне, природне 
та позитивне, матеріальне і процесуальне, 

суб’єктивне і об’єктивне, національне і 
міжнародне право тощо. Ці проблеми на-
були дослідження у працях таких авторів 
як М. Козюбра, В. Погорілко, ю. Тодика, 
В. Федоренко, В. Шаповал, ю. Шемшу-
ченко [2, 237]. 

Іноді правознавці пропонують виді-
ляти й такий елемент системи консти-
туційного права України, як принципи 
цієї  галузі права. Але цей погляд, будучи 
вперше озвучений в юридичній науці ще 
за радянської доби, вимагає свого додатко-
вого обґрунтування. Адже принципи кон-
ституційного права України знаходять своє 
нормативне втілення в нормах-принципах. 

Таким чином, спираючись на існу-
ючі у вітчизняній юридичній науці під-
ходи, можна зробити висновок, що сис-
тема конституційного права  України 
— це об’єктивно обумовлена система 
 публічного і приватного; природного та по-
зитивного конституційного права; загаль-
ної та особливої частини конституційного 
права; національного та міжнародного (єв-
ропейського) конституційного права; ма-
теріального та процесуального конститу-
ційного права, що складаються з інститу-
тів і норм конституційного права і регулю-
ють суспільні відносини, які є предметом 
конституційного права. Безумовно, сис-
тема конституційного права України тісно 
пов’язана з структурою цієї галузі права, 
під якою ми розуміємо, насамперед, вну-
трішню побудову конституційного права й 
характер правових зв’язків між утворюю-
чими його складовими елементами.

Первинним зрізом системи консти-
туційного права України є його поділ на 
 публічне і приватне право. Оскільки сис-
тема суб’єктів конституційного права пред-
ставлена як суб’єктами публічної влади 
(Український народ, держава, територіальні 
громади України тощо), так і суб’єктами, 
що реалізують у конституційно-правових 
відносинах переважно приватні інтереси 
(людина і громадянин, підприємства, ор-
ганізації та установи тощо), то публічне і 
приватне право існують як складові сис-
теми конституційного права України у ви-
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гляді відповідних інститутів та норм, які 
визначають конституційно-правовий ста-
тус вище названих груп суб’єктів консти-
туційного права України. 

Важливим історично сформованим 
зрізом системи конституційного права є 
її поділ на природне і позитивне право 
[3, 29—30]. Хоча застосовуючи поняття 
«природне право» в контексті становлення 
системи конституційного права, не слід за-
бувати про влучне зауваження О. Лукаше-
вої, яка пише, що «природність» права в 
реальних умовах завжди розуміється в пев-
ному «цивілізаційному контексті», який 
впливає на розвиток права в тій чи іншій 
культурно-правовій традиції [4, 49]. Тож, 
кажучи про природне і позитивне право 
як складові системи національного кон-
ституційного права, ми традиційно виді-
ляємо позитивно закріплені інститути при-
родного права, пов’язані з народним суве-
ренітетом, правами і свободами людини, 
місцевим самоврядуванням тощо і відно-
симо до інститутів позитивного конститу-
ційного права ті з них, що безпосередньо 
пов’язані з організацією та діяльністю дер-
жави та обов’язками громадян.

Прийнято вважати, що основними сис-
темоутворюючими елементами системи 
конституційного права України є і його за-
гальна та особлива частини, які об’єднують 
у своєму складі інші підсистеми — націо-
нальне і міжнародне, матеріальне і проце-
суальне, природне і позитивне конститу-
ційне право, які, в свою чергу, репрезенто-
вані інститутами і нормами конституцій-
ного права. При цьому інститути загальної 
частини конституційного права України 
знаходять своє остаточне вираження у са-
мому дусі конституційного права як галузі 
національного законодавства, юридичній 
науці та юридичній навчальній дисципліні.

Особлива частина як структурний 
елемент системи конституційного права 
об’єднує насамперед конституційно-
правові норми, що регулюють конкретні 
суспільні відносини в межах предмета кон-
ституційного права. Це інститут основ кон-
ституційного ладу України, інститут прав 

і свобод людини та громадянина, інститут 
форм безпосередньої демократії, інститут 
органів державної влади, інститут консти-
туційної юстиції, інститут місцевого само-
врядування тощо. 

Загальна частина конституційного 
права втілюється в усьому національному 
конституційному законодавстві — Кон-
ституції України, законах та підзаконних 
нормативно-правових актах і представ-
лена інститутами предмета і методу кон-
ституційного права, принципів конститу-
ційного права, системи конституційного 
права (у вузькому розумінні), джерел кон-
ституційного права, функцій конституцій-
ного права, конституційно-правових від-
носин, конституційно-правової відпові-
дальності тощо. Іноді ці інститути не ма-
ють свого «дзеркального» відображення 
в нормах конституційного законодавства, 
що створює хибні уявлення про ненорма-
тивне наповнення таких інститутів, про їх 
абстрактний характер, перебування суто у 
науково-теоретичній площині. 

Сума знань про загальну частину кон-
ституційного права ґрунтується на комп-
лексному аналізі нині чинних та історич-
них джерел конституційного права. За сут-
ністю і змістом ці знання є своєрідними 
законами і правилами оптимального іс-
нування, розвитку і вдосконалення сис-
теми конституційного права, тобто нор-
мами, що втілюються в основних прин-
ципах конституційного права, в окремих 
нормах Конституції та законів України, а 
іноді й самостійних нормативно-правових 
актах. Зокрема, у Верховній Раді України 
неодноразово реєструвалися законопро-
екти про нормативно-правові акти, про 
конституційно-правову відповідальність, 
про правовий захист Конституції України 
та деякі інші. 

Інститути загальної частини конститу-
ційного права знаходять своє остаточне ці-
леспрямоване втілення у самому дусі кон-
ституційного права як галузі національного 
законодавства, тобто загальна частина кон-
ституційного права репрезентована функ-
ціональними інститутами конституцій-
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ного права, що забезпечують упорядкова-
ність і дієвість предметних інститутів осо-
бливої частини конституційного права, ви-
ражають дух національного конституціо-
налізму. Водночас, говорячи про дух націо-
нального конституціоналізму, слід наголо-
сити, що функціональні інститути загаль-
ної частини конституційного права дозво-
ляють визначити те, наскільки реальним 
є конституціоналізм. Адже, як абсолютно 
справедливо зазначає О. Кутафін, «консти-
туціоналізм, подібно до самої конституції, 
може бути як реальним, так і фіктивним, 
або удаваним… Фіктивний конституціона-
лізм тоді, коли конституція, побудована на 
його ідеях, і дійсність розходяться» [5, 47].

Особлива частина як структурний 
елемент системи конституційного права 
об’єднує насамперед конституційно-
правові норми, що регулюють конкретні 
суспільні відносини в межах предмета 
конституційного права. Це інститут основ 
конституційного ладу України, інститут 
прав і свобод людини та громадянина, ін-
ститут форм безпосередньої демокра-
тії, інститут органів державної влади, ін-
ститут конституційної юстиції, інсти-
тут місцевого самоврядування тощо. За-
значені матеріальні інститути особливої 
частини конституційного права України 
є найбільш дослідженими у вітчизняній 
конституційно-правовій науці, оскільки 
тривалий час, ще з радянських часів вони 
залишалися пріоритетним, а часто й єди-
ним об’єктом при здійсненні досліджень 
проблем теорії системи конституційного 
права.

Менш дослідженим елементом особли-
вої частини конституційного права Укра-
їни до недавнього часу залишалися про-
цесуальні предметні інститути відповідної 
галузі права. Процесуальна частина сис-
теми конституційного права України пред-
ставлена тими інститутами, що передбача-
ють обов’язкове використання конститу-
ційного та адміністративного судочинства 
(новий Кодекс України про адміністра-
тивне судочинство визначає самостійні 
склади окремих конституційних деліктів) 

при вирішенні конституційних конфліктів. 
Такими інститутами на сьогодні є вибор-
чий процес, законодавчий процес і процес 
конституційної юстиції в Україні. 

Важливим, але до сьогодні мало дослі-
дженим в Україні зрізом системи конститу-
ційного права є національне і міжнародне, 
у першу чергу, європейське конститу-
ційне право. Формування цього зрізу сис-
теми конституційного права України пояс-
нюється процесами глобалізації й універ-
салізації міждержавних відносин, а також 
утвердженням наднаціонального консти-
туційного права — конституційного права 
Європейського Союзу. 

На сьогодні у світі здобули поширення 
різні форми взаємодії національного кон-
ституційного права з міжнародним правом. 
Так, російський правознавець В. Гаврилов 
стверджує, що найбільш поширеними у 
міжнародно-правовій теорії та практиці є 
теорії трансформації, інкорпорації та імп-
лементації міжнародних і внутрішньодер-
жавних норм. Але будучи найбільш поши-
реними, ці теорії взаємодії національного і 
міжнародного права не є єдиними. В умо-
вах сьогодення набувають поширення тео-
рії рецепції, гармонізації тощо.

Разом з тим, слід враховувати, що кате-
горія «європейське конституційне право» є 
досить умовною, оскільки ця галузь між-
народного права буде взаємодіяти пере-
важно з національним конституційним 
правом країн-учасниць ЄС. Отже, пріори-
тетним інститутом міжнародного консти-
туційного права, в загальній частині кон-
ституційного права України та зарубіжних 
країн залишається інститути узгодження 
міжнародних і внутрішньодержавних пра-
вових норм (імплементації, трансформа-
ції, адаптації, гармонізації тощо). Зокрема, 
ст. 8 Конституції України закріплює ін-
ститут імплементації норм міжнародного 
права у національне законодавство.

Первинним зрізом системи конститу-
ційного права є його поділ на публічне і 
приватне право. Поділ права на приватне і 
публічне був відомий ще у Давньому Римі. 
Необхідність поділу позитивного права 
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на приватне і публічне визнавали багато 
представників наукової думки різних епох: 
французький філософ Ш.Л. Монтеск’є, 
англійські філософи Т. Гоббс, Дж. Локк, 
німецькі мислителі І. Кант, Й.Г. Фіхте, 
Г.В.Ф. Гегель та інші.

Сучасна конституційна правотворча і 
правозастосовча практика доводить, що і в 
межах однієї галузі права можливим є іс-
нування елементів публічного та приват-
ного права. Насамперед, йдеться про пу-
блічні та приватні інтереси суб’єктів кон-
ституційного права. Оскільки система 
суб’єктів конституційного права представ-
лена як суб’єктами публічної влади (народ 
України, держава, територіальні громади 
України тощо), так і суб’єктами, що реалі-
зують у конституційно-правових відноси-
нах переважно приватні інтереси (людина 
і громадянин, підприємства, організації та 
установи тощо), то гіпотетично можна пе-
редбачити, що публічне і приватне право 
існують як складові системи конституцій-
ного права України. 

На сьогодні існують самостійні мо-
нографічні дослідження проблем по-
ділу конституційного права на публічне 
і приватне на основі інтересів суб’єктів 
конституційно-правових відносин [6], але 
ця проблема потребує комплексного науко-
вого дослідження. Оскільки конституційне 
право є традиційною галуззю публічного 
права, то потребує доведення та належного 
наукового обґрунтування положення про 
існування в системі цієї галузі самостійних 
інститутів і норм приватного права.

Іще одним історично сформованим у 
XVIII—XIX ст. зрізом системи конститу-
ційного права є її поділ на природне і по-
зитивне право. У сучасному конститу-

ційному праві дуже складно виділити ін-
ститути природного права, які б не отри-
мали позитивного закріплення, отже гово-
рячи про природне і позитивне право як 
складові системи національного консти-
туційного права, ми традиційно виділя-
ємо позитивно закріплені інститути при-
родного права, пов’язані з народним суве-
ренітетом, правами і свободами людини, 
місцевим самоврядуванням тощо і відно-
симо до інститутів позитивного консти-
туційного права ті з них, що безпосеред-
ньо пов’язані з організацією та діяльністю 
держави та обов’язками громадян. 

Видається, що на сьогодні основними 
системоутворюючими елементами сис-
теми конституційного права є й загальна та 
особлива частини конституційного права, 
що об’єднують у своєму складі інші під-
системи — національне і міжнародне, ма-
теріальне і процесуальне, природне і по-
зитивне конституційне право, які, в свою 
чергу, репрезентовані інститутами і нор-
мами конституційного права. 

Визначені складові елементи системи 
конституційного права України можуть 
бути розширені й за рахунок інших, но-
вовиявлених елементів. Утім, основними 
складовими цієї системи усе ж залиша-
ються інститути і норми конституційного 
права.

Слід зазначити, що багатовимірна сис-
тема конституційного права України зна-
ходить своє об’єктивне відображення в 
системі джерел конституційного права 
України, зокрема, в системі чинного кон-
ституційного законодавства, а також отри-
мує своє логічне продовження в системі 
юридичної науки та освіти України. 
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реЗюме
В статье исследуются вопросы многомерности системы национального конституци-

онного права в ее тесной связи со структурой отрасли.
SUMMARY
The article studies the questions of variety of the national constitutional law system in its 

direct relevance with its structure.
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Актуальність. Входження України до 
глобального інформаційного простору не-
минуче викликає появу нових загроз ін-
формаційним правам і свободам людини 
і громадянина. На жаль, розвиток законо-
давства в Україні суттєво відстає від розви-
тку інформаційної сфери. Це спонукає до 
дослідження законодавства найбільш роз-
винутих країн світу, вивчення досвіду за-
хисту інформаційних прав і свобод особи 
в суді.

Дотичні дослідження. Питаннями кон-
ституційного права в зарубіжних краї-
нах з точки зору захисту прав і свобод лю-
дини займались В. Мелащенко, В. Пого-
рілко, П. Рабінович, ю. Тодика, В. Шапо-
вал та ін.; проблеми інформаційного права 
в зарубіжних країнах піднімали А. Іщенко, 
Р. Калюжний, І. Козаченко, В. Тацій та 
ін.; судовий захист прав і свобод людини 
знайшов відображення в роботах В. Дени-
сова, С. Ківалова, В. Маляренка, І. Мах-
новського, Д. Притики, О. Пушкіної та ін-
ших науковців. Разом з тим, спеціальних 
робіт, присвячених можливостям судового 
захисту інформаційних прав і свобод лю-
дини і громадянина в Конституції Франції, 
не зустрічається.

К.С. ПолеТило, 
аспірантка 
(Волинський національний університет  
імені лесі Українки)
(науковий керівник доктор юридичних наук, 
професор  В.В. Костицький)

інфоРмАційні пРАвА  
і Свободи людини тА їх 
Судовий ЗАхиСт  
у конСтитуційних ноРмАх 
фРАнції

Ключові слова: інформаційні права і свободи людини, судовий захист, конституція 
франції.

Автор пропонованої статті поставила за 
мету дослідити, як Основний закон Фран-
ції гарантує захист інформаційних прав і 
свобод людини, які надає можливості судо-
вого захисту, у чому особливості судочин-
ства Франції. Французьку Конституцію об-
рано як об’єкт дослідження тому, що вона 
є однією з перших в світі писаною (разом із 
американською, польською та українською 
Пилипа Орлика).

Основний виклад матеріалу. Осно-
вний закон Франції складається з трьох ак-
тів, прийнятих в різні роки: сама Консти-
туція 1958 р., Декларація прав людини та 
громадянина 1789 р. (далі — Декларація), 
Преам була Конституції [1, Преамбула] .

Як зазначено в Преамбулі, основними 
причинами, що спонукали прийняття Кон-
ституції, є права людини та національ-
ний суверенітет: «Французький народ уро-
чисто проголошує свою прихильність пра-
вам людини та принципам національного 
суверенітету, … а також принципу віль-
ного самовизначення народів…».

Сказане дає підстави стверджувати, що 
мета демократії і полягає в захисті кожною 
державою прав її громадян. Пропонуючи 
іншим державам увійти до складу Фран-
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ції, у Преамбулі пропонуються цим кра-
їнам нові інституції, «…засновані на за-
гальному ідеалі свободи, рівності і братер-
ства та покликані служити їх демократич-
ному розвитку…».

На основі наведеної частини Преам-
були можна стверджувати, що у  Основному 
законі Франції свобода має настільки ве-
лике значення, що її визнано ідеалом демо-
кратії.

Перше згадування інформаційних 
прав зустрічаємо в ст. 16 [1], суть якого 
зводиться до того, що Президент Фран-
ції  інформує націю зверненням, коли ін-
ституції Республіки, незалежність нації, 
 цілісність її території чи виконання між-
народних зобов’язань перебувають під 
загро зою, а функціонування конституцій-
них державних влад припиняється. Отже, 
декларується право кожного на інформа-
цію, пов’язану із загрозою державності.

У Конституції України [2] таке право 
не прописане. Згідно зі ст. 106 передбача-
ється дещо подібна норма: «2. звертається 
(йдеться про Президента — К.П.) з послан-
ням до народу та із щорічними і позачерго-
вими посланнями до Верховної Ради Укра-
їни про внутрішнє і зовнішнє становище 
України».

Відмінність у обох конституційних 
нормах в тому, що Основний закон Фран-
ції зобов’язує Президента у випадку за-
грози держави відразу інформувати народ, 
а в українській — може звернутись.

Інша норма [1, ст. 26] французької Кон-
ституції забезпечує право парламентарям 
(Парламент складається з Національних 
зборів та Сенату [1, ст. 24] ) на вільне пові-
домлення будь-якої інформації під час вико-
нання ними своїх функцій: «Жоден із чле-
нів Парламенту не може підлягати переслі-
дуванню, розшуку, арешту, ув’язненню чи 
суду за висловлені думки чи голосування 
під час виконання ними своїх функцій».

Інформаційний зміст наведеної статті в 
тому, що, виконуючи свої функції, парла-
ментар повідомляє інформацію, яка може 
бути і неточна, і неправдива, торкаючись 
інтересів певних осіб.

Вітчизняна норма, виражена другим 
абзацом ст. 80 [2] стверджує: «Народні де-
путати України не несуть юридичної від-
повідальності за результати голосування 
чи висловлювання у парламенті та його ор-
ганах, за винятком відповідальності за об-
разу чи наклеп». З наведеної статті видно 
суттєву відмінність від аналогічної фран-
цузької норми. Більш детально: викону-
ючи свої функції парламентар повідомляє 
певну інформацію, яка може бути недосто-
вірною і образити певну особу (хоча пар-
ламентар не бажав образи чи наклепу). У 
Франції парламентар не може бути притяг-
нутий до суду (бо виконував свої функції). 
Будь-хто може звернутися до суду лише із 
спростуванням інформації, яка пролунала 
від парламентаря (конкретного дня і в пев-
ний час). Парламентар у судове засідання 
не запрошується, а особа, яка прагне ви-
знати висловлену інформацію недостовір-
ною, подає необхідні докази.

В іншій ситуації парламентар Укра-
їни. Будь-яка особа, ображена інформа-
цією народного депутата України може 
звернутися до суду за образу чи наклеп. 
Присутність українського парламентаря є 
обов’язковою. Докази в суді надає заявник. 
Якщо інформація народного обранця обра-
зила багатьох осіб, то депутат може притя-
гатися до суду багаторазово.

Суттєвою, на нашу думку, з точки зору 
захисту інформаційних прав і свобод, є 
ст. 38 Конституції Франції [1], перший аб-
зац якої стверджує: «Уряд може для ви-
конання своєї програми звернутися 
до Парламенту за дозволом здійснити 
шляхом видання ордонансів протягом 
обмеженого терміну заходи, які звично 
входять до галузі законодавства». Цін-
ність наведеної норми, на нашу думку, в 
такому. Розвиток інформаційної сфери 
суттєво випереджає розвиток законодав-
ства, тому може з’явитись нова загроза ін-
формаційним правам і свободам, яка зако-
нодавчо не забезпечена. Судовий захист 
згаданих прав і свобод від загрози потре-
бує нового закону. На підготовку нового 
закону зазвичай витрачається багато часу 
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(місяці): розробка закону, подання його 
до Парламенту, схвалення кількома чи-
таннями. Протягом кількох місяців інфор-
маційні права і свободи людини залиша-
ються незахищеними.

На ордонанси Парламент дає згоду 
практично в день подання (єдина лише ви-
мога — їх попереднє схвалення Держав-
ною радою [1, ст. 38, абзац 2]). Таким чи-
ном, для захисту інформаційних прав і сво-
бод особи в суді конкретного ордонансу 
достатньо, адже ордонанс є законом ко-
роткочасної дії. За час дії ордонансу Уряд 
встигає розробити законопроект і подати 
його до Парламенту.

В Основному Законі України міститься 
лише декларативна норма, висвітлена п. 2 
ст. 116 [2]: «Кабінет Міністрів України: 
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина».

Порівняння обох наведених норм свід-
чить про те, що захист інформаційних прав 
і свобод людини від нових загроз в пер-
шому випадку здійснюється оперативно, 
забезпечується тимчасовий закон для суду; 
в другому випадку — протягом тривалого 
часу законодавчий вакуум від нової за-
грози.

Для захисту прав людини і громадянина 
в Конституцію Франції включено Декла-
рацію прав людини і громадянина. Осно-
вна мета прийняття цієї важливої складо-
вої Конституції Франції сформульована 26 
серпня 1789 р. Національними зборами: 
«Представники французького народу, 
...вважаючи, що неосвідченість, попи-
рання прав людини і нехтування ними 
є єдиними причинами суспільних бід та 
зіпсованості урядів, вирішили викласти 
в урочистій Декларації природні, невід-
чужувані та священні права людини...».

Як у Конституції України [2, ст. 21] , 
Декларація визнає усіх людей вільними і 
рівними в правах [1, ст. 1], які водночас є 
природними та невідчужуваними [1, ст. 2]. 
До таких прав відноситься свобода, влас-
ність, безпека та опір гнобленню. «Сво-
бода полягає в можливості робити все 
те, що не шкодить іншому: таким чи-

ном, здійснення природних прав кожної 
людини має лише ті межі, які забезпечу-
ють іншим членам суспільства користу-
вання такими ж правами. Ці межі мо-
жуть бути встановлені лише законом». 
Як уточнення процитованої ст. 4, ст. 5 кон-
кретизує: «Закон має право забороняти 
тільки діяння, які приносять шкоду сус-
пільству. Все що не заборонено законом, 
то дозволено; ніхто не може бути приму-
шуваний виконувати те, що не передба-
чено законом».

Декларація пропонує ряд статей, які за-
безпечують захист інформаційних прав і 
свобод людини і громадянина, серед яких 
такі.

Ст. 11: «Вільне повідомлення іншим 
ідей та думок є одним з дорогоцінних 
прав людини; тому усякий громадянин 
може вільно висловлюватися, писати, 
друкувати, несучи відповідальність за 
зловживання цією свободою у випадках, 
встановлених законом».

В Основному Законі України [2] цій 
нормі відповідає ст. 34: «Кожному гаран-
тується право на свободу думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переко-
нань.

Кожен має право вільно збирати, збе-
рігати, використовувати і поширювати ін-
формацію усно, письмово або в інший спо-
сіб. Здійснення цих прав може бути обме-
жене законом...»

Першій (умовно виділеній) частині 
французької норми повністю відповідає 
перший абзац наведеної української. Щодо 
другої частини французької норми, то вона 
висвітлює лише форму передачі інформа-
ції (усно, письмово), а окремі види прав 
на інформацію (збирати, зберігати, вико-
ристовувати та поширювати) в ній не де-
талізовані. Цілком очевидно, що для пере-
дачі інформація мусить бути зібрана, збе-
режена, використана (опрацьована), а тоді 
вже — поширена. Таким чином, і друга 
частина наведеної французької норми фак-
тично ідентична українській за змістом, 
хоча вітчизняна полегшує здійснення за-
хисту інформаційних прав у суді.
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З іншого боку, якщо врахувати, що 
право повідомляти іншим ідеї та думки 
у французькій нормі є основне (дорого-
цінне — К.П.), а вільне висловлювання, 
писання, друкування є його наслідком, 
то бачимо, що французька норма біль-
шою мірою ніж українська, співзвучна зі 
ст. 10 Конвенції про захист прав людини 
та основних свобод [3] (саме ця стаття 
визнає інформаційні права і свободи лю-
дини в Європейському Союзі): «1. Кожен 
має право на свободу вираження погля-
дів. Це право включає свободу дотри-
муватися своїх поглядів, одержувати 
і  передавати інформацію та ідеї без 
втручання органів державної влади і не-
залежно від кордонів. Ця стаття не пе-
решкоджає державам вимагати ліцен-
зування діяльності радіомовних, теле-
візійних або  кінематографічних підпри-
ємств».

Якщо порівнювати усі три норми, то 
видно, що французька та європейська ма-
ють однакову структуру: право на сво-
боду вираження ідей та думок (поглядів) 
є основне, яке включає свободу дотриму-
ватися своїх поглядів, одержувати та пере-
давати інформацію.

Із порівняння української та європей-
ської зрозумілим є те, що в першому ви-
падку розглядаються окремо права на 
вільне вираження своїх поглядів і пере-
конань, а збір, зберігання, використання 
і поширення інформації розглядається не 
як наслідок, а цілком незалежне інформа-
ційне право.

Стаття 14: «Усі громадяни мають 
право, особисто або через своїх пред-
ставників, переконуватися в необхід-
ності суспільного обкладання, вільно ви-
словлювати на нього згоду, слідкувати 
за його використанням та визначенням 
його розміру, підстав, порядку та трива-
лості стягування».

Хоча в даній французькій нормі термін 
«інформація» відсутній, проте із змісту 
видно безпосередній зв’язок з інформа-
цією. Особливо це стосується «слідку-
вання за його використанням».

Українська норма [2, ст. 67], в якій 
йдеться про податки і збори (обкладання) зо-
всім не пов’язана з інформацією і зобов’язує 
кожного сплачувати податки, а не забезпе-
чує кожному право на інформацію про їх 
використання: «Кожен зобов’язаний спла-
чуваним податки і збори в порядку і розмі-
рах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до по-
даткових інспекцій за місцем проживання 
декларації про свій майновий стан та до-
ходи за минулий рік у порядку, встановле-
ному законом» .

Таким чином, наведена норма Кон-
ституції Франції визначає низку прав лю-
дини, в тому числі і інформаційних, а ві-
тчизняна — перелік обов’язків кожного 
громадянина України. 

На нашу думку, право громадянина на 
інформацію про використання податків 
та стягнень забезпечує кожному участь в 
управлінні державою. У разі нецільового 
використання коштів, будь-хто з платни-
ків податків в змозі звернутися до суду з 
 метою недопущення цього негативного 
діяння. В іншій ситуації перебуває гро-
мадянин України: перелік обов’язків не 
дозволяє йому прослідкувати викорис-
тання податків, а тому він не бере участь 
в  управлінні і не має можливостей звер-
нутись до суду з питань нецільового ви-
користання податкових коштів. Ймовір-
ність того, що згідно зі ст. 40 [2] («Усі ма-
ють право направляти індивідуальні чи 
колективні  письмові звернення або осо-
бисто звертатись до органів державної 
влади…») за зверненням йому буде надана 
інформація про «рух» податків є дуже 
мала. Очевидно, вітчизняна норма без-
заперечно потребує гарантування права 
 кожному на інформацію про спрямування 
податків. Якщо апелювати до ст. 143 [2], 
де територіальні громади і самовряду-
вання в Україні контролюють виконання 
відповідних бюджетів, то така норма не 
забезпечує кожного інформацією про ви-
користання податкових сум.

Можливий інший варіант, який вико-
ристовується Сполученими Штатами Аме-
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рики. Розділ 9 глави І Конституції США [4] 
зобов’язує всі державні і недержавні ор-
ганізації надавати в пресі інформацію про 
надходження та витрати усіх державних 
коштів: «... Повідомлення та витрати про 
надходження і витратах усіх державних ко-
штів повинні періодично публікуватися». 
Така норма автоматично надає право кож-
ному на інформацію не лише про викорис-
тання коштів від податків, а й від бюджету 
взагалі.

Аналіз французької норми та порів-
няння її з американською дає підстави для 
формулювання тенденції: чим вищий рі-
вень демократії держави, тим легше її гро-
мадянам отримати інформацію про розпо-
діл державних коштів, а значить, забезпе-
чити кожному більше прав в управлінні 
державою (шляхом оскарження в суді їх 
нецільового використання). Отже, суд по-
стає не лише як захисник прав та свобод 
людини, а й як гарант участі кожного в 
управлінні державою.

Стаття 15: «Суспільство має право ви-
магати звіту у кожної посадової особи за 
довірену йому частину управління».

Дана французька стаття безпосередньо 
пов’язана з інформаційними правами гро-
мадян хоча б з тих міркувань, що звіт по-
садовця — це інформація; вимагати звіту 
рівносильно праву кожного на інформацію 
про управлінську діяльність посадовця. 
Знову очевидна участь кожного в управ-
лінні державою: у разі ненадання посадов-
цем звіту у встановлені законом терміни, 
громадяни мають можливість звертатись 
за захистом інформаційного права до суду. 
Французький суд знову постає гарантом 
кожного в управлінні державою.

Стаття 17: «Оскільки власність є не-
доторканим і священним правом, ніхто не 
може бути позбавлений її інакше, як у ви-
падку встановленої законом безсумнів-
ної суспільної необхідності та за умови 
справедливості і попереднього відшкоду-
вання».

Дана конституційна норма Франції по-
дає власність взагалі, не поділяючи її на 

майнову чи немайнову (в тому числі, влас-
ність на інформацію). Згідно з цією ж стат-
тею кожен має право на власність, а зна-
чить і право власності на інформацію. Це 
право визнається не тільки недоторканим, 
а й священним.

Порушення цього священного права 
можливе державою на основі критерію об-
меження «безсумнівної суспільної необ-
хідності».

Хоча подібний критерій обмеження ін-
формаційних прав людини в Основному 
Законі України відсутній, він характери-
зує демократичність суспільного устрою. 
Подібний критерій є як в Конституції Спо-
лучених Штатів Америки [4, поправка ІV] 
(«за наявності достатніх підстав»), так і в 
країнах Європейського Союзу: Німеччині 
[5, ст. 10, ч. 2] («для захисту основ демо-
кратичного устрою»), Польщі [6, ст. 51, 
ч. 2], Чехії [7, ст. 17, ч. 4], Словаччині [8, 
ст. 26, ч. 4] («необхідність в демократич-
ному суспільстві»).

Останнього формулювання крите-
рію обмеження інформаційних прав і сво-
бод людини дотримується і Конвенція 
[3, ст. 8, 10] . 

Таким чином, введення критерію обме-
ження інформаційних прав і свобод, зумов-
леного необхідністю, в демократичному 
суспільстві очевидна з двох причин :

1. Україна прагне вступу до Європей-
ського Союзу, а згадану норму містять кон-
ституції практично усіх країн-учасників.

2. При розгляді оскаржень на обме-
ження інформаційних прав і свобод лю-
дини судді зможуть безпосередньо вико-
ристовувати прецеденти Європейського 
суду з прав людини.

Висновки. Сформульовано тенденцію 
розвитку інформаційних прав і свобод лю-
дини, показано особливості їх судового за-
хисту. 

На перспективу досліджень лишаємо 
ряд статтей Конституції Франції, які теж 
мають зв’язок з інформаційним правом лю-
дини.
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реЗюме
В статье рассматривается отображение информационных прав и свобод человека, их 

судебная защита и особенности судопроизводства в Конституции Франции.
SUMMARY
The article deals with the representation of information rights and liberties of a man, their 

judicial defence and peculiarities of legal procedure in the Constitution of the France.
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В умовах фінансово-економічної 
кри зи актуального значення набули пи-
тання ефективності та дієвості додатко-
вого забезпечення зобов’язань емітента об-
лігацій. Незва жаючи на те, що положен-
нями чинного законодавства визначені 
основні засади забезпечення виконання 
зобов’язань, залишаються не достатньо 
врегульованими питання участі осіб, які 
можуть надавати додаткове забезпечення 
за зобов’язаннями, у відносинах, що вини-
кають між емітентом та власниками облі-
гацій. Обґрунтування на цій основі шляхів 
подальшого вдосконалення правового ре-
гулювання таких відносин обумовлює ак-
туальність теми дослідження.

Питаннями цивільно-правових про-
блем цін них паперів, в т. ч.  облігацій, 
присвячено чимало досліджень, які були 
розроб лені українськими та  російськими 
 цивілістами, а саме: А.А. Агарковим, 
В.І. Борисовою, В.І. Вишневським, В.І. Гос-
тюком, Н.С. Кузнєцовою, ю.М. Морозом, 
Д.В. Мурзіною, І.Р. Назарчуком, О.І. Ону-
прієнком, В.В. Посполітаком, І.В. Спасибо-
Фатєєвою, В.І. Трубою, В.П. Хариць-
ким, П.П. Цитовичем, В.Л. Яроцьким та 
 іншими. Проте зазначеними вченими не 
досліджувалась специфіка додаткового за-
безпечення зобов’язань емітентів обліга-
цій підприємств, тому метою цієї статті 
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є аналіз відносин, пов’язаних із додатко-
вим забезпеченням зобов’язань емітентів 
облігацій підприємств та правового ста-
тусу осіб, що можуть надавати  додаткове 
 забезпечення. Висвітлення поставлених ці-
лей надалі здійснюватиметься через роз-
гляд  поруки як одного із найбільш поши-
рених видів додаткового забезпечення 
зобов’язань емітента під час випуску облі-
гацій підприємств.

Можливість акцесорного (додаткового) 
забезпечення зобов’язань емітента обліга-
цій передбачена Рішенням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — ДКЦПФР) «Про затвердження 
 Положення про порядок випуску облігацій 
підприємств» від 17 липня 2003 р. № 322 
(далі — Положення) [6]. Згідно з п. 5.3 
 Розділу 1 Положення визначено, що облі-
гації можуть вважатися забезпеченими по-
рукою, гарантією або страховкою [6].

Відповідно до ч. 1 ст. 553 ЦК України 
за договором поруки поручитель поруча-
ється перед кредитором боржника за ви-
конання ним свого обов’язку. Поручитель 
відповідає перед кредитором за порушення 
зобов’язання боржником [7]. Тобто осно-
вним значенням поруки як виду додатко-
вого забезпечення  є забезпечення вико-
нання емітентом своїх зобов’язань перед 
власниками облігацій. Надалі розглянемо 
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основні види зобов’язань емітента обліга-
цій.

Частиною 3 ст. 7 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» від 23 лю-
того 2006 р. № 3480-IV (далі — Закон) пе-
редбачено, що емітент може розміщувати 
відсоткові, цільові та дисконтні облігації [4].

Згідно із зазначеною нормою під від-
сотковими розуміють облігації, за якими 
 передбачається виплата відсоткових дохо-
дів [4]. Тобто за такими облігаціями емі-
тент несе зобов’язання при закінченні 
 відповідного процентного періоду випла-
тити дохід власникам облігацій та повер-
нути номінальну вартість таких облігацій 
під час їх погашення.

Схожими до відсоткових є зобов’язання 
емітента дисконтних облігацій. Так, відпо-
відно до ч. 3 ст. 7 Закону дисконтні — це 
облігації, що розміщуються за ціною, ниж-
чою ніж їх номінальна вартість. Різниця 
між ціною придбання та номінальною вар-
тістю облігації виплачується власнику об-
лігації під час її погашення і становить до-
ход (дисконт) за облігацією [4]. У цьому 
випадку зобов’язання емітента зводяться 
лише до повернення повної номінальної 
вартості облігацій під час їх погашення.

Іншими за своїм змістом від дисконт-
них та відсоткових облігацій є зобов’язання 
емітента, які виникають під час випуску ці-
льових облігацій. Цільовими є облігації, 
виконання зобов’язань за якими дозволя-
ється товарами та (або) послугами відпо-
відно до вимог, встановлених умовами роз-
міщення таких облігацій (ч. 3 ст. 7 Закону) 
[4]. Тобто специфіка даного різновиду 
 боргового цінного паперу полягає у тому, 
що погашення цільових облігацій здійсню-
ється не грошовими коштами, а чітко ви-
значеним умовами розміщення видом то-
варів та/або послуг.

Отже, Закон визначає наступні види 
зобов’язань емітента облігацій:

 – повернення власникові облігації її 
номінальної вартості;

 – повернення власникові облігації 
її номінальної вартості та виплата 
доходу (відсотків) за облігацією;

 – надання товарів та (або) послуг.
Згідно з п. 5.3 Розділу 1 Положення 

облігації вважаються забезпеченими по-
рукою, якщо емітент визначив їх такими 
в рішенні про розміщення облігацій та 
уклав відповідний договір поруки з по-
ручителем щодо забезпечення виконання 
зобов’язання погашення основної суми 
боргу та (або) виплати доходу за облі-
гаціями [6]. Під погашенням основної 
суми боргу, на нашу думку, слід розуміти 
 сукупність дій емітента щодо виплати но-
мінальної вартості облігації у строки, пе-
редбачені умовами розміщення обліга-
цій. Слушною з цього приводу є позиція 
О.В. Михальнюк, яка запропонувала дифе-
ренційований підхід до визначення змісту 
основного обов’язку поручителя, що поля-
гає у наступному: за умови, що поручитель 
в силу об’єктивних обставин, суб’єктивної 
характеристики, особливостей своєї діяль-
ності, а також залежно від специфіки  самого 
зобов’язання боржника спроможний вико-
нати зобов’язання останнього перед креди-
тором (сплатити гроші, виконати роботи, 
надати послуги, вчинити інші дії тощо), на 
нього може бути покладений обов’язок ви-
конати основне зобов’язання боржника, а 
також обов’язок нести відповідальність за 
невиконання останнім зобов’язання, за-
безпеченого порукою, у формі відшкоду-
вання збитків та (або) сплати неустойки. 
Якщо таке виконання є об’єктивно немож-
ливим (особистісний  характер основного 
зобов’язання, утримання від вчинення пев-
них дій тощо), поручитель лише несе від-
повідальність у формі відшкодування збит-
ків та (або) сплати неустойки [5, 9].

Розглядаючи зазначене через призму 
особливостей зобов’язальних відносин за 
облігаціями, слід відмітити, що у випадку 
неспроможності емітентом облігацій ви-
конати свої зобов’язання, поручитель не-
стиме відповідальність перед власниками 
облігацій виключно шляхом відшкоду-
вання збитків та (або) сплати неустойки, 
але не здійснюватиме фактичне надання 
послуг чи товарів (у випадку забезпечення 
зобов’язань емітента за цільовими обліга-
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ціями). Так, наприклад, у випадку додатко-
вого забезпечення виконання зобов’язань 
за цільовими облігаціями, об’єктами жит-
лового будівництва поручитель не не-
стиме обов’язку здійснити спорудження 
об’єкта капітального будівництва у силу 
відсутності в нього всіх спеціальних на 
те  дозволів, іншого предмета діяльності 
тощо. На цьому наголошує О.В. Михаль-
нюк, яка, зокрема, ёзазначає, що за пору-
шення умов договору поруки поручитель 
повинен нести самостійну майнову відпо-
відальність у формі відшкодування збитків 
(шкоди) та (або) стягнення неустойки, яка 
нараховується на суму основного боргу, 
вартості недопоставленого товару, невико-
наних робіт, ненаданих послуг тощо [5; 8].

Таким чином, Положення не визна-
чає залежність предмету договору поруки 
від зобов’язань емітента за конкретним 
 видом облігацій. У відносинах поруки по-
ручитель не несе обов’язку по виконанню 
зобов’язання емітента щодо надання това-
рів та (або) послуг, а реалізовує гарантуючу 
функцію у частині погашення основної 
суми боргу та (або) виплати доходу за облі-
гаціями. Зазначене цілком відповідає змісту 
положень ч. 2 ст. 554 ЦК України згідно 
якої поручитель відповідає перед кредито-
ром у тому ж обсязі, що і боржник, включа-
ючи сплату основного боргу, процентів, не-
устойки, відшкодування збитків, якщо інше 
не встановлено договором поруки [7].

Враховуючи викладене, відзначимо, 
що досить важливим є правильність визна-
чення умов договору поруки у частині вста-
новлення обсягу і характеру зобов’язань та 
відповідальності поручителя. При цьому 
одним із основних аспектів, на який реко-
мендується звертати увагу, є визначення в 
договорі поруки застереження щодо кон-
кретизації обсягу відповідальності поручи-
теля.

Відповідно до п. 4.3 Розділу 2 Поло-
ження для реєстрації випуску облігацій 
емітент подає до ДКЦПФР рішення про 
відкрите (публічне) розміщення обліга-
цій, яке (крім іншої інформації) пови-
нно також містити відомості щодо виду 

та розміру додаткового забезпечення, 
ідентифікаційні дані поручителя та рек-
візити договору поруки [6]. Тобто укла-
дення договору поруки відбувається до 
реєстрації випуску облігацій у ДКЦПФР, 
що передує виникненню зобов’язань 
 емітента перед майбутніми власниками 
облігацій. Отже, порукою забезпечуються 
зобов’язання емітента облігацій, які не 
 існують на момент укладення договору по-
руки, а виникатимуть у майбутньому при 
настанні двох умов: реєстрація випуску об-
лігацій у ДКЦПФР та укладення договорів 
купівлі-продажу облігацій з їх першими 
власниками.

Положенням визначені інші види за-
безпечень, а саме: гарантія та страху-
вання ризиків непогашення основної суми 
боргу та (або) невиплати доходу за облі-
гаціями. Згідно з ч. 1 ст. 560 ЦК України 
гарантом може виступати банк, інша фі-
нансова установа або страхова організа-
ція [7]. Відповідно до ст. 2 Закону Укра-
їни «Про страху вання» страховиками ви-
знаються фінансові установи, які створені 
у формі акціонерних, повних, командит-
них товариств або товариств з додатковою 
відповідальністю згідно з Законом Укра-
їни «Про господарські товариства» з ура-
хуванням особливостей, передбачених за-
коном, а також одержали у встановленому 
порядку  ліцен зію на здійснення страхової 
діяльності [2]. Тобто особами, які можуть 
видавати гарантію та укладати договори 
страхування ризиків непогашення осно-
вної суми боргу та/або невиплати доходу за 
обліга ціями, можуть бути виключно фінан-
сові установи, вимоги до правового статусу 
яких встановлюються широким масивом 
нормативних актів. При цьому особливих 
вимог до поручителя за зобов’язаннями 
емітента облігацій чинним законодавством 
не передбачено.

Відповідно до п. 4.3 Розділу 2 Поло-
ження у рішенні про відкрите (публічне) 
розміщення облігацій емітент повинен 
розкрити інформацію щодо наймену-
вання, місцезнаходження та ідентифіка-
ційний код за Єдиним державним реє-
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стром юридичних осіб та фізичних осіб 
— підприємців поручителя, місце та дата 
проведення його державної реєстрації 
[6]. Виходячи із аналізу ЦК України, на-
йменування та місцезнаходження може 
мати тільки юридична особа. Оскільки 
Положення вимагає зазначення відомос-
тей, що ідентифікують юридичну особу, 
можна зробити висновок, що поручите-
лем за зобов’язаннями емітента облігацій 
може бути виключно юридична особа. 
Основними проблемами перебування 
юридичної особи в статусі поручителя, 
на наш погляд, виступають: відсутність 
вимог до організаційно-правової форми, 
розміру власного капіталу, мінімізації ри-
зиків у процесі здійснення таким поручи-
телем підприємницької діяльності, що в 
результаті може стати причиною фінансо-
вої неспроможності останнього, тощо.

Враховуючи наведене, доречною ви-
дається потреба нормативної конкретиза-
ції як статусу поручителя (визначення іден-
тифікуючих ознак особи, з якою емітент 
може укласти договір поруки), так і вста-
новлення раціональних обмежень щодо 
збереження фінансової спроможності по-
ручителя виконувати свої обов’язки за до-
говором поруки. Беручи до уваги, що двоє 
із трьох суб’єктів, які можуть надавати до-
даткове забезпечення за облігаціями, пови-
нні володіти статусом фінансової установи 
(гарант, страхова компанія), вважаємо, що 
виходом із обумовленої ситуації може стати 
внесення доповнень до ст. 8 Закону згідно з 
якими поручителем за зобов’язаннями емі-
тента облігацій підприємств повинен бути 
фінансовою установою як на момент укла-
дення договору поруки за облігаціями, так 
і протягом всього періоду їх обігу (розмі-
щення) до повного припинення боргових 
зобов’язань за такими облігаціями.

Порука, будучи за своєю правовою 
природою зобов’язанням, припиняється 
на загальних підставах, передбачених у 
главі 50 ЦК України. У ст. 559 ЦК Укра-
їни визначено також додаткові підстави її 
припинення. Так, згідно з ч. 4 ст. 559 ЦК 
України однією із підстав припинення 

поруки є закінчення строку, встановле-
ного в договорі поруки [7]. Аналізуючи 
практику визначення істотних умов дого-
ворів поруки у частині встановлення під-
став припинення такого договору, емітент 
та поручитель, як правило, домовляються, 
що припинення поруки можливе виключно 
у випадку припинення забезпеченого нею 
зобов’язання, наприклад, у разі погашення 
емітентом облігацій за їх номінальною 
вартістю. Проте не вирішеним залиша-
ється питання щодо правових наслідків у 
випадку дострокового припинення дого-
вору поруки або визнання його недійсним 
(наприклад, за рішенням суду). На думку 
М.І. Брагінського та В.В. Вітрянського, 
якщо договір поруки укладений як трис-
торонній договір між поручителем, борж-
ником та кредитором, то немає підстав ви-
знавати його недійсним, коли всі суттєві 
умови поруки у ньому викладені [1]. Проте 
недодержання вимог щодо дійсності пра-
вочинів, визначених ст. 203 ЦК України 
[7], апріорі наслідком буде мати визнання 
договору поруки недійсним. Можливим 
також видається дострокове розірвання до-
говору поруки за ініціативою однієї із сто-
рін або за спільною згодою.

Зазначене свідчить про наявність про-
галин у чинному законодавстві, оскільки 
жодним нормативно-правовим актом не ви-
значаються можливі наслідки для випуску 
облігацій після розірвання або визнання 
недійсним договору поруки, укладеного на 
забезпечення зобов’язань емітента обліга-
цій. Не передбачено також прямої можли-
вості щодо заміни в такому випадку особи 
поручителя. Більше того, нормами Поло-
ження забороняється будь-яке внесення 
змін до рішення про розміщення облігацій 
після початку їх розміщення (п. 10 Розділу 
2 Положення) [6]. Враховуючи відсутність 
обмежень у чинному законодавстві щодо 
максимального строку перебування облі-
гацій в обігу, існує досить велика можли-
вість зміни тих істотних умов, якими емі-
тент та поручитель керувалися при укла-
денні договору поруки, наприклад, втрата 
фінансової спроможності поручителя.
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З огляду на викладене, вважаємо за 
необхідне передбачити у ст. 8 Закону, що 
строк дії договору поруки встановлюється 
до виконання зобов’язань емітента обліга-
цій підприємств. Крім того, потрібно допо-
внити ст. 8 Закону частиною, якою визна-
чався б конкретний перелік підстав, за яких 
договір поруки по облігаціях може бути ро-
зірваним; правові наслідки, які повинні на-
ставати у разі визнання такого договору не-
дійсним або розірваним; можливість про-
ведення заміни поручителя після початку 
розміщення облігацій шляхом укладення 
іншого договору поруки та  внесення від-
повідних змін до інформації про випуск.

Таким чином, порука за зобов’язаннями 
емітента облігацій підприємств має ва-
гоме практичне значення, оскільки покли-
кана гарантувати проведення розрахунків з 
власниками облігацій, що позитивно впли-
ває на розвиток цивільно-правових та ін-
ших правовідносин. З огляду на зазначене, 
договір поруки повинен бути залишеним у 
діючому законодавстві як один із способів 
акцесорного забезпечення зобов’язань емі-
тента за облігаціями підприємств. Разом з 
тим проведене дослідження дозволяє зро-
бити такі висновки та пропозиції по до-
повненню та зміні чинного законодавст-
Статтю 8 Закону доповнити частиною, 

якою визначити, що поручителем за облі-
гаціями може бути юридична особа, яка 
має статус фінансової установи.

Розділ ІV Закону доповнити новою 
статтею, якою передбачити чіткий пере-
лік умов, що дозволятимуть внесення змін 
до рішення про розміщення (у випадку за-
критого (приватного) розміщення) або 
проспекту емісії (при відкритому (публіч-
ному) розміщенні) після початку розмі-
щення цінних паперівСтаттю 8 Закону до-
повнити частиною, якою визначити кон-
кретний перелік підстав, за якими договір 
поруки по облігаціях може бути розірва-
ним, і правові наслідки, які повинні наста-
вати у разі визнання такого договору не-
дійсним або розірваним.

Статтю 8 Закону доповнити частиною, 
якою визначити можливість проведення 
заміни поручителя шляхом укладення ін-
шого договору поруки з новим поручите-
лем після початку розміщення облігацій та 
внесення відповідних змін до інформації 
про випуск облігацій підприємств.

Додатково потребують дослідження 
питання щодо правового статусу пору-
чителя за зобов’язаннями емітента облі-
гацій підприємств та заміни поручителя 
після початку розміщення облігацій під-
приємств.
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реЗюме
Статья посвящена исследованию практики дополнительного обеспечения обяза-

тельств эмитента облигаций предприятий. Проведен анализ отдельных проблем норма-
тивного урегулирования отношений поруки как вида дополнительного обеспечения. Де-
лаются выводы о необходимости усовершенствования действующего законодательства 
Украины с целью обеспечения адекватного правового регулирования поруки по обяза-
тельствам эмитента облигаций предприятий.

SUMMARY
The article is dedicated to the research of collateral security of corporate bonds. The author 

has analyzed separate problems of its normative regulation. So there is made a conclusion about 
the necessity of improving of the Ukraine’s legislation in force for the purpose of providing of 
the adequate legal regulation of surety of bonds.
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Кожний правовий інститут, безсум-
нівно, в ідеалі повинен ґрунтуватись на на-
дійній теоретичній основі й відповідати со-
ціальним та етичним цінностям сучасного 
суспільства.

При цьому, що дуже важливо, теоре-
тич на до вершеність правового інституту і, 
отже, незаперечна правомірність його прак-
тичного застосування обумовлюється не 
лише досконалістю загальнотеоретичних 
правових доктрин і фундаментальних 
висновків галузевих юридичних наук, а 
й  передовсім опорою на найзагальніші 
нетлінні методологічні канони філосо фії 
права, з яких органічно й системно випли-
вають привабливі для всього людства 
принципи непорушності природних 
прав людини, становища народу як носія 
влади і пріоритету людини в суспільстві, 
наявності презумпції всього на користь 
життя, свободи і невинності, справедли-
вості, рівної відповідальності кожного за 
вчинене, незалежності одна від одної функ-
ціональних систем влади (установчої, зако-
нодавчої, виконавчої, судової, контрольної, 
інфор маційної).

Виходячи з цього і постійно маючи 
на увазі необхідність піклуватись про 
 досконалість законодавства як передумови 
ефективного регулювання відносин у сус-
пільстві, ми повинні періодично з наведе-
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них позицій аналізувати правові інститути 
з точки зору їхнього суспільно-правового 
генезису, предметності, допустимості, до-
цільності, етичності та процесуальних пра-
вил практичного застосування.

Серед таких інститутів нашу увагу при-
вертають інститут помилування та прина-
гідно споріднений з ним інститут достро-
кового звільнення від покарання або заміни 
одного покарання іншим, оскільки вони до-
сить істотно корегують чітко передбачену і 
врегульовану законодавством діяльність су-
дів та інших державних органів щодо міні-
мізації девіантної поведінки окремих осіб 
шляхом застосування до них адекватних за-
ходів кримінального покарання.

Проблемою здійснення помилування 
щодо осіб, які відбувають покарання на 
підставі обвинувальних вироків судів,-
займаються вже давно і досить широко, 
 зокрема, ю. Баулін, Ч. Беккаріа, А. Гришко, 
С. Зельдов, В. Маляренко, І. Марогулова, 
А. Міхлін, А. Музика, П. Ромашкін, ю. Са-
женков, С. Школа [1; 2; 3; 4; 8; 9; 10; 14; 
15; 19]. Крім того, це питання дотично до-
сліджувалось у роботах, присвячених ана-
лізу інституту амністії [див., зокрема: 1; 2; 
4; 7; 8; 9; 11; 14; 16; 17; 19]. За рідкісними 
виключеннями, соціальна цінність, допус-
тимість та етичність цього інституту не ви-
кликала сумнівів. Мова йшла, в основному, 
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про удосконалення законодавчих процедур 
і практики застосування його норм.

Помилування кваліфікованими спеці-
алістами визначається як спеціальний вид 
звільнення від покарання індивідуально 
визначеної особи, засудженої за вчинення 
злочину, що здійснюється на підставі від-
повідного правового акта. При цьому по-
милування за змістом полягає у заміні до-
вічного позбавлення волі на позбавлення 
волі на строк не менше двадцяти п’яти ро-
ків; повному або частковому звільненні від 
відбування як основного, так і додаткового 
покарання; заміні покарання або не відбу-
тої його частини більш м’яким покаран-
ням; знятті з особи судимості [13, 434]. За-
пропоновані інші визначення помилування 
по суті нічим не відрізняються від наведе-
ного, крім деяких редакційних та уточню-
ючих деталей [наприклад — 6, 412; 8, 29]. 
Помилування повсюдно здійснюється на 
підставі виявлення волі офіційних пред-
ставників виконавчої влади або монархів. 
В Україні ця акція належить до компетен-
ції Президента (ст. 106 Конституції Укра-
їни, ст. 87 КК України). Зміст і процедура 
помилування передбачена не законом, а 
підзаконним актом — Указом Президента 
України від 19 липня 2005 р. № 1118/2005, 
яким затверджено Положення про здій-
снення помилування.

На підставі цього Положення підго-
товку матеріалів до розгляду клопотань 
про помилування здійснює Служба з пи-
тань помилування Секретаріату (зараз — 
Адміністрація) Президента України, яка 
має величезні права щодо витребування 
матеріалів, необхідних для розгляду клопо-
тань про помилування, висновків посадов-
ців судів, прокуратури, юстиції, внутріш-
ніх справ, органів виконання покарання, 
місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування про доцільність 
застосування помилування, проведення пе-
ревірки окремих питань. Клопотання про 
помилування і підготовлені Службою ма-
теріали попередньо розглядаються Комі-
сією у питаннях помилування, яка утворю-
ється при Президентові України. За резуль-

татами попереднього розгляду клопотання 
про помилування і матеріалів, підготовле-
них Службою, Комісія вносить Президен-
тові України пропозиції про застосування 
помилування. Рішення Президента Укра-
їни про помилування засудженого прийма-
ється ним дискреційно, тобто на його влас-
ний розсуд, і оформляється Указом Прези-
дента України [12, 226]. Варто зазначити, 
що у разі відхилення Комісією клопо-
тання про помилування, про сам факт звер-
нення засудженого ніхто Президенту вза-
галі не повідомляє, і він у таких випадках 
не може скористатися своїм передбаченим 
Конституцією правом, бо механічно усува-
ється від його втілення в життя дорадчим 
органом. За даними соціологічного дослі-
дження жодного клопотання не було задо-
волено щодо 82,5% засуджених [11, 19].

Неважко побачити, не вдаючись до на-
укового аналізу, що законодавче забезпе-
чення здійснення помилування є вкрай 
недосконалим і з позиції теорії права, і з 
точки зору процедурної надійності та не-
упередженості прийняття юридичних рі-
шень. Помилування фактично здійсню-
ється келійно, не прозоро і заочно особами 
з неконституційних органів, які за умови 
мінімальної й опосередкованої участі 
Президента в цьому процесі створюють 
 виключно сприятливе підґрунтя для прак-
тично безкарної корупції.

В зв’язку з цим заслуговують на ціл-
ковиту підтримку пропозиції окре-
мих науковців, зокрема, ю.В. Бауліна, 
С.М. Школи, про необхідність врегулю-
вання соціальних відносин, пов’язаних із 
здійсненням помилування, спеціальним 
законом, оскільки відповідно до п. 22 ч. 1 
ст. 92 Конституції України діяння, які є 
злочинними,  визначаються виключно за-
конами нашої держави, а тому і звільнення 
від кримінальної відповідальності та від-
бування  покарання як елементи однієї 
системи повинні регулюватись законами 
[1, 185; 18, 102]. З цих міркувань можна 
зробити висновок, шо акт помилування за 
своєю сутністю є актом правосуддя. Такий 
висновок набуває, ще більшої переконли-
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вості, якщо проаналізувати ч. 1 ст. 74 КК, 
в якій у переліку суб’єктів, котрі в різних 
правових формах можуть здійснювати гу-
маністичні акти щодо звільнення засудже-
них від покарання або подальшого його 
відбування, заміни більш м’яким, а також 
пом’якшення призначеного покарання, за-
значаються суди (застосовують у цьому 
напрямі ст. 75—84 КК), Верховна Рада 
України, яка приймає закони про амністію 
(ст. 85, 86 КК) та Президент України, який 
видає укази про помилування (ст. 85, 87 
КК) [12, 209—226].

Тут виникає резонне запитання: якщо 
всі ці акти спрямовані на звільнення від 
відбування покарання або зменшення 
(пом’якшення) останнього, то чи не забез-
печується ефективна дія цього правово-
го інституту повною мірою діючим кримі-
нальним та кримінальио-процесуальним 
законодавством України? Огляд відповід-
них розділів названого законодавства дає 
підставу для позитивної відповіді. Дій-
сно, в розділі XII КК України «Звільнення 
від покарання та його відбування» в окре-
мих статтях передбачено низку підстав для 
судового звільнення від покарання засу-
джених осіб, звільнення їх від подальшого 
відбування покарання, заміна їм покарання 
більш м’яким та пом’якшення призначе-
ного їм покарання [6, 394—408, 416—422; 
12, 209—223], серед яких з юридично-
го погляду явним дисонансом звучать під-
стави звільнення шляхом прийняття закону 
про амністію або видання акта про помилу-
вання [1, 171—187; 6, 408—416; 12, 224—
226], оскільки вони не відповідають прин-
ципам кримінального процесу, який є єди-
ним засобом захисту матеріального кримі-
нального права, мають риси недозволено-
го зрощування політики і правосуддя, від-
верто здійснюються в руслі хибного для 
регулювання правових відносин принци-
пу доцільності. Тим більше, підкреслю-
ємо, всі види і варіанти зміни покарання 
засуджених передбачені й забезпечуються 
нормами діючих КК і КПК України. При 
цьому, що дуже важливо, все свідчить на 
користь судової процедури зміни покаран-

ня, у здійсненні якої, на відміну від поми-
лування, повною мірою діють конституцій-
ні принципи правосуддя, як правило, вра-
ховуються інтереси учасників процесу, що 
потерпіли від злочину, без обмежень здій-
снюється прокурорський нагляд за право-
судністю зміни встановленого судом пока-
рання, чого і в помину немає під час видан-
ня акта про помилування.

З цих міркувань логічно випливає пи-
тання про відповідність існування інсти-
туту помилування конституційному прин-
ципу поділу державної влади на відокрем-
лені законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 
Конституції України) [5, 5]? Незважаючи 
на допущену, з нашої точки зору, теоре-
тичну неточність у формулюванні цього 
принципу в нашій Конституції, бо влада, 
яка належить повною мірою народу, є не-
подільною, а має лише унормовані окремі 
функції, ми тим не менше вважаємо, що чи 
«гілки» влади, чи окремі функції влади по-
винні існувати в чітко передбачених межах 
компетенції без вторгнення однієї в іншу. 
Інакше сам принцип поділу влади втра-
чає сенс. В ч. 1 ст. 124 Конституції України 
чітко проголошено: «Правосуддя в Україні 
здійснюється виключно судами. Делегу-
вання функцій судів, а також привласнення 
цих функцій іншими органами чи посадо-
вими особами не допускається» [5, 58].

Зрозуміло, що обвинувачення і захист, 
засудження і виправдання, призначення 
покарання і звільнення від нього є актами 
правосуддя, яке, крім судів, не може здій-
снюватись ніким. Тому не може бути так, 
шоб один, здійснюючи надану йому функ-
цію правосуддя, призначав покарання, а ін-
ший, не будучи органом правосуддя, звіль-
няв від покарання, фактично привласню-
ючи функцію суду, що є неконституційним. 
В зв’язку з цим лише як можна уявити собі 
обернену ситуацію, коли суд проводить су-
дове слідство, заслуховує дебати сторін, 
постановляє обвинувальний вирок, а по-
карання засудженому призначає поважний, 
але позасудовии орган чи посадова особа.

Великі сумніви викликає процедура 
і підсумковий акт помилування і з точки 
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зору теорії права в питанні співвідно-
шення юридичної сили нормативних ак-
тів. Справа в тому, що вирок суду, який 
набрав законної сили, за своїм норматив-
ним статусом є персоніфікованим законом, 
обов’язковим для виконання на території 
України всіма громадянами, посадовими 
особами, органами й організаціями, в тому 
числі — Верховною Радою чи Президен-
том України, а тому не може бути скасова-
ний чи змінений ніяким органом чи поса-
довою особою. Очевидно, що вирок суду 
як незаперечне і законне рішення з врегу-
лювання конкретних суспільних відносин 
не може бути змінений навіть законом Вер-
ховної Ради, не говорячи вже про підза-
конні акти будь-якої категорії, до яких на-
лежать і укази Президента.

Акт помилування не має норматив-
ного характеру, розрахований на засто-
сування тільки в одному конкретному 
випадку [6, 413] і за визначенням не може 
принципово бути юридичною підставою, 
як стверджується в літературі, для звіль-
нення засудженого від покарання [8, 26], 
бо, на відміну від вироку суду з його якістю 
преюдиційиості, не має сили закону.

Але що ж насправді являє собою по-
милування, в чому полягас його глибинна 
сутність, і чи не має вона, огорнута гума-
ністичним туманом, хиб етичного чину?

У дослідженнях всіх часів широко ви-
світлюються питання зародження і роз-
витку інституту помилування, наголошу-
ється, що в давньому Римі, Київській Русі, 
країнах середньовіччя помилування пере-
важно застосовувалось відносно засудже-
них з привілейованих шарів суспільства, 
часто використовувалось феодалами з ме-
тою особистого збагачення, давало можли-
вість залишати безкарними тяжкі злочини 
аристократії [2; 10; 14; 19]. У всіх випадках 
помилування являло собою і являє по сей 
день милість (прошу звернути увагу — од-
ного кореня і змісту з милостинею), якою 

наділяє окремих засуджених всього лише 
людина, хоча й наділена спадково чи за ре-
зультатами виборів певними перевагами, 
але завжди на власний розсуд (хочу ми-
лую, а хочу — ні!) і повністю поза контро-
лем суспільства. 

Тому не дивно, що в період звільнення 
держав від кайданів абсолютної монархії 
й розквіту прогресивної правової думки 
багатьма вченими висловлювалось нега-
тивне ставлення до самого існування по-
милування як способу звільнення від по-
карання. Зокрема, Ч. Беккаріа писав, що 
оскільки закони встановлено для безпеки 
громадян, для лякання лиходіїв і для за-
хисту невинуватості, то залишається ви-
знати, що «справжня мета помилування 
полягає в тому, щоб пригнічувати закон 
або примусити його мовчати заради по-
кровительства винуватому» [2, 407].

В тій же праці він переконливо дово-
див, що помилування використовується 
для того, щоб показати людям, що можна 
прощати злочини, що покарання не є не-
обхідним їх наслідком і дозволяє «живити 
їх надією на безкарність і примушувати 
 думати, що раз може бути дано прощення, 
то виконання покарання щодо тих, кого не 
простили, буде скоріше зловживанням си-
лою, ніж виявленням правосуддя» [2, 409].

Таким чином, ми вважаємо, що інсти-
тут помилування принципово підлягає ска-
суванню як прояв образливої для людської 
гідності феодально-монархічної необме-
женої влади, що грубо порушує закріпле-
ний Конституцією поділ функцій влади і 
нехтує принципами демократичного судо-
чинства, перешкоджає утвердженню дій-
сно персонального і гласного обґрунтова-
ного безпосереднього звільнення від по-
карання з урахуванням інтересів засудже-
ного, потерпілого і суспільства в цілому в 
межах здійснення справедливого право-
суддя як неперехідної цінності світового 
цивілізованого співтовариства.
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реЗюме
В статье обосновывается мнение, что институт помилования должен быть отменен, 

поскольку он является оскорбляющим человеческое достоинство пережитком абсолют-
ной недемократической власти, а изменение назначенного осужденному в приговоре суда 
наказания может осуществляться в соответствии с теорией разделения функций власти 
только в судебном порядке.

SUMMARY
This article stresses the point that the procedure of getting pardon should be abolished so as 

it’s a personal dignity insulting a remnant of absolute non-democratic power and the change of 
guilty verdict can be sentences just in carts according to the theory of functions power division.
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Метою цієї статті є визначення сут-
ності і поняття установчого договору і 
його місця в правовій інституційній тео-
рії підприємства а також розробка інших, 
пов’язаних з цими питаннями проблем.

Перший законодавчий варіант вирі-
шення проблеми базувався на включенні в 
комплект установчих документів суб’єкта 
господарської діяльності установчого до-
говору і статуту. Спочатку при кодифікації 
господарського законодавства цей підхід 
був відображений і в проекті ГК України. У 
процесі розробки проекту ЦК України була 
сформована інша позиція, згідно з якою 
установчим документом суб’єкта господа-
рювання є або засновницький договір, або 
статут. Вона ж отримала закріплення в ГК 
України, після узгодження розбіжностей в 
запроектованих нормах двох кодексів. Тим 
самим поняттю установчого договору було 
протиставлене поняття засновницького до-
говору або договору засновників. 

У даний час згідно зі ст. 57 ГК України 
установчими документами суб’єкта госпо-
дарювання є рішення про його створення 
або засновницький договір, а у випадках, 
передбачених законом, — статут (поло-
ження) суб’єкта господарювання. Відпо-
відно до ст. 82 ГК України установчим доку-
ментом повного товариства і командит-
ного товариства є засновницький договір, а 

СутніСть і поняття 
уСтАновчого договоРу  

Ключові слова: підприємство, установчий договір, господарська правосуб’єктність, 
організаційно-господарське зобов’язання, організаційний гоcподарський договір.

В умовах централізованої планової 
економіки радянського періоду і пану-
вання державної власності підприємства, як 
правило, засновувалися за допомогою адмі-
ністративного акту. З переходом до нових 
умов господарювання  виникла потреба в 
осмисленні ринкових принципів заснування 
підприємств і організації економіки на новій 
основі. Зважаючи на новизну і складність 
завдання, в пострадянській юридичній науці 
відкрилася низка нових дискусій. Правова 
природа засновницького договору про ство-
рення суб’єктів, що здійснюють діяльність 
у сфері суспільного виробництва, стала 
одним з дискусійних питань пострадян-
ської юридичної науки. Проблема правової 
природи засновницького договору розгля-
далася в роботах А. Бризгаліна, В. Бублика, 
Г. Єременко, Г. Лобанова, І. Масляєва, 
І. Спасибо-Фатєєвої, е. Суханова, В. Тать-
кова й інших авторів, як правило, з погляду 
нормативістської теорії права. Разом з тим 
правовий інституційний підхід до цих 
проблем, який відстоює авторка, дозволяє 
отримати нові, більш доцільні з погляду 
практики результати1.

1 Правовий інституційний підхід, на відміну від 
юрпозитивістського (нормативістського) підходу, 
передбачає включення в структуру правового інсти-
туту прав і обов’язків його учасників, що виникають із 
реалізації як норм права, так і гарантованих ними свобод 
(згідно з принципом «дозволено все, що не заборонено»).
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установчим документом акціонерного това-
риства, товариства з обмеженою відпові-
дальністю і товариства з додатковою відпо-
відальністю — статут. Поряд з цим у нормах 
ГК України збереглося і поняття установ-
чого договору. На підставі установчого 
договору і/або статуту діють господарські 
об’єднання (ст. 119, розділ 12 ГК України). 
Категорія установчого договору фігурує і 
в розділі 9 «Господарські товариства» ГК 
України. Установчий договір визнається 
установчим документом фермерського 
господарства (ст. 8 Закону України від 19 
червня 2003 р. «Про фермерське господар-
ство»), кооперативного об’єднання (ст. 31, 
32 Закону України від 10 липня 2003 р. «Про 
кооперацію»), банківської корпорації (ст. 10 
Закону України від 7 грудня 2000 р. «Про 
банки і банківську діяльність») тощо.

Сформувалася практична проблема: 
чи існує категорія установчого договору у 
сфері господарювання, чи використання в 
ГК України двох термінів — «установчий» 
і «засновницький» договір є лише питан-
ням термінологічної неузгодженості, що 
частково збереглася після узгодження про-
ектів ЦК і ГК? На практиці її вирішили на 
користь різноманіття (виходили з того, що 
установчі договори продовжують діяти на 
підприємствах, оскільки законом не забо-
ронені).

Насправді практична проблема має в 
своїй основі до кінця не вирішену теоре-
тичну проблему правової природи засно-
вницького договору. 

У літературі висловлювалися різні 
точки зору з цієї проблеми. Одні автори 
вважали засновницький договір різнови-
дом договору про спільну діяльність, який 
припиняє свою дію після державної реє-
страції створеного нового суб’єкта госпо-
дарювання (Я.М. Шевченко, Г.В. Єременко 
[16, 179]. В. Бублик [2, 89], Г. Лобанов 
[12, 140] й ін.). Інші, навпаки, підкреслю-
вали специфічність установчого договору 
і вважали його постійно діючим установ-
чим документом (Н.О. Саніахметова [17], 
О.В. Дзера, А.С. Довгерт, Н.С. Кузнецова 
[23, 482], е. Суханов [18, 9] й ін.).

Цивілісти розійшлися в думках. Час-
тина з них визнала, що зважаючи на осо-
бливості установчого договору беззасте-
режно переносити на нього традиційні за-
гальні цивілістичні поняття не можна. Це 
зумовило появу в літературі думки про ви-
никнення нового виду цивільно-правового 
договору про передачу майна у власність з 
правом на участь в управлінні і правом ви-
моги у разі зміни інтересів — установчого 
договору [8].

У рамках господарсько-правової школи 
вироблено декілька трактувань установ-
чого договору:
установчий акт і одночасно акт внутрі ш -

ньо фірмового регулювання (орга ніза-
цій но-управлінський акт), що діє разом 
із статутом протягом всього існування 
створеної організації [7, 144];

корпоративний нормативно-правовий акт 
комплексного характеру, що поєднує 
в собі елементи приватноправового 
і публічно-правового регулюван ня, 
встановлює порядок організаційно 
оформленої спільної діяльності засно-
вників і учасників корпоративного 
суб’єкта господарювання [20, 61];

договір засновників і локальний норматив-
ний акт [7, 144; 20, 54]; 

нормативний договір двох і більше суб’єк-
тів про встановлення прав і обов’язків 
як загальних правил поведінки на май-
бутній час для невизначеного кола осіб 
[22, 48]. 
Кожне з трактувань освітлює окремі ас-

пекти категорії установчого договору, яка є 
комплексною в своїй основі, — соціально-
економічною (господарською), оскільки іс-
нує у сфері соціально-економічних (госпо-
дарських) відносин, правовою — оскільки 
кожне явище об’єктивної реальності за-
сноване на чиєму-небудь праві, що супро-
воджує його. 

Комплексний характер категорії уста-
новчого договору і необхідність діалек-
тичного підходу до її дослідження свідчать 
про те, що правильнішою буде постановка 
наукової проблеми, пов’язаної з установ-
чим договором, не як проблеми його пра-
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вової природи (так вона формулюється з 
позицій нормативістської теорії права), а 
як проблеми суті і поняття установчого до-
говору (таким є формулювання проблеми з 
позицій інституційної теорії права). 

З цих позицій висунуті раніше тракту-
вання установчого договору можна поді-
лити на дві категорії: 1) трактування суті 
установчого договору і 2) його поняття. 

Останнє з трактувань (як нормативного 
договору двох і більше суб’єктів про вста-
новлення прав і обов’язків як загальних 
правил поведінки на майбутній час для не-
визначеного кола осіб) за великим рахун-
ком може претендувати на роль доктри-
нального визначення суті установчого до-
говору. Будучи висунутим з позицій норма-
тивістської теорії права, воно виявляється 
адекватним сутності установчого договору 
і з позицій правового інституціоналізму. 
Разом з тим з позицій інституційної теорії 
права додаткової розробки вимагають пи-
тання, пов’язані з колом суб’єктів норма-
тивного договору. 

Нормативний договір є новим для 
юридичної науки, недостатньо розробле-
ним поняттям. На сьогодні «учбова літе-
ратура обмежується тільки згадкою про 
входження в практику даного джерела» 
[14, 2]. У класифікаціях нормативних 
договорів, що приводяться в теорії права, 
фігурують конституційні, адміністра-
тивні нормативні договори, трудові дого-
вори, угоди і колективні договори, що 
виникли на базі трудового права (див., 
напр., М.М. Марченко [13]). Іноді відзнача-
ють також їх існування у сфері цивільного 
права (див., напр., О.Ф. Скакун [19, 567]). 
Приватно-публічна сфера господарського 
права при цьому невиправдано ігнорується. 
Зв функціональними, цільовими і зміс-
товими особливостями нормативні дого-
вори поділяють на засновницькі договори, 
компетенційно-розмежувальні угоди, угоди 
про делегування повноважень, програмно-
політичні договори про дружбу і співп-
рацю, функціонально-управлінські угоди, 
договори між державними і недержавними 
структурами (наприклад, профспілками), 

договори про суспільну згоду, міжнародні  
договори [21, 183—198]. Категорія уста-
новчого договору в наявних класифіка-
ціях не згадується. Разом з тим специфіка, 
що виявляється в ньому, має незамінне 
значення, зокрема, для пізнання категорії 
нормативного договору в цілому. Особли-
вий інтерес являє установчий договір у 
сфері суспільного виробництва. Ця сфера 
має приватно-публічну природу, яка вияв-
ляється в багатоманітному переплетенні 
приватних і публічних відносин. Найбільш 
поширеним у цій сфері є установчий дого-
вір про створення суб’єкта господарської 
діяльності, ініціаторами якого виступа-
ють приватні особи. За правовою приро-
дою такий договір є приватно-публічним 
нормативним договором. Окрім приватних 
цілей і інтересів, в даному нормативному 
договорі переслідуються також публічні 
цілі і інтереси, сторонами його виступають 
приватні особи і держава в особі уповнова-
жених органів, в ньому, як правило, завжди 
виявляється і закріплюється і приватна, і 
загальна, публічна воля — воля його сторін, 
суб’єктів даного договору. Саме в рамках 
такого договору приватні і публічні відно-
сини можуть отримати і реально отриму-
ють системне, комплексне врегулювання. 
У ньому закріплюються приватні і публічні 
права (останні у вигляді кореспондую-
чих обов’язків підприємства), що форму-
ють конкретний правовий інститут (ВАТ 
«Концерн «Стирол» тощо).

Слід зазначити, що в літературі 
прий нято ділити договори на приватні і 
публічні за критерієм суб’єктів і змістом 
договору. За наявності публічного суб’єкта 
як хоч би однієї із сторін договір вважає-
ться публічним, критерій змісту договору 
має скоріше похідне від першого значення. 
Разом з тим особливості установчого дого-
вору про створення і діяльність суб’єкта 
господарської діяльності свідчать про 
недостатність такої класифікації і необхід-
ність виділення також приватно-публічних 
договорів за критерієм відносин, що регу-
люються договором. Такий критерій вияв-
ляється найбільш прийнятним для класи-
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фікації нормативних договорів у сфері 
господарювання на приватні — такі, що 
забезпечують організацію приватногоспо-
дарських відносин на засадах повної само-
регуляції; публічні — такі, що слугують 
організації публічних господарських 
відносин на засадах публічного регулю-
вання; приватнопублічні — такі, що забез-
печують організацію приватнопублічних 
відносин на засадах поєднання публічного 
регулювання і саморегуляції.

Такий підхід до класифікації повністю 
відповідає уявленню, що договір висту-
пає правовим засобом організації соціаль-
них зв’язків. Кожною умовою договору є 
окреме юридичне волевиявлення конкрет-
ного інтересу сторін до тих або інших ком-
понентів правового зв’язку, який встанов-
люється за допомогою договору [9, 173]. 
Зважаючи на це, за справедливим зауважен-
ням О.А. Беляневич, в соціологічному ас-
пекті можна визначити договір як засіб узго-
дження інтересів його учасників — приват-
них, приватно-публічних, публічних [3, 39].

Для порівняння, з позицій юридичного 
позитивізму правовідношення — індиві-
дуалізований зв’язок, який виникає на під-
ставі правових норм між особами у формі 
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків 
і підтримується примусовою силою дер-
жави [1, 82]. З урахуванням того, що в су-
часному українському законодавстві зна-
чно розширені межі незабороненої пове-
дінки, а норми цивільного і господарського 
права про договори, сконструйовані відпо-
відно до загальнодозвільного типу право-
вого регулювання, залишають суб’єктам 
господарських і цивільних договірних від-
носин досить широкі можливості само-
стійно визначати або змінювати зміст своїх 
прав і обов’язків [3, 44], дане визначення 
явно поступається наведеному вище ви-
значенню правовідношення, сформульова-
ному в соціологічному аспекті.

Важливою посилкою для досліджен ня 
поняття уставновчого договору є та 
особливість, що цей договір регулює як 
організаційно-майнові, так і організаційно-
управлінські відносини. Це дає підстави 

вважати, що питання про правову природу 
установчого договору виходить за рамки 
цивільного права [7, 144]. 

Розрізнення організаційних (в т.ч. 
органі заційно-майнових) і майнових відно-
син (або організаційно-господарських і 
господарсько-виробничих в термінології 
ст. 3 ГК України) має принципове значення. 
У ньому міститься ключ до вирішення 
багатьох практичних проблем, наприклад, 
щодо сплати державного мита при пере-
дачі внеску до статутного фонду створю-
ваної господарської організації. Як відзна-
чає П.П. Черевко, вже багато років продо-
вжуються спори щодо державного мита за 
здійснення нотаріальних дій з посвідчення 
засновницького договору [24]. Засно-
вники господарських організацій стика-
ються з вимогами уповноважених органів 
по сплаті державного мита у розмірі 5 від-
сотків від договору, як це передбачає ст. 3 
Декрету Кабінету Міністрів України «Про 
державне мито». Це стає серйозною пере-
шкодою на шляху створення госпорганіза-
цій і викликає заслужену критику.

Щоб отримати об’єктивні відповіді, 
які необхідні для припинення суперечок 
і обґрунтування прийнятного рішення, 
пот рібна подальша розробка категорії 
організаційно-господарського зобов’я-
зан ня і відповідного законодавства.

Вищий господарський суд України в 
своєму роз’ясненні від 12 вересня 1996 р. 
«Про деякі питання практики вирішен-
ня спорів, пов’язаних із створенням, реор-
ганізацією і ліквідацією підприємств» 
(п. 1) виходив з того, що створення ново-
го суб’єкта підприємницької діяльності і 
визначення його організаційно-правової 
форми регулюється не положеннями 
Цивіль ного кодексу України про  спільну 
діяльність, а іншими актами законодав-
ства (Законом про господарські товари-
ства). При цьому порядок укладення уста-
новчого договору виводиться із загальних 
правил про порядок укладання і виконання 
правочинів і зобов’язань.

У процесі правового регулювання гос по-
дарських відносин була  напрацьована низка 
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особливих юридичних конструкцій, однією 
з яких є організаційно-госпо дарський дого-
вір. Як відзначає О.А. Беляневич, ця кон-
струкція найнаочніше відображає можли-
вості і межі договірної самоорганізації соці-
альних систем різного рівня. Разом з тим 
слід визнати певну фрагментарність і в тео-
ретичній розробці цього питання, і в прак-
тиці правового регулювання. Можливо, 
не в останню чергу, саме через це в про-
цесі кодифікування господарського законо-
давства цей вид господарсь ких договорів 
значною мірою залишився без уваги зако-
нодавця, майже «розчинився» в понятті 
організаційно-господарського зобов’язання, 
і не отримав адекватного правового регулю-
вання на рівні загальних положень про гос-
подарські договори розділу 20 ГК України. 
Зважаючи на це, звертається увага на важли-
вість системної теоретичної обробки перед-
бачених ГК України нових для законодав-
ства понять організаційно-господарського 
зобов’язання і організаційного господар-
ського договору [6, 53—56; 4, 320—324].

Класичним прикладом організаційного 
договору, що регулює органічно пов’язані 
організаційно-майнові і організаційно-уп-
рав лінські відносини в процесі функціону-
вання суб’єкта госпдіяльності, є складний 
системоутворюючий багатосторонній ба га-
то сту пін чатий договір про його створен ня і 
діяльність — установчий договір.

Процес укладення установчого дого-
вору у сфері суспільного виробництва 
проходить декілька стадій:
стадію ухвалення рішення про ство-

рення суб’єкта госпдіяльності ініціа-
тором створення або укладення засно-
вницького договору, якщо ініціаторів 
декілька або багато;

можливу стадію ухвалення розширеного 
засновницького договору за участю 
осіб, що приєдналися до ініціаторів 
(на основі договорів приєднання до 
первинного засновницького договору):

стадію укладення установчого договору 
між ініціатором (ініціаторами) ство-
рення і державою, засвідчуваного 
актом державної реєстрації суб’єкта 

госпдіяльності на умовах відповід-
ності установчих документів вимогам 
законодавства. З моменту державної 
реєстрації виникає господарська 
правосуб’єктність створеної органі-
зації.
Результатом вказаної сукупності дій є 

формування правового інституту суб’єкта 
господарської діяльності — сукупності 
прав учасників корпоративних відносин, 
що забезпечують як реалізацію їх інтер-
есів і забезпеченої правом їх влади, так 
і сукупну корпоративну владу, що реалі-
зовує системний корпоративний інтерес  
в процесі функціонування суб’єкта госпо-
дарської діяльності.

Таким чином, систему корпоративних 
відносин складають різноманітні приватні 
і публічні відносини, які регулюються 
за допомогою господарсько-правового 
методу збалансування приватних і 
публіч них інтересів і, відповідно, входять 
в предмет регулювання господарського 
права.

Слід зазначити, що на початковій стадії 
розвитку капіталізму учасниками корпо-
ративних відносин безперечно визнава-
лися особи, що виступили ініціаторами 
створення суб’єкта госпдіяльності або що 
приєдналися до них (внутрішні учасники, 
інсайдери). Після переходу капіталізму 
у фазу монополістичного по мірі станов-
лення складноорганізованої економіки в 
зарубіжному праві з’являється поняття 
зовнішніх учасників корпорацій (аутсай-
дерів). На сучасному етапі у вітчизняній 
і в зарубіжній літературі висловлюються 
різні точки зору на зміст корпоративного 
права. Існують відмінності при визна-
ченні кола правовідносин, що підпадають 
під його регулювання. Одні автори розгля-
дають в рамках корпоративного права 
весь комплекс правовідносин, учасником 
яких виступає корпорація (і внутрішні, і 
зовнішні). Інші включають в його предмет 
тільки чисто корпоративні (внутрішньофір-
мові) відносини, не зачіпаючи відношення 
корпорації з третіми особами (державою 
і приватними суб’єктами). О.Р. Кибенко 
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виділяє в системі відносин, що складають 
предмет корпоративного права, групу 
відносин зовнішнього характеру, що вини-
кають між корпорацією і третіми особами, 
і групу внутрішніх (внутрішньофір-
мових, корпоративних) відносин, учасни-
ками яких є засновники (учасники) корпо-
рації, сама корпорація як господарюючий 
суб’єкт і її органи [10, 13—14]. 

Виправданим буде тлумачити корпо-
ративний інтерес як системний інтерес, 
структурними елементами якого є задіяні 
в ньому багатоманітні приватні і публічні 
інтереси, які у сукупності створюють нову 
якість — систему корпоративного інтересу. 
Доцільність такого підходу підкреслювала 
О.М. Вінник, яка на основі дослідження 
взаємодії публічних і приватних інтересів 
в господарських товариствах виділила під-
системи індивідуальних, групових інтере-
сів і загальносистемного інтересу, сформо-
ваного за рахунок збалансованого враху-
вання внутрішньосистемних і зовнішньо-
системних інтересів, а значить, визначаль-
ного в процесі функціонування системи 
[5, 77]. Подібної систематизації інтересів в 
акціонерних товариствах дотримуються й 
інші автори [11, 62; 15, 91]. 

Системно-структурний взаємозв’язок 
корпоративного інтересу і відповідної кор-
поративної волі (влади) і їх структурних 
частин, що беруть участь у функціону-
ванні системи, свідчить про необхідність 
трактування корпоративного зобов’язання 
як складного системно-структурного орга-
нізаційно-господарського зобов’я зання 
і недо цільності зведення корпоративних 
відносин до вузькоцивлістичного їх трак-
тування як двосторонніх зобов’язальних 
відносин юридичної особи і його засно-
вника (учасника).

Реалізація інституційної теорії право-
суб’єкт ності потребує вдосконален ня 
виз начення поняття організаційно-госпо-
дарського зобов’язання, що міститься в ГК 
України.

У нормах ГК України (ст. 176) зазначена 
лише частина організаційно-господарських 
зобов’язань: утворювані на основі про-

стих, лінійних двосторонніх зв’язків (влас-
ник — суб’єкт госпдіяльності, держор-
ган — суб’єкт госпдіяльності, орган місце-
вого самоврядування — суб’єкт госпдіяль-
ності і т.п.), або ж на основі договору про 
спільну діяльність без створення суб’єкта 
госпдіяльності. Насправді можуть мати 
місце і реально мають місце також склад-
ноструктуровані нелінійні багатосторонні 
організаційно-господарські зобов’язання, 
що виникають із установчогого договору 
і регулюють систему багатоманітних від-
носин — організаційно-управлінських і/
або організаційно-майнових. Їх основним 
різновидом є корпоративне зобов’язання, 
що виникає із установчого договору про 
створення нового суб’єкта госпдіяльності, 
приватнопублічне за своєю природою. До 
ст. 176 ГК доцільно зробити відповідне до-
повнення.

Проведене дослідження дозволяє зро-
бити висновки, що установчий договір 
займає центральне місце в правовій ін-
ституційній теорії підприємства як завер-
шальне, системне джерело права — реалі-
зована форма права, що відображає завер-
шальну стадію узгодження приватних і пу-
блічних інтересів, задіяних у підприємстві, 
і що оформляє підприємство як правовий 
інститут.

Доцільним є трактування установ-
чого договору як складного системоутво-
рюючого багатостороннього багатосту-
пінчатого приватно-публічного організа-
ційного господарського договору, що за-
безпечує створення суб’єкта господар-
ської діяльності і регулювання внутріш-
ніх і зовнішніх організаційно-майнових і 
організаційно-управлінських відносин у 
процесі його функціонування.

Корпоративний інтерес слід розглядати 
як системний інтерес, структурними еле-
ментами якого є приватні і публічні інтер-
еси, задіяні в ньому.

З урахуванням викладеного 
може бути сформульо ване визначен-
ня корпоратив ного зобов’я зання як 
складнострукту ро ва ного багатосторон-
нього організаційно-господарського зо-
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бов’я зан ня, що виникає з установчого до-
говору і регулює систему внутрішніх і зо-
внішніх організаційно-управлінських і/або 
організаційно-майнових відносин. 

Вимагає виділення стадія укладення 
установчого договору між ініціатором 
(ініціаторами) створення і державою, 
 засвідченого актом державної реєстра-
ції суб’єкта госпдіяльності на умовах від-
повідності установчих документів вимо-
гам законодавства. З цим пов’язана також 
 необхідність включення до складу установ-
чих документів акта державної реєстрації 
суб’єкта господарської діяльності і покла-
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реЗюме
В статье исследована проблема определения сущности и понятия учредительного до-

говора, обосновано его центральное место в правовой институционной теории предприя-
тия, осуществлена разработка других связанных с этими вопросами проблем.

SUMMARY 
In clause the problem of definition of essence and concept of the constituent contract is 

investigated, is proved its central place in legal institute of the theory of the enterprise, the 
development others, connected with these questions problems is carried out.

рекомендовано кафедрою цивільного,  
господарського права та процесу
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Відповідно до Конституції України ко-
жен має право на захист своїх прав та за-
конних інтересів. Водночас кожному га-
рантується правова допомога. Людина 
може захищатися особисто або вільно оби-
рати собі захисника своїх прав. У статті 59 
Конституції України зазначено, що для за-
безпечення права на захист від обвинува-
чення та надання правової допомоги при 
вирішенні справ у судах та інших держав-
них органах в Україні діє адвокатура.

Законодавство, що регулює забезпе-
чення адвокатурою конституційного права 
на захист обвинуваченого та гарантії права 
на захист, охоплює різні галузі права. 
Норми Конституції є нормами прямої дії і 
водночас є базою для створення галузевого 
законодавства. Принцип забезпечення під-
озрюваному, обвинуваченому, підсудному 
права на захист передбачено у статях 32, 
55, 59, 63, 129 Конституції України. Суть 
цього принципу, на думку деяких дослід-
ників [20, 10—11], полягає в тому, що за-
кон наділяє особу правом особисто захища-
тись від підозри чи обвинувачення та надає 
право скористатися допомогою захисника, 
в т.ч. за рахунок держави, а також встанов-
лює певні процесуальні гарантії реаліза-
ції зазначених прав. Норми кримінального, 
кримінально-процесуального і адміністра-
тивного законодавства, а також норми, що 

випливають з ратифікованих парламен-
том України міжнародних договорів, та-
кож регулюють питання забезпечення об-
винуваченому права на захист. У Консти-
туції України право на захист гарантується 
через існуючу систему судів та адвокатуру. 
В цьому контексті мову можна вести і про 
роль адвоката-захисника у забезпеченні 
права обвинуваченого на доступ до пра-
восуддя. З цього приводу В.П. Шибіко за-
уважує, що доступ до правосуддя у кримі-
нальному процесі означає певний процесу-
альний режим як систему відповідних про-
цесуальних засобів, який дає можливість 
учасникам процесу знати про свої права на 
активну участь у справі, використовувати 
ці права для справедливого її вирішення. 
У цьому режимі істотна роль належить 
участі у справі захисника обвинуваченого 
[37,  41]. У літературі зазначається [19, 15; 
24, 11], що у розумінні Європейського суду 
з прав людини право на правову допомогу 
є передумовою існування та визначальною 
складовою ширшого за своїм обсягом та 
значенням права на доступ до суду, гаран-
тованого статтею 6 Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод. 
У рішенні у справі «Ван Ґейсегем проти 
Бельгії» від 21 січня 1999 року Європей-
ський суд з прав людини встановив, що 
«право кожної особи, обвинуваченої у вчи-
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ненні кримінального злочину, на ефектив-
ний адвокатський захист є одним із атрибу-
тів справедливого судового процесу». Цю 
ідею Європейський суд послідовно прово-
дить у багатьох своїх рішеннях. Отже, важ-
ливе місце в забезпеченні права на захист, 
у т.ч. права на доступ до правосуддя, віді-
грає адвокатура. У статті 3 Закону України 
«Про адвокатуру» встановлено, що діяль-
ність адвокатури регулюється Конститу-
цією України, іншими законодавчими ак-
тами України. Окрім цього, діяльність ад-
вокатури в частині забезпечення права об-
винуваченого на захист регулюється під-
законними нормативними актами, у т. ч. 
статутами адвокатських об’єднань, Пра-
вилами адвокатської етики [6, 141—176] 
тощо. Безперечно, всі норми цих актів ма-
ють відповідати Конституції та законам 
України. Таким чином, попередньо можна 
зробити висновок, що забезпечення адво-
катурою права на захист у кримінальному 
провадженні — це міжгалузевий інститут, 
який включає законодавство, що регулює 
діяльність адвокатури, як певної організа-
ції діяльності адвокатів, та законодавство, 
що гарантує особі право на захист. Не ви-
падково в науковій літературі при аналізі 
гарантій прав особи на захист у криміналь-
ному судочинстві прийнято виділяти як 
елемент цих гарантій — існування самого 
інституту захисту. Так, В.О. Попелюшко 
розглядає умови існування інституту за-
хисту в кримінальному судочинстві на 
правах організаційної функції, а не лише 
функції кримінального процесу в цілому 
як функції, протилежній обвинуваченню 
[23, 7]. На нашу думку, захист і є самостій-
ною функцією в процесуальній діяльності, 
оскільки її наявність забезпечує принцип 
змагальності (стаття 161 КПК) за умови за-
безпечення в КПК гарантій прав сторін. У 
цьому контексті правий В.О. Попелюшко, 
що адекватне забезпечення права на захист 
обвинуваченому можливе лише незалеж-
ною професійною самоврядною адвокату-
рою [23, 8—9].

З огляду на те, що забезпечення адво-
катурою права на захист у кримінальному 

провадженні — це міжгалузевий інститут, 
залишається дискусійним питання галу-
зевої належності об’єкта наукового дослі-
дження як діяльності із забезпечення ад-
вокатурою права на захист обвинуваче-
ного в кримінальному процесі. М.М. Ми-
хеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко ствер-
джували, що об’єктом дослідження на-
уки кримінально-процесуального права 
є кримінальне-процесуальне право в ці-
лому, його інститути і норми, практика їх 
застосування [15, 24]. Інакше кажучи, ці 
автори визначали адвокатську діяльність 
як об’єкт дослідження науки кримінально-
процесуального права лише в контексті та в 
межах діючих кримінально-процесуальних 
інститутів, норм. Аналізуючи співвідно-
шення кримінального процесу з іншими 
галузями права і суміжними науками, до-
слідники наголошували, що повноваження 
адвоката в кримінальному процесі регулю-
ються з урахуванням законодавства про ад-
вокатуру [15, 26].

Л.О. Зашляпін не виключає, що адво-
катська діяльність є об’єктом дослідження 
не тільки такої галузі, як кримінальний 
процес, та пише, зокрема, що «...адвокат-
ська діяльність є об’єктом дослідження 
прикладних наук, у т. ч. криміналістики... 
Ця діяльність системно пов’язана з діяль-
ністю носіїв інших процесуальних функ-
цій — протилежної сторони... Ігнорування 
цього прикладними науками свідчитиме 
про безсистемність підходу, а також про од-
нобічність — ігнорування одного з суттє-
вих елементів об’єктної області» [10, 110]. 
На думку зазначеного автора, методом 
розв’язання цієї проблеми може бути піз-
нання конституційно-нормативних факто-
рів. Безперечно, цей висновок обґрунто-
ваний, але надалі його твердження, що не 
процесуальне законодавство, а еволюція 
норм конституційного права, діюча система 
норм конституційного права обумовлюють 
можливість і необхідність наукових дослі-
джень в прикладних науках, присвячених 
діяльності адвокатури [10, 116], є супереч-
ливим. Не відкидаючи важливість дослі-
джень адвокатської діяльності науковцями 
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в галузі конституційного права, все ж не 
можна погодитись з Л.О. Зашляпіним, коли 
він стверджує, що теоретичні дослідження 
адвокатської діяльності повинні бути адре-
совані передусім конституційно-правовій 
науці [10, 111]. З нашого погляду, ця про-
блема безперечно є об’єктом дослідження 
в науці кримінально-процесуального права 
та обумовлюється особливостями кримі-
нального процесу. Приміром, В.П. Шибіко 
слушно звертає увагу на ту обставину, що 
жодна інша сфера державної діяльності не 
пов’язана з можливістю настільки істот-
ного обмеження прав особи, як криміналь-
ний процес, причому обмеження на закон-
них підставах [38, 3]. На нашу думку, до-
слідження адвокатської діяльності, як і ді-
яльності суб’єктів доказування в кримі-
нальному процесі, не може бути обме-
жене рамками певної галузевої науки. На-
приклад, проблема імплементації консти-
туційного припису (ст. 124 Конституції) 
про здійснення правосуддя через інсти-
тут присяжних не може бути врегульована 
лише через механізм внесення змін і допо-
внень до кримінально-процесуального за-
конодавства України, оскільки, як зазна-
чає ю.П. Аленін, запровадження цього ін-
ституту в сучасних умовах видається по-
милковим [1, 20]. У контексті необхідності 
міжгалузевого дослідження адвокатської 
діяльності О.Я. Баєв слушно зауважує, що 
теорії професійного захисту у криміналь-
них справах як самостійної наукової дис-
ципліни не існує, а тому ці питання мають 
досліджуватися в рамках науки криміна-
лістики [2, 17]. Криміналістичні аспекти 
професійного захисту у кримінальному 
процесі вирізняють В.Н. Смирнов та інші 
дослідники [5, 4; 8, 17—39; 30, 3—8].

Не випадково в науковій літературі до-
тепер немає єдності щодо юридичної при-
роди адвокатури. На думку Є.В. Васьков-
ського, адвокатура — це не замісниця сто-
рін, суб’єктів процесу, а фактор правосуддя 
і елемент судової організації, вона уосо-
блює таким чином інститут у тій гілці пу-
блічного права, яка має назву судового або 
процесуального [7, 9—10]. І.Я. Фойниць-

кий також вважав, що адвокатура належить 
до процесуальних інститутів [35, 241]. Ба-
гато в чому таке уявлення відомих дорево-
люційних російських адвокатів сформува-
лося внаслідок чинного на той час судоу-
строю в Російській імперії. Як слушно за-
значає Т.В. Варфоломеєва, напередодні ХХ 
сторіччя присяжна адвокатура Росії була 
самостійною ланкою судової системи, не-
обхідність якої значною мірою зумовлю-
валася введенням змагального процесу 
[4, 10]. Необхідно зазначити, що О.Ф. Кіс-
тяковський ближче до сучасних уявлень 
про функції адвокатури характеризував 
цей інститут як постійно діючу магістра-
туру, покликану гарантувати законну сво-
боду громадян у кримінальному процесі 
[11, 45]. Нині адвокатуру не розглядають 
лише як певний процесуальний інститут, а 
визначають, насамперед, через притаманні 
їй функції — як самостійний інститут пра-
вової системи. 

Т.В. Варфоломеєва, вивчаючи стан су-
часної адвокатури в Україні та її діяль-
ність, доходить висновку, що багато про-
блем у цьому питанні були і є актуальними 
як при її оформленні в самостійний інсти-
тут, так і в період реформування майже че-
рез 130 років її діяльності [4, 15]. На думку 
М. Коваля, на сучасному етапі розвитку 
держави ні законодавча, ні виконавча, ні 
судова гілки влади не виявляють зацікав-
леності в забезпеченні існування сильної 
та незалежної адвокатури в Україні, мож-
ливо тому, що за своїм статусом адвокатура 
не належить до жодної з гілок державної 
влади [13, 19].

З огляду на це, безумовно, вини-
кає необхідність теоретичного визна-
чення місця і ролі адвокатури як певного 
соціально-правового інституту в дер-
жаві та суспільстві та сучасних вимог до 
організаційно-правової форми її діяль-
ності. 

Н.І. Клименко зазначає, що адвокатура 
України — це специфічний недержавний 
інститут, що допомагає здійсненню право-
суддя та додержанню законів у суспільстві 
[12, 44].
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ю.П. Лубшев вважає, що без адвока-
тури як соціально-правового інституту не-
можливе існування влади, управління дер-
жавою. Тому адвокатура, її організація і ді-
яльність є обов’язковою частиною всієї 
системи органів і організацій, що регулює 
найважливіші соціальні процеси. Адвока-
тура є об’єктивною необхідністю, що має 
власні закони життя, лише частина з яких 
пізнана, але набагато більше у цьому явищі 
непізнане [16, 9]. 

е.В. Васьковський справедливо визна-
вав адвокатуру не тільки ліберальною про-
фесією, а й організацією, яка здатна забез-
печити професію умовами, що гарантують 
їй незалежність від клієнтів і суду, а також 
рівноправність з прокуратурою [7, 22]. Він 
зазначав, що держава має обумовити діяль-
ність адвокатів та надати їм особливу ор-
ганізацію, котра попереджувала б можли-
вість зловживання і водночас гарантувала 
б сумлінність та знання [7, 12]. На думку 
багатьох сучасних російських дослідни-
ків, адвокатуру не можна механічно ото-
тожнювати з громадською організацією 
[3, 36—44; 17, 97; 31, 6—9]. 

Т.В. Варфоломеєва розглядає адвока-
туру через призму конституційних припи-
сів і вважає, що здійснення юридичної ді-
яльності Конституція України покладає на 
конкретні правові інститути. Вона наго-
лошує, що, розглядаючи у 1992 році про-
ект закону України «Про адвокатуру», на-
родні депутати безпідставно змінили по-
няття адвокатури, тому суттєвим недолі-
ком чинного Закону «Про адвокатуру» є 
відсутність єдності адвокатури як право-
вого інституту [6, 30]. На нашу думку, це 
не єдина, але головна вада чинного За-
кону «Про адвокатуру», яка полягає у від-
сутності нормативного визначення органі-
заційної єдності адвокатів, штучного ото-
тожнення конституційного поняття «ад-
вокатура» з адвокатами безвідносно до їх 
прав, обов’язків та гарантій діяльності. Де-
які автори пояснюють існуючу невідпо-
відність законодавства України вимогам 
Основного Закону ілюзорністю конститу-
ційного положення про Україну — правову 

державу як певний ідеал, якого не можна 
досягти [18, 27]. З таким підходом до подо-
лання проблем у сфері захисту прав та сво-
бод людини в Україні важко погодитись, 
хоча б з огляду на ту обставину, що норми 
Конституції — це норми прямої дії.

Другий підхід до визначення місця ад-
вокатури в суспільстві і державі зводиться 
до розуміння адвокатури лише як громад-
ського утворення, яке є складовою лан-
кою правової системи держави. Такий 
підхід був притаманний багатьом радян-
ським дослідникам [22, 7—8, 12; 28, 14; 
33, 117—118]. Наприклад, А.Я. Сухарєв за-
значав, що радянська адвокатура є складо-
вою ланкою соціалістичної правової сис-
теми [29, 6]. М.О. Чельцов, аналізуючи 
функції захисту, писав, що захист у радян-
ському процесі є такою самою публічно-
правовою функцією, як і обвинувачення. 
Радянський захисник — не представник 
обвинуваченого, що виконує його волю, а 
член громадської організації, який виконує 
функцію захисту законних інтересів обви-
нуваченого [36, 30—31].

Третій підхід до визначення місця ад-
вокатури в суспільстві і державі зводиться 
до розуміння адвокатури як громадського 
утворення, що не має жодного відношення 
до функціонування правової системи дер-
жави. Яскравий приклад такого підходу 
міститься у висновку головного науково-
експертного управління Верховної Ради 
України на один з проектів Закону України 
«Про адвокатуру», де зазначалося: «Пи-
тання про те, чи можна вважати адвокатуру 
інститутом правової системи держави, на-
лежить до розряду дискусійних з огляду 
на те, що у законодавчому порядку від-
сутнє офіційне визначення правової сис-
теми України і, відповідно, її складових. З 
нашого погляду, адвокатура як громадське 
об’єднання таким вважатися не може, тому 
що правову систему держави мають стано-
вити насамперед державні правоохоронні 
органи: суд, прокуратура, міліція, Служба 
безпеки України та деякі інші. У всякому 
разі перелічені органи мають стабільну 
природу, а громадське утворення — адво-
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катура в принципі може і само розпусти-
тися». На нашу думку, тут є порушення за-
конів логіки, коли відсутність норматив-
ного визначення поняття «правової сис-
теми України» дає можливість експертам 
ставити адвокатуру поза межами цієї сис-
теми, і одночасно вважати складовими цієї 
системи державні правоохоронні органи. 
Для порівняння зазначимо, що, наприклад, 
ст. 3 Закону Литовської Республіки визнає 
адвокатів Литви незалежною частиною 
правової системи Литви, параграф 1 Фе-
дерального положення про адвокатів ФРН 
встановлює, що адвокат є незалежним ор-
ганом правосуддя, ст. 1 Закону Республіки 
Білорусь «Про адвокатуру» визнає адвока-
туру незалежним правовим інститутом, по-
кликаним відповідно до Конституції Рес-
публіки Білорусь здійснювати професійну 
правозахисну діяльність [32, 169]. 

У теорії права «правову систему» роз-
глядають як одну з підсистем суспільства 
поряд з економічною, політичною, релігій-
ною. В літературі зазначається, що кате-
горія «правова система» характеризується 
найвищим рівнем абстракції. Вона вклю-
чає різнорідні елементи, а саме: 

1) доктринально-філософський; 
2) нормативний, тобто сукупність дію-

чих у суспільстві правових норм;
3) інституційний, тобто юридичні ін-

ституції — правотворчі та правозасто-
совні; 

4) соціологічний, тобто правовідно-
сини, застосування права, юридична прак-
тика [25, 23—24; 26, 281]. 

Отже, з точки зору загальної тео-
рії права адвокатуру України можна роз-
глядати як складову «правової системи» 
українського суспільства. При цьому ад-
вокатура (адвокати) виконують динамічну 
функцію в цій системі (застосування права, 
юридична практика). Другий висновок по-
лягає в тому, що «правова система» — це 
категорія, що характеризує суспільство, 
а не державу. З огляду на це визначення 
у Законі України «Про адвокатуру» по-
няття «адвокатури як інституту правової 
системи» необхідно доповнити та визна-

чити як «інститут правової системи укра-
їнського суспільства». 

Наступний висновок, що випливає з 
аналізу загальнотеоретичних підходів до 
розуміння категорії «правова система», 
стосується відповіді на запитання: чи є ад-
вокатура елементом (складовою) правової 
системи. На нашу думку, з точки зору ін-
ституційного елемента правової системи 
категорія «адвокатура» як інститут сис-
теми може бути застосована за умови, що 
адвокатура України є публічною організа-
цією всіх адвокатів України. В іншому разі 
тільки адвокати України є частиною право-
вої системи українського суспільства.

Щодо обґрунтованості тези про ад-
вокатуру як громадське об’єднання 
М.ю. Барщевський писав, що з точки зору 
«політико-державної» (але не юридичної) 
термінології колегії адвокатів можуть бути 
віднесені до громадських демократичних 
організацій. Водночас, з позиції викорис-
тання точної юридичної термінології, осо-
бливо з урахуванням законодавства, що ре-
гулює порядок створення і діяльності гро-
мадських організацій, визнати колегії адво-
катів такими важко. Навряд чи можна уя-
вити громадську організацію, для вступу 
в яку потрібно скласти вступний іспит 
[3, 45]. 

На нашу думку, цікавий підхід до розу-
міння співвідношення «адвокатура — гро-
мадянське суспільство — держава» запро-
поновано авторами науково-практичного 
коментарю до Закону України «Про адво-
катуру»: «Адвокатура — поняття узагаль-
нююче, яке не ототожнюється з поняттям 
адвокатури як об’єднання — юридичної 
особи. В  Конституції України не визна-
чено її правовий статус, але з окреслених 
у ній завдань адвокатури можна зробити 
висновок, що остання є одним з інститу-
тів правової системи держави, який вико-
нує завдання, без здійснення котрих функ-
ціонування цієї системи неможливе. При 
цьому адвокатура не належить до жодної з 
гілок влади, передбачених статтею 6 Кон-
ституції України, і в певному сенсі має ві-
дігравати роль «дружнього посередника» 
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між державою та/або іншими суб’єктами 
права в громадянському суспільстві» [12]. 
Інші дослідники кримінального процесу в 
Україні визначають адвокатуру як неодмін-
ний складовий елемент механізму забезпе-
чення прав людини [14, 98]. У п. 1.1 Пре-
амбули Професійних правил адвокатів Єв-
ропейського союзу визначення поняття ад-
вокатура не наводиться, проте адвокатура 
розглядається як вільний, незалежний, ці-
лісний професійний стан. Відмежування 
категорії «адвокатура» від організації, чле-
нами якої вони є та яка репрезентує профе-
сійний стан адвокатів, безперечно, є харак-
терною рисою всієї Преамбули Професій-
них правил адвокатів Європейського Со-
юзу [27]. Зазначений підхід, тобто уник-
нення нормативного визначення «адво-
катури» в законах про адвокатуру, є лей-
тмотивом національного законодавства 
країн-членів Європейського Союзу. 

З проекту Закону України «Про адво-
катуру», поданого до парламенту народ-
ними депутатами Власенком С.В., Береж-
ною І.Г., Міщенком С.Г. вбачається, що 
розробники замість доволі спірного по-
няття «громадянське суспільство» обрали 
категорію з наукового арсеналу — «пра-
вова система України», тобто держави, 
що, мабуть, повинно зумовити асоціаційне 
сприйняття її як реально існуючої владної 
системи, а отже опосередковано визначити 
публічно-правовий характер діяльності ад-
вокатури в світлі конституційних вимог до 
неї щодо забезпечення захисту. На наш по-
гляд, залучення категорії «правова система 
держави» у визначенні поняття «адвока-
тура» є невдалим, оскільки перша катего-
рія відображає основні, але не всі елементи 
«правової системи». Як уже згадувалося, в 
загальній теорії права прийнято розглядати 
категорію «правова система» як систему 
суспільства, а не держави. 

У статті 2 спільного законопроекту на-
родних депутатів України А.В. Портнова, 
С.В. Олійника, В.П. Пилипенка визначення 
поняття «адвокатура» дещо інше і багато в 
чому збігається з визначенням в аналогіч-
ному білоруському законі. Зокрема, зазна-

чається, що адвокатура України — відпо-
відно до Конституції України спеціально 
уповноважений недержавний, професій-
ний, незалежний, самоврядний правоза-
хисний інститут, до складу якого входять 
всі адвокати України, що діє з метою на-
дання правової допомоги, захисту та пред-
ставництва прав, свобод і законних інтере-
сів фізичних та юридичних осіб.

Розглядаючи питання щодо місця адво-
катури у суспільстві та у державі Україна, 
доречно нагадати аргументи російських 
дослідників у дискусії щодо невдалого нор-
мативного регулювання Конституцією РФ 
права на юридичну допомогу та обов’язку 
її надавати. Приміром, М.ю. Барщевський 
пише: «Якщо в Конституції йдеться про 
право на юридичну допомогу, то цьому 
праву громадян має кореспондувати чийсь 
обов’язок таку допомогу надавати. Проте 
чинна Конституція не містить вказівки, хто 
має це робити» [3, 253]. Незважаючи на 
цю обставину, в Росії робота адвоката, що 
брав участь як захисник у кримінальному 
судочинстві за призначенням органів ді-
знання, слідчого, прокурора або суду, опла-
чується за рахунок коштів федерального 
бюджету. Витрати на зазначені цілі врахо-
вуються у федеральному законі про феде-
ральний бюджет на черговий рік у відпо-
відній цільовій статті витрат [34, 140]. На 
відміну від Конституції РФ, у частині пер-
шій статті 59 Конституції України право 
на правову допомогу в Україні прямо ко-
респондується з обов’язком адвокатури не 
тільки таку допомогу надавати, а й забез-
печувати право на захист (частина друга 
статті 59 Конституції України). Таким чи-
ном, з конституційного обов’язку забезпе-
чувати право на захист від обвинувачення 
та надавати правову допомогу випливає 
публічно-правовий характер адвокатури як 
певного правового інституту, а не окремого 
адвоката чи адвокатів. 

На нашу думку, співвідношення адво-
катури і адвоката за характером функцій, 
які вони виконують, потрібно розглядати 
як співвідношення публічно-правового і 
приватноправового, як відношення катего-
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рій «цілого та складового». З таких позицій 
стає зрозумілим трансформація якісних ха-
рактеристик цього явища — адвокатури як 
інституту правової системи і його елемен-
тів. Приватноправовий характер діяльності 
адвоката в сфері адміністративних та ін-
ших правовідносин зумовлюється приват-
ним інтересом особи, яку представляє або 
захищає адвокат. Проте публічно-правовий 
характер адвокатури ставить її в один ряд 
із державними правоохоронними орга-
нами. В цьому відношенні не втратив акту-
альності висновок І.Я. Фойницького: адво-
катська діяльність виконується з метою за-
доволення публічного інтересу, для забез-
печення потреб населення і держави в су-
довому представництві; звідси — необхід-
ність законодавчого визначення, яким умо-
вам повинні відповідати особи, що присвя-
чують себе їй, які їхні права та обов’язки, 
а також необхідність державного контр-
олю за їх діяльністю. Оскільки пряме втру-
чання державної влади у внутрішнє життя 
адвокатури загрожує її незалежності і не 
може бути проконтрольоване в усіх його 
проявах, адвокатура має бути визнана осо-
бливою суспільною одиницею при судо-
вих місцях, але не в складі їх, як така, що 
має право автономії з питань внутрішнього 
життя і дисциплінарну владу щодо своїх 
членів [35, 247]. 

На нашу думку, взаємовідношення 
адвокатури і держави мають бути внор-

мовані щодо їх обов’язку одна до одної 
не через призму взаємовідносин держави 
і неіснуючих елементів громадянського 
суспільства, а через нормативне регулю-
вання створення і діяльності самоврядної, 
незалежної від держави організації адво-
катів. З іншого боку, публічно-правовий 
характер діяльності адвокатури зумовлює 
організаційно-правове оформлення цієї 
структури. Вона має відповідати управлін-
ській моделі організації, яка здатна адек-
ватно виконувати покладені на неї Кон-
ституцією публічно-правові функції. Сто-
совно реалізації конституційних приписів 
про забезпечення адвокатурою права 
на захист тощо ця організація має бути 
єдиною. Організаційна єдність, взаємо-
відносини адвокатури та адвокатів, або 
адвокатських організацій, функції органів 
управління, відповідальність, контрольні 
функції тощо мають бути визначені в 
законі про адвокатуру. Досвід російських 
адвокатів щодо їх організаційної єдності 
спростовує побоювання про неминуче 
ущемлення прав адвокатів такою єдністю. 
У науковій літературі РФ зазначається, що 
обов’язковість членства адвокатів у палаті 
жодним чином не обмежує їх прав, і адво-
кати мусять бути об’єднані в професійну 
корпорацію. Без такого об’єднання немож-
ливо досягти реальної незалежності адво-
катури і адвокатів [9, 101].
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РеЗюМе
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы определения места 

адвокатуры Украины в системе органов государственной власти, организации ее деятель-
ности и функций в осуществлении правосудия.

SUMMARY
The theoretical and practical questions of location of the Bar in Ukraine within the system of 

public authorities, organizations of advocacy and its functions in the scope of administering the 
justice are examined in the article.

рекомендовано кафедрою адвокатської майстерності 
та міжнародної юридичної практики 
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тентом. Така особливість їх випуску, з од-
ного боку, дозволяє американським інвес-
торам, що здійснюють портфельні інвес-
тиції в іноземні цінні папери, вступати в 
правочини, предметом яких виступають 
цінні папери, що підпадають під сферу ре-
гулювання американського права як lex 
societatis їх емітента, а з іншого — вони ма-
ють можливість реалізації тих самих кор-
поративних прав, що надаються держате-
лям акцій іноземних емітентів, хоча і через 
посередництво банку-депозитарія, який, як 
правило, виступає номінальним утримува-
чем акцій та представником держателів де-
позитарних розписок у відносинах з емі-
тентом представлених цінних паперів. 

Випуск та розміщення депозитарних 
розписок може бути ініційовано як інозем-
ними компаніями-емітентами (т. зв. «спон-
сорований випуск»), так і американськими 
професійними учасниками ринку цінних 
паперів та/або американськими банками-
депозитаріями («неспонсорований ви-
пуск»). В першому випадку іноземна ком-
панія, що бажає випустити депозитарні 
розписки на свої цінні папери, як правило, 
нерозподілені при первинному розмі-
щенні або викуплені на вторинному ринку, 
сама звертається до банку-депозитарію та 
укладає з ним депозитний договір (дого-
вір про випуск депозитарних розписок), 
що передбачає випуск, розміщення та по-

пРАвові АСпекти випуСку 
тА обігу депоЗитАРних 
РоЗпиСок 

Ключові слова: депозитарна розписка; депозитарій; зберігач; представлені цінні папери.

о.І. ВиГоВСьКий,
кандидат юридичних наук,
(Інститут міжнародних відносин КнУ 
ім. Т. Шевченка)

о.І. Виговський

Депозитарні розписки як об’єкти ци-
вільних прав, що виникли порівняно не-
давно, характеризуються багатьма специ-
фічними рисами, пов’язаними, зокрема, з 
їхнім обігом та здійсненням прав за цими 
цінними паперами, а отже, з ними пов’язані 
особливості, які нехарактерні для інших 
видів цінних паперів і які не розглядалися 
загальною теорією цінних паперів. Лише 
останнім часом стали з’являтися окремі на-
укові статті [1; 2; 3], а також дисертаційні 
дослідження, в яких проблеми випуску та 
обігу депозитарних розписок стали пред-
метом уваги [6; 7].

Предметом нашого аналізу у цій статті 
стануть правові проблеми, характерні для 
випуску, розміщення та здійснення прав за 
депозитарними розписками. Окрема увага 
приділятиметься проблемі легітимації 
суб’єкта прав з представлених цінних па-
перів у вітчизняній правовій системі та різ-
ниці в правовому статусі основних учасни-
ків вказаних правовідносин за правом, що 
регулює випуск депозитарних розписок, та 
правом держави емітента представлених 
цінних паперів.  

Для кращого усвідомлення суті по-
ставлених нами проблем розглянемо ме-
ханізм залучення коштів за допомогою де-
позитарних розписок. В США депозитарні 
розписки випускаються американським 
банком-депозитарієм, що виступає їх емі-
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гашення депозитарних розписок банком-
депозитарієм, порядок реалізації прав за 
представленими цінними паперами, пога-
шення іноземною компанією-емітентом 
всіх витрат банку на обслуговування про-
екту, а також виплату банку-депозитарію 
визначеної винагороди. 

Учасником депозитного договору стає 
і кожний власник депозитарних розписок 
з моменту переходу до нього права влас-
ності на цей цінний папір в результаті 
укладеного договору купівлі-продажу, хоча 
такі сторони і не можуть виступати ініціа-
торами внесення змін до договору (це пре-
рогатива виключно депозитарію та інозем-
ного емітента). В даному випадку можна 
провести приблизну аналогію між депо-
зитним договором та договором приєд-
нання, умови якого встановлюються од-
нією із сторін у стандартних формах і який 
може бути укладений лише шляхом приєд-
нання другої сторони до запропонованого 
договору в цілому (ч. 1 ст. 634 Цивільного 
кодексу України [8]).

Іншими учасниками правовідносин 
з приводу випуску та розміщення депо-
зитарних розписок виступають банки-
андеррайтери, що надають консультаційні 
послуги щодо структури та рівня випуску 
депозитарних розписок та забезпечують 
розміщення випущених розписок серед ін-
весторів (договірною основою відносин 
емітента з цими банками виступає договір 
про гарантоване розміщення цінних па-
перів) та банк-зберігач, що, як правило, 
знаходиться у країні емітента та забез-
печує облік та зберігання знерухомлених 
представлених цінних паперів (американ-
ський банк-депозитарій та іноземний банк-
зберігач також зв’язані умовами окремого 
депозитного договору). 

Ролі банку-депозитарію та банку-
зберігача у правовідносинах, предметом 
яких виступають депозитарні розписки, 
є принципово різними. Функції депози-
тарію полягають у випуску депозитарних 
розписок проти поставки (знерухомлення 
та обмеження в обігу на спеціальному ра-
хунку у зберігача) цінних паперів інозем-

ного емітента, забезпеченні обігу депози-
тарних розписок на фондовому ринку, об-
робці трансфертів депозитарних розписок 
(він реєструє трансферти після кожної пе-
редачі розписки, випущеної в документар-
ній формі, якщо на ній було вчинено на-
лежний передавальний напис, та оформ-
ляє нову розписку і вручає її держателю), 
здійсненні обліку їх зареєстрованих дер-
жателів, поверненні розблокованих цін-
них паперів на фондовий ринок після пога-
шення депозитарних розписок. Депозита-
рій також здійснює ведення систем обліку 
депозитарних розписок, належним чином 
оформлених та переданих набувачеві. Та-
ким чином, банк-депозитарій виступає од-
ночасно емітентом, представником власни-
ків депозитарних розписок у відносинах 
з емітентом представлених цінних папе-
рів, виконує функції з обліку депозитарних 
розписок та адміністративні функції. 

За відсутності відповідних розпоря-
джень на дату проведення загальних збо-
рів акціонерів депозитарій вправі вважати, 
що власник депозитарної розписки упо-
вноважив його голосувати по питаннях 
порядку денного на власний розсуд. Дого-
вірні відносини між банком-депозитарієм 
та власником розписки, як правило, перед-
бачають спеціальний механізм делегу-
вання права голосу особі, визначеній орга-
ном управління емітенту, шляхом видачі 
довіреності на голосування на власний 
розсуд. При цьому недобросовісність 
банку-депозитарію може становити пряму 
загрозу для реалізації прав інвесторів, 
адже у випадку наявності змови депози-
тарію та емітента керівництво останнього 
може використати голоси власників депо-
зитарних розписок для забезпечення при-
йняття загальними зборами «бажаних» для 
менеджменту рішень (наприклад, щодо 
затвердження правочинів із заінтересова-
ністю директора компанії) чи блокування 
«небажаних» рішень (наприклад, щодо 
заміни певної особи на посаді члена вико-
навчого органу компанії). Питання зловжи-
вання депозитарієм своїми правами набу-
ває особливої гостроти, якщо власники 
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депозитарних розписок за законодавством 
держави емітента акціонерами не визна-
ються: в цьому випадку емітенту достат-
ньо повідомити банк-депозитарій про про-
ведення загальних зборів акціонерів, а банк 
(«акціонер де-юре») може і не розіслати 
повідомлення «акціонерам де-факто», які 
в цьому випадку будуть позбавлені мож-
ливості оспорити рішення загальних збо-
рів акціонерів, прийняті без їх відома та 
участі, оскільки за законодавством дер-
жави компанії-емітента вони не є акціоне-
рами.   

Питання делегування права голосу 
особі, яка призначається органом управ-
ління емітента представлених цінних папе-
рів, є однією з проблем корпоративного 
управління, що виникає у зв’язку з реа-
лізацією корпоративних прав акціонера, 
який виступає власником депозитарної 
розписки. Даний механізм реалізації неви-
користаних голосів, який є стандартним 
положенням депозитних договорів за кор-
доном, у вітчизняних умовах може вико-
ристовуватися як для шахрайських дій з 
боку менеджменту українського емітента, 
так і для зловживання повноваженнями з 
боку емітента депозитарних розписок. 

Крім того, можливість визнання такого 
«квазі-делегування» (коли іншу особу по-
вноваженням на реалізацію певного права 
наділяє особа, якій це право юридично не 
належить) правомірним за вітчизняним за-
конодавством є більш ніж сумнівною: ре-
зультати волевиявлення, здійсненого осо-
бою, яка не є «представником акціонера» у 
світлі абз. 2 ч. 3 ст. 159 Цивільного кодексу 
України та ч. 3 ст. 41 Закону України «Про 
господарські товариства» від 19 вересня 
1991 р. [5], можуть завжди бути оспорені, а 
видана довіреність визнана недійсною че-
рез її невідповідність ч. 3 ст. 244 Цивіль-
ного кодексу України (депозитний же дого-
вір, укладений за кордоном, взагалі не буде 
визнаний адекватною підставою для пере-
дачі права голосу). Крім того, вищевказана 
норма абз. 2 ч. 3 ст. 159 Цивільного кодексу 
України говорить про право  акціо нера у 
будь-який момент замінити свого пред-

ставника у вищому органі товариства, по-
відомивши про це виконавчий орган то-
вариства. Власники депозитарних розпи-
сок такої можливості позбавлені депозит-
ним договором, згідно з яким представ-
лення їх інтересів на загальних зборах ак-
ціонерів — це прерогатива виключно емі-
тента розписок або призначеної ним особи 
з керівництва акціонерного товариства. Та-
ким чином, відповідне положення депозит-
ного договору щодо делегування права на 
участь в управлінні акціонерним товари-
ством може виявитися таким, що не може 
бути реалізоване у відповідності до закону 
держави емітента представлених акцій. 

В цьому контексті неможливо не тор-
кнутися і такої важливої юридичної про-
блеми, як колізія правового статусу упо-
вноваженої за даним видом цінних папе-
рів особи за законодавством держави ви-
пуску депозитарних розписок та законо-
давством держави випуску представлених 
цінних паперів, що породжена розбіжнос-
тями у правовій кваліфікації статусу номі-
нальних утримувачів у цих правопорядках 
та розбіжностями у поглядах на суть вза-
ємовідносин між емітентом депозитарних 
розписок та їх набувачем. 

Як випливає із сутності правової при-
роди депозитарної розписки, що засвід-
чує не право вимоги до емітента розписки 
щодо поставки в майбутньому визначеної 
кількості цінних паперів іноземного емі-
тента, а безпосредньо саме речове право 
на такі цінні папери, особа, яка набуває її 
у власність, стає кредитором (уповноваже-
ною особою) одночасно щодо двох борж-
ників: емітента депозитарної розписки та 
емітента представленого цінного паперу. 
Припинення права вимоги щодо одного 
кредитора внаслідок погашення депози-
тарної розписки не обумовлює припинення 
права вимоги щодо іншого. Аналіз амери-
канського законодавства та судової прак-
тики свідчить, що з моменту придбання 
депозитарних розписок повноправним ак-
ціонером іноземної компанії стає власник 
таких розписок (виникнення чи перехід 
права власності на депозитарні розписки 
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призводить до одночасного виникнення 
чи переходу права власності на представ-
лені цінні папери), а депозитарій висту-
пає виключно в ролі номінального утриму-
вача цінних паперів. Іншими словами, пе-
рехід права власності на  депозитарні роз-
писки тягне за собою одночасний перехід 
речового права на цінні папери іноземного 
емітента та зобов’язальних прав за пред-
ставленими цінними паперами, а сам фі-
нансовий інструмент, будучи юридичним 
продуктом іншої правової системи, є спо-
собом одночасного закріплення не лише 
права власності на матеріальний об’єкт 
цивільних прав, а й «права власності на 
права». Окремим наслідком цього є і те, що 
встановлення права застави чи іншого об-
тяження на депозитарну розписку означа-
тиме одночасне обтяження і представле-
них цінних паперів. 

Проте за законодавствами деяких країн, 
по відношенню до іноземної компанії-
емітента саме банк-депозитарій, який на-
буває акції на своє ім’я, виступатиме акці-
онером, що володіє визначеною кількістю 
акцій, він отримуватиме статус їх титуль-
ного власника після реєстрації в системі 
реєстру власників іменних цінних паперів 
чи в депозитарній системі обліку, а отже, 
він, а не держателі депозитарних розпи-
сок, підпадатиме під сферу дії права дер-
жави емітента представлених цінних па-
перів, зокрема, обмежень, що передбачені 
антимонопольним та валютним законодав-
ствами. 

Це створює об’єктивні труднощі для 
банку, який, будучи номінальним утриму-
вачем за законодавством США та повно-
правним акціонером за законодавством 
держави емітента, несе ризик несприятли-
вих змін в законодавстві такої держави, та 
самих держателів, які можуть стати жерт-
вами недобросовісних дій з боку емітента 
депозитарних розписок. Крім того, квалі-
фікація представлених цінних паперів як 
складової частини майна іноземної депо-
зитарної установи за законодавством дер-
жави емітента представлених цінних па-
перів означатиме можливість накладення 

арешту чи встановлення обтяження на це 
майно за рішенням суду, винесеним проти 
банку-депозитарію (разом з тим, накла-
дання обтяжень на майно американського 
депозитарію за законодавством США не 
буде означати обтяження представлених 
цінних паперів за депозитарними розпис-
ками). 

У зв’язку з цим виникає проблема ви-
значення правового статусу основних 
суб’єктів правовідносин з випуску та обігу 
депозитарних розписок з точки зору укра-
їнського законодавства. емітент депозитар-
них розписок номінальним утримувачем 
представлених цінних паперів виступати 
не може в силу  відсутності у нього ліцен-
зії на здійснення професійної діяльності на 
ринку цінних паперів, а саме: депозитарної 
діяльності депозитарію чи зберігача. Ра-
зом з тим, підстав вважати емітента депо-
зитарних розписок власником представле-
них акцій також не існує, оскільки не зро-
зуміло, що вважати підставою виникнення 
такого права власності, адже єдиним дого-
вірним зв’язком між емітентом, який вику-
пив представлені акції у акціонерів чи здій-
снив додаткову емісію представлених ак-
цій, та іноземним депозитарієм є депозит-
ний договір, який не містить умов щодо пе-
реходу права власності на представлені ак-
ції до депозитарію. Іншими словами, іно-
земні банки-депозитарії на території Укра-
їни не будуть розглядатися ні як власники 
цінних паперів, представлених депози-
тарними розписками,  ні як їх номінальні 
утримувачі. 

При цьому і держателі депозитарних 
розписок суб’єктами прав з представлених 
цінних паперів за правом України розгля-
датися не можуть — до погашення розпи-
сок жодного трансферту на їх ім’я не відбу-
деться і в системі реєстру вони фігурувати 
не будуть. З огляду на те, що перелік осіб, 
які мають право брати участь у загальних 
зборах, визначається на підставі даних ре-
єстру акціонерів товариства, і їх реєстрація 
здійснюється згідно з цим реєстром, то оче-
видно, що власники депозитарних розпи-
сок (навіть якщо вказані вище положення 
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депозитного договору про обов’язкове де-
легування права голосу будуть визнані не-
дійсними на Україні) не зможуть реалі-
зувати свої повноваження щодо участі в 
управлінні акціонерним товариством.  

Виникає парадоксальна ситуація: ін-
вестори набувають у власність цінні па-
пери, які посвідчують право власності на 
майно, що належить іншому власнику від-
повідно до законодавства компетентного 
правопорядку, і які передбачають надання 
представницьких послуг щодо здійснення 
прав за представленими цінними паперами 
особою, яка прав на їх надання не має, осо-
бам, які повноважень на здійснення цих 
прав також не мають. 

Таким чином, відсутність законодав-
чого визнання прямого зв’язку між володін-
ням депозитарних розписок та володінням 
представленими акціями, а також невизна-
ченість правового статусу іноземної депо-
зитарної установи за вітчизняним зако-
нодавством можуть стати на заваді ефек-
тивного залучення іноземних інвестицій 
в Україну шляхом випуску депозитарних 
розписок на акції українських емітентів. 
Подолання відповідних прогалин чинного 
законодавства України має бути першочер-
говим завданням у сфері вдосконалення 
інвестиційного законодавства. Необхід-
ними кроками у цьому напрямі мають бути 
легальне визнання статусу власника украї-
нських акцій, що представлені депозитар-
ними розписками, за держателем розписки 
(дане питання доцільно врегулювати на 
рівні окремого нормативно-правового акту, 
який би регулював принципи здійснення 
інвестиційної діяльності за допомогою 
випусків депозитарних розписок, з ураху-
ванням зарубіжної практики ідентифіка-
ції власників цінних паперів), та внесення 
в Закон України «Про акціонерні товари-
ства» від 17 вересня 2008 р. [4] додатко-
вого положення, яке б передбачало, що у 
випадку випуску за межами України депо-
зитарних розписок на акції українських 
емітентів, право на участь в загальних 
зборах акціонерів матимуть власники цих 
розписок або їх належним чином уповно-

важені представники, перелік яких скла-
дається на підставі інформації, наданої 
емітентом депозитарних розписок. Таким 
чином, перелік акціонерів, що мають право 
голосу на загальних зборах такого акціо-
нерного товариства, формуватиметься як 
на підставі даних системи реєстру влас-
ників іменних цінних паперів, так і інфор-
мації, наданої іноземною депозитарною 
установою. Механізм заочного голосу-
вання власників депозитарних розписок 
шляхом передачі їм бюлетенів для голо-
сування через належним чином уповнова-
женого представника (іноземного депози-
тарію) з установленням строку для такого 
волевиявлення доцільно врегулювати на 
рівні локальних актів (статутів). Це вирі-
шить загальну проблему реалізації права 
на участь в управлінні акціонерним това-
риством іноземними інвесторами. 

Вирішення ж окремої проблеми щодо 
«квазі-делегування» права голосу, не вико-
ристаного власниками депозитарних роз-
писок, про яку йшла мова вище, має здій-
снюватися в руслі загального підходу щодо 
кваліфікації акцій, власники яких не зареє-
струвалися до початку проведення загаль-
них зборів акціонерів, як таких, що не 
беруть участі у процедурі голосування. 
Пасивна відмова «акціонера де-факто» від 
здійснення свого корпоративного права 
на волевиявлення в рамках загальних збо-
рів має закривати можливість голосування 
належними йому акціями будь-якими тре-
тіми особами. Кворум, що визначає право-
мочність таких зборів, має визначатися без 
урахування вказаних акцій.   

Крім того, нагальною потребою є 
законодавче встановлення спеціального 
режиму ліцензування іноземних депози-
тарних установ для здійснення діяльності 
номінального утримувача в рамках про-
екту випуску депозитарних розписок, а 
також передбачення можливості відкриття 
спеціального особового рахунку для номі-
нального утримувача-іноземного депози-
тарію, який виступатиме від імені влас-
ників депозитарних розписок. Наділення 
емітента депозитарних розписок статусом 
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номінального утримувача, навіть з тими 
обмеженнями, які будуть накладені законо-
давством, захистить іноземну депозитарну 
установу та інвесторів від вищезгаданого 
ризику включення представлених цінних 

паперів до переліку активів, на які можуть 
встановлюватися обтяження та звертатися 
стягнення за власними зобов’язаннями 
емітента розписок.       
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реЗюме
Депозитарные расписки как правовое явление характеризуются недостаточной степе-

нью исследованности в отечественном финансовом праве. Данная статья посвящена ана-
лизу правовых вопросов выпуска, размещения и осуществления прав по депозитарным 
распискам. Отдельное внимание автором уделяется проблеме легитимации субъекта прав 
по представленным ценным бумагам в отечественной правовой системе и различиям, ко-
торые могут характеризовать правовой статус основных участников указанных правоот-
ношений по праву, регулирующему выпуск депозитарных расписок, и правe государства 
эмитента представленных ценных бумаг.

SUMMARY
Depositary receipts as legal phenomenon are insufficiently researched in Ukrainian finan-

cial law. The present article deals with the legal aspects of issue, distribution and realization of 
rights under depositary receipts. The author pays special attention to the problem of legitimating 
a person vested with the rights under the represented securities in the Ukrainian legal system 
and differences which may appertain to the legal status of the main participants of the said legal 
relations under the law applicable to the issue of depositary receipts and the law of the state of 
the issuer of the represented securities. 

рекомендовано кафедрою цивільного,  
господарського права та процесу
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 Стаття 24. Умисел і його види
1. Умисел поділяється на прямий і 

непрямий.
2. Прямим є умисел, якщо особа 

усвідомлювала суспільно небезпечний 
характер свого діяння (дії або бездіяль-
ності), передбачала його суспільно небез-
печні наслідки і бажала їх настання.

3. Непрямим є умисел, якщо особа 
усвідомлювала суспільно небезпечний 
характер свого діяння (дії або бездіяль
ності), передбачала його суспільно 
небез печні наслідки і хоча не бажала, 
але свідомо припускала їх настання.

1. У ст. 24 КК України передбачено дві 
характерні ознаки умислу — інтелекту-
альна і вольова. 

Інтелектуальна ознака умислу вклю-
чає: 

1) усвідомлення особою суспільно не-
безпечного характеру своєї дії чи бездіяль-
ності; 

2) передбачення її суспільно небезпеч-
них наслідків.

Вольова ознака умислу означає наяв-
ність у суб’єкта злочину бажання настання 
суспільно небезпечних наслідків від вчи-
неного ним діяння чи свідоме їх припус-
кання.

Залежно від поєднання у свідомості 
злочинця інтелектуальної і вольової ознак 

умисел поділяється на два види: прямий і 
непрямий (евентуальний). 

2. У разі прямого умислу, згідно з ч. 2 
ст. 24 КК України, особа: 

а) усвідомлює суспільно небезпечний 
характер своєї дії або бездіяльності; 

б) передбачає настання суспільно не-
безпечних наслідків; 

в) бажає їх настання. 
3. У разі вчинення злочину з непрямим 

умислом, згідно з ч. 3 ст. 24 КК України, 
особа: 

а) усвідомлює суспільно небезпечний 
характер свого діяння; 

б) передбачає його суспільно небез-
печні наслідки; 

в) хоча не бажає, але свідомо припус-
кає їх настання. 

Необхідно відзначити, що загальними 
ознаками як прямого, так і непрямого 
умислу є усвідомлення винуватим сус-
пільно небезпечного характеру своїх дій 
або бездіяльності; передбачення ним сус-
пільно небезпечних наслідків. Підставою 
розмежування двох видів умислу є те, що 
при прямому умислі винувата особа бажає 
настання суспільно небезпечних наслідків, 
а при непрямому виявляє байдужість до та-
ких наслідків, не бажає, але свідомо при-
пускає настання суспільно небезпечних на-
слідків.

умиСел і його види 
(коментАР  
до Ст. 24 кк укРАїни)

Ключові слова: вина, психічне ставлення  поняття умислу, прямий умисел, непрямий 
умисел, склад злочину.

р.В. ВереША, 
кандидат юридичних наук 
(Академія адвокатури України)
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4. Усвідомлення суспільно небезпеч-
ного характеру вчинюваного діяння озна-
чає, що винувата особа розуміє не лише 
фактичні обставини, які стосуються 
об’єкта і об’єктивної сторони складу пев-
ного злочину, а й його суспільну небез-
печність. Наприклад, у разі вчинення кра-
діжки винуватий усвідомлює, що він пору-
шує право власності, таємно викрадає 
чуже майно і тим самим спричиняє май-
нову шкоду потерпілому.

Осудна особа, яка досягла певного віку, 
як правило, усвідомлює суспільну небез-
печність своєї дії або бездіяльності. Однак 
не обов’язково, щоб винуватий усвідом-
лював протиправність і караність вчине-
ного ним діяння. Кримінальне право ґрун-
тується на принципі: незнання закону не 
звільняє особу від кримінальної відпові-
дальності. Вона завжди має можливість 
після опублікування закону ознайомитися 
з його змістом і знати, чи є діяння, що вчи-
няються, протиправними. При цьому необ-
хідно відзначити, що в ряді випадків зако-
нодавець визнає діяння умисними лише при 
усвідомленні їх протиправності. Це, пере-
довсім, злочини із спеціальним суб’єктом, 
коли на особу покладається виконання або 
забезпечення дотримання якихось правил 
та обов’язків. Наприклад, за порушення 
правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою (ч. 1 ст. 272 КК 
України) можуть бути притягнуті до кри-
мінальної відповідальності лише ті особи, 
на яких покладався обов’язок щодо дотри-
мання ними цих правил. Вказівка у статті 
на завідомість у відношенні до незакон-
них дій також в принципі означає усвідом-
лення суб’єктом протиправності діяння. 
Наприклад, поміщення в психіатричний 
заклад завідомо психічно здорової особи 
(ч. 1 ст. 151 КК України).

Усвідомлення суспільної небезпеки 
вчинюваних діянь включає уявлення 
суб’єкта і про ті факультативні ознаки 
об’єктивної сторони, за яких вчинюється 
злочин (спосіб, місце, час тощо).

Відсутність усвідомлення суспільно 
небез печного характеру вчиню ваного 

діяння може свідчити про такий дефект 
особистості (наприклад, неосудна особа), 
за наявності якого відповідальність виклю-
чається, або про відсутність умисного вчи-
нення злочину. В останньому випадку 
особа може бути притягнута до криміналь-
ної відповідальності за необережний зло-
чин. У тих випадках, коли у суду або органу 
слідства виникає сумнів щодо того, чи усві-
домлювала особа через нерозвиненість, 
недоумство чи інший хворобливий стан 
суспільну небезпечність вчинюваного нею 
діяння, обов’язковим є проведення судово-
психіатричної або судово-психологічної 
експертизи. 

Під час реалізації принципу особистої 
відповідальності за наявності вини важ-
ливо точно встановити інтелектуальний 
момент вини. В законодавчих визначеннях 
форм вини даний аспект стоїть на першому 
місці. Але це не дає підстав стверджу-
вати, що усвідомлення суспільної небез-
пеки вчинюваних дій або бездіяльності є 
більш важливим порівняно з іншими еле-
ментами вини, що воно однозначно зумов-
лює і передбачення суспільно небезпечних 
наслідків, є основою цього передбачення, 
його базою.

5. Формулювання «передбачала його 
суспільно небезпечні наслідки» — це розу-
мове уявлення особи про результати своєї 
дії або бездіяльності. При цьому передба-
чення тут має конкретний характер. Особа 
в цьому разі чітко усвідомлює, що саме від 
її конкретного діяння настануть або можуть 
настати суспільно небезпечні наслідки.

Відповідно до законодавчого визна-
чення прямого умислу передбачення 
наслідків може бути неоднозначним: вину-
ватий передбачає можливість або неми-
нучість настання суспільно небезпечних 
наслідків.

Найбільш характерним і таким, що тра-
пляється значно частіше, є передбачення 
настання наслідків, коли суб’єкт злочину 
впевнений в реальності їх настання і спря-
мовує свої зусилля на досягнення цього 
конкретного результату. Так, здійснюючи 
постріл в голову іншої людини, винуватий 
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усвідомлює неминучість смерті потерпі-
лого.

У деяких випадках суб’єкт передбачає 
настання суспільно небезпечних наслід-
ків не як неминучих, а як реально можли-
вих. Таке передбачення може мати місце у 
випадках, коли обраний спосіб вчинення 
злочину може призвести до настання не 
одного конкретно визначеного наслідку, 
а кількох. Так, підкладаючи під двері 
будинку потерпілого вибухівку, винуватий 
розраховує таким чином позбавити його 
життя. Однак за такого способу вбивства 
бажаний наслідок не є єдиним можливим 
результатом дій винуватого і, відповідно, 
сприймається ним як реально можливий.

Із положень ч. 2 ст. 24 КК України 
начебто випливає, що суб’єкт спочатку 
усвідомлює суспільно небезпечний харак-
тер свого діяння, а потім передбачає сус-
пільно небезпечні наслідки своїх дій (чи 
бездіяльності). Реальне співвідношення 
інтелектуальних моментів (усвідомлення 
та передбачення) виглядає, як правило, 
дещо інакше: спочатку суб’єкт «прорахо-
вує» наслідки своїх дій (за прямого умислу 
— прямих, за непрямого — побічних, за 
легковажності — можливих), а потім дає 
оцінку своїм діям як небезпечним. Усві-
домлення характеру дії відбувається на 
підставі передбачення, а не навпаки. В 
психологічній літературі підкреслюється, 
що про усвідомлення особою суспіль-
ної значущості свого діяння можна гово-
рити лише тоді, коли вона передбачає його 
наслідки.

У звичайному значенні під наслідком 
розуміють віддалену зміну зовнішнього 
середовища, що, як правило, має зв’язок з 
впливом на фізичні явища (тілесні ушко-
дження, руйнування і т. п.), а під дією — 
зміну найближчу, що міститься в русі тіла, 
не завжди відчувається в фізичних вимі-
рах, а інколи не відчувається в них взагалі 
(наприклад, публічні заклики до насиль-
ницької зміни чи повалення конституцій-
ного ладу). Відповідно, стосовно діяння 
можна говорити про усвідомлення небез-
пеки, а стосовно наслідку — про його 

передбачення. Таким чином, законодавець 
говорить про усвідомлення взагалі і одно-
часно називає його окремий випадок — 
передбачення. 

У кримінальному праві визначається, 
що передбачення є психічним пережи-
ванням, що відноситься до майбутнього. 
Передбачити теперішнє неможливо. З 
формально-логічної точки зору таке твер-
дження є правильним. Можна погоди-
тись і з наступним зауваженням: одна 
якість наслідків не існує без іншої і в кри-
мінальному праві немає просто наслід-
ків, що існують без суспільно небезпеч-
ної властивості, а залежність цих якос-
тей є настільки великою, що передба-
чення наслідків певного фактичного змісту 
означає тим самим розуміння їх соціаль-
ної шкідливості. Однак якщо послідовно 
дотримуватися такого ходу міркувань, то 
слід визнати, що передбачення наслід-
ків — це конкретизоване поняття усві-
домлення суспільної небезпеки. Діяння як 
таке, що вносить у найближче середовище 
зміни, яке коріниться в самому русі тіла, як 
і наслідок в загальновживаному значенні є 
зміна, віддалена від руху тіла, завжди іде 
за суб’єктивним актом прийняття рішення 
про його вчинення і так само, як і наслідок, 
перебуває в майбутньому щодо цього акту, 
який ми називаємо умислом.   

Усвідомлення суспільної небезпеки 
діяння з точки зору мотивації суб’єкта — 
елемент побічний і другорядний. Усвідо-
мити суспільну небезпеку діяння можна 
лише у разі передбачення суспільно небез-
печних наслідків, тому не передбачення 
є похідним від усвідомлення суспільної 
небезпеки, а навпаки. Передбачення — це 
усвідомлення віддаленого, можливого 
результату дій.

Отже, незалежно від виду і характеру 
умислу він за будь-яких умов включає усві-
домлення особою суспільно небезпечного 
характеру (шкідливості) вчинюваних нею 
дій. У тих випадках, коли умисел має вираз 
щодо до наслідків, передбачення їх сус-
пільно небезпечного характеру означає і 
усвідомлення суспільної небезпеки діяння, 

р.В. Вереша

75



що заподіяло ці наслідки. Залежно від 
видів складів злочинів у юридичній літера-
турі по-різному формулюється і зміст вини 
в них. У злочинах з матеріальним скла-
дом форма вини, на думку більшості вче-
них, охоплює психічне ставлення особи 
до діяння і наслідків, у тому числі певне 
вольове ставлення до них, а в злочинах з 
формальним складом в зміст умислу вклю-
чаються психічне ставлення особи лише 
до діяння, в тому числі певне вольове став-
лення до нього. Однак незалежно від виду 
складу злочину вина в усіх злочинах має 
формулюватись відповідно до змісту норм 
закону.

Підставою для дискусії про існування 
матеріальних і формальних складів злочи-
нів було законодавче формулювання форм 
і видів вини. Це стосується як колишнього 
законодавства (КК УРСР 1960 р.), так і 
чинного (КК України 2001 р.). Розгляду-
ване формулювання спрямовано, якщо ро-
зуміти його буквально, лише на матері-
альні склади злочинів, оскільки стосовно 
всіх видів вини закон передбачає став-
лення винуватого до суспільно небезпеч-
них наслідків. Однак із законодавчої кон-
струкції значної кількості конкретних 
складів злочинів, передбачених нормами 
Особливої частини КК України, виходить, 
що вони є формальними, оскільки в їх 
об’єктивну сторону законодавець не вклю-
чив як обов’язковий елемент настання сус-
пільно небезпечних наслідків. У зв’язку з 
цим теорія кримінального права і судова та 
слідча практика вимушені штучно скоро-
чувати законодавчу формулу вини в злочи-
нах з формальним складом. Очевидною є 
колізія між законодавчою формулою вини і 
теорією та практикою визначення її змісту 
у формальних складах злочинів.

Доцільно було б змінити законодавчі 
формули вини (можна сформулювати їх 
окремо щодо матеріальних та формальних 
складів злочинів). Логічно витриманою в 
цьому відношенні є позиція білоруського 
законодавця, який передбачив в КК ст. 24 
«Вина у злочині, не пов’язаному з настан-
ням наслідків» таке: «1. У злочині, для на-

стання якого не вимагається настання сус-
пільно небезпечних наслідків, форма вини 
встановлюється за ставленням особи до 
суспільно небезпечного діяння. 2. Злочин 
визнається вчиненим умисно, якщо особа, 
що його вчинила, усвідомлювала суспільно 
небезпечний характер своєї дії або безді-
яльності і бажала це вчинити. 3. Злочин ви-
знається вчиненим з необережності, якщо 
особа, що його вчинила, не усвідомлювала 
суспільно небезпечний характер своєї дії 
або бездіяльності, хоча повинна була і мо-
гла це усвідомлювати».

6. Ознаки прямого умислу, що вказані 
у ч. 2 ст. 24 КК України, характерні для так 
званих матеріальних злочинів (злочинів з 
матеріальним складом), необхідною скла-
довою яких є настання певних суспільно 
небезпечних наслідків, передбачених за-
коном, і наявність причинного зв’язку між 
діянням особи і наслідками, що настали. 
Тому при вчиненні цих злочинів винува-
тий передбачає не тільки суспільно небез-
печні наслідки свого діяння, але й у загаль-
них рисах — розвиток причинного зв’язку 
між діянням, що вчиняється, і злочинним 
наслідком, що настане.

Під час вчинення умисного злочину 
особа передбачає наслідки свого діяння як 
тоді, коли вони неминуче настануть (ска-
жімо, винуватий вчиняє прицільний по-
стріл з близької відстані у голову потерпі-
лої особи), так і тоді, коли вона передба-
чає реальну можливість їх настання (особа 
вчиняє підпал житла, в якому знаходяться 
люди, що можуть при цьому загинути). 
Крім того, якщо в диспозиції закону вка-
зуються такі ознаки, як час, місце, спосіб 
або обстановка вчинення злочину, винува-
тий усвідомлює і ці ознаки складу злочину.

Психічне ставлення особи до обставин, 
що обтяжують умисні злочини, у різних ви-
падках може бути різним: в одних — лише 
умисним (наприклад, до обставин, що об-
тяжують умисне вбивство, — ч. 2 ст. 115 
КК України), у других — лише необереж-
ним (наприклад, до смерті потерпілого, що 
настала внаслідок умисного тяжкого тілес-
ного ушкодження, — ч. 2 ст. 121 КК Укра-
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їни), у третіх — умисним або необережним 
(скажімо, щодо такої обставини, що обтя-
жує злочин, як зґвалтування неповноліт-
ньої чи неповнолітнього — ч. 3 ст. 152 КК 
України).

У так званих формальних злочинах 
(злочинах з формальним складом), склад 
яких не передбачає як необхідну складову 
настання певних суспільно небезпечних 
наслідків, змістом прямого умислу є усві-
домлення винуватою особою суспільно не-
безпечного характеру своєї дії або безді-
яльності і бажання її вчинення (статті 113, 
304, 344 КК України та ін.).

Характерною ознакою прямого умислу 
є також бажання настання злочинного на-
слідку, що був задуманий, щодо матеріаль-
них злочинів, і бажання вчинення злочин-
ного діяння — щодо формальних злочи-
нів. У такого роду бажанні знаходить своє 
вираження вольова ознака умислу як його 
найважливіша і відмінна риса. Наявністю 
бажання настання злочинного наслідку 
при вчиненні злочину з матеріальним скла-
дом прямий умисел відрізняється від ін-
ших форм і видів вини. Бажання, як во-
льове начало, перебуває в нерозривній єд-
ності із свідомістю особи, яка діяла з пря-
мим умислом, і її здатністю передбачити 
наслідки свого діяння.

7. Під бажанням у психологічній літе-
ратурі розуміється прагнення до конкрет-
ного результату, що передбачає свідому та 
цілеспрямовану діяльність особи.

Наявність у кримінально-правовій 
формулі вини такого елемента, як ба-
жання суб’єкта, свідчить про намір вклю-
чити у вину вольовий момент — спонуку 
злочинної поведінки. Всі інші аспекти во-
льового моменту вини охоплюються од-
ним терміном «небажання»: не бажав, але 
свідомо припускав; не бажав і розрахову-
вав на відвернення; не лише не бажав, але 
і не передбачав. Інакше кажучи, реалізу-
ється поведінка з побічними небажаними 
і непередбачуваними наслідками. Водно-
час слід зауважити, що розкриття вольо-
вого моменту непрямого умислу за фор-
мулою «не бажала цих наслідків» спів-

відносне з внутрішньою потребою не ро-
бити щось. У такій редакції зникає межа 
між непрямим умислом і злочинною са-
мовпевненістю. «Небажання» наслідків за 
непрямого умислу підтверджується тим, 
що винуватий вчинює дії, не розрахову-
ючи при цьому на будь-які обставини, які 
мали бути і за своїм характером могли б 
відвернути настання результату. Однак в 
цьому випадку є елемент руйнування суті 
суб’єктивної сторони, оскільки має мати 
місце конкретне психічне ставлення.

8. Свідоме припускання настання на-
слідків за непрямого умислу (ч. 3 ст. 24 
КК України) є таким процесом мислення, 
за якого суб’єкт, не бажаючи настання сус-
пільно небезпечних наслідків, втім, пого-
джується з їх настанням.

Байдуже ставлення до наслідків, за за-
гальним правилом, фактично не відріз-
няється від свідомого їх припускання. 
Воно характеризується відсутністю ак-
тивних емоційних переживань у зв’язку з 
суспільно небезпечними наслідками, ре-
альна можливість настання яких відобра-
жується випереджуючим усвідомленням 
винуватого. У цих випадках суб’єкт запо-
діює шкоду суспільним відносинам, не за-
мислюючись над наслідками вчинюваного 
діяння, хоча можливість їх заподіяння ви-
дається йому цілком реальною. Таким чи-
ном, формулювання «байдуже ставлення 
до наслідків» охоплюється формулюван-
ням «свідоме їх припускання».

9. Дія є індивідуальною, оскільки вона 
не визначається ситуацією в цілому. Завжди 
існують відмінності між людьми, що діють 
в однакових умовах, і з цього приводу ви-
никає питання про мотиви, про те, що спо-
нукає, штовхає або примушує людей вчи-
няти в даній ситуації так, а не інакше.

В той же час не можна недооцінювати 
роль ситуації в детермінації поведінки лю-
дини. Якщо розглядати дії (або їх резуль-
тати) як наслідок, то зазвичай їх причини 
можна віднести або до ситуації, або до 
особи. У зв’язку з цим як в психології, філо-
софії, так і в юридичній науці можна виді-
лити три основні підходи до пояснення по-
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ведінки людини. Слід зазначити, що в пси-
хології і філософії існує значно більше на-
прямів щодо пояснення поведінки людини. 
Проте всі ці напрями, на перший погляд 
абсолютно різні і неповторні, врешті-решт, 
тією чи іншою мірою зводяться до трьох 
основних підходів щодо пояснення пове-
дінки людини.

Перший підхід полягає в поясненні 
поведінки з погляду теорії властивос-
тей. В цьому випадку причини поведінки 
зводяться виключно до особи, точніше, 
до індивідуальних диспозицій діючого 
суб’єкта: властивостям, чинникам, звич-
кам та іншим індивідуальним особливос-
тям особи. Звичайно, за такого підходу ха-
рактеристики ситуації як можливої при-
чини дії (бездіяльності) повністю не іг-
норуються. Ситуації відводиться роль ім-
пульсу до дії, каталізатора відповідної дис-
позиції. З безлічі особових диспозицій ак-
туалізується та, яка налаштована на дану 
ситуацію. Поведінка, що спостерігається, 
пов’язується з властивостями, які визна-
чаються, наприклад, як «готовність допо-
могти» або «задьористість», яким припи-
сується характер мотиву, і передбачається, 
що відповідні індивіди прагнуть проявити 
таку поведінку завжди, коли для цього на-
дається можливість.

Пояснення поведінки з позиції теорії 
властивостей породило інший підхід до 
пошуку можливих причин поведінки лю-
дини. Вразливим місцем теорії властивос-
тей є однорідність поведінки, що припус-
кається, по відношенню до ситуацій. Але 
ж люди спочатку не діляться на «поганих» 
і «хороших», вони стають такими лише в 
певних ситуаціях. У схожих ситуаціях по-
ведінка однієї людини не така однотипна, 
як можна було чекати, припускаючи, що 
дія ґрунтується на ситуаційній актуалізації 
вже наявних диспозицій.

Другий підхід до пояснення поведінки 
людини локалізує основні її причини вже 
не в особі, а в ситуаційних чинниках, осо-
бливостях ситуації. Їх інтерес спрямова-
ний на виявлення причин, що обумовлю-
ють зміну поведінки в часі: пристосування 

живої істоти до змінних ситуаційних умов. 
В цьому випадку індивідуальні відмінності 
залишаються поза сферою уваги, дія змі-
нюється в часі внаслідок накопичення до-
свіду. Не зважаючи на однобічність лока-
лізації причин поведінки за такого підходу 
ситуаціонізм продовжує існувати не тільки 
в буденній свідомості, але і в професійній. 

Третій підхід до пояснення поведінки є 
синтезом, що долає крайнощі теорії влас-
тивостей і ситуаціонізму. В межах цього 
підходу поведінка обумовлена як особо-
вими, так і ситуаційними чинниками та є 
результатом взаємного впливу індивіду-
альних диспозицій і особливостей акту-
альної ситуації. При дисперсійному ана-
лізі результатів конкретних експериментів 
було встановлено, що велика частка дис-
персії поведінки пояснюється взаємодією 
між особою і ситуацією.

Незважаючи на різноманітність підхо-
дів до пояснення поведінки людини про-
блема мотивації зводиться до пошуку від-
повіді на питання: чому людина вчиняє так 
або інакше?

Виділяються три основні функції мо-
тиву: спонукаюча, спрямовуюча і регулю-
юча. Термін «мотив» є похідним від ла-
тинського «рухати, штовхати, приводити в 
рух», тому не викликає сумніву, що осно-
вна функція мотиву — функція спонукання 
активності людини. При цьому мотив не 
лише спонукає до здійснення якої-небудь 
дії (бездіяльності), але є джерелом виник-
нення певних психічних процесів в своїй 
сукупності, що визначаються як мотивація.

Спрямовуюча функція мотиву полягає 
в постановці людиною мети дії (бездіяль-
ності) і визначенні шляху її досягнення. 

Наділення мотиву регулюючою функ-
цією обумовлено традиційним закріплен-
ням за ним певної ролі в регулюванні по-
ведінки: по-перше, мотив безпосередньо 
впливає на процес протікання внутрішньої 
активності людини, спонукаючи і спрямо-
вуючи її, і, по-друге, мотив впливає на по-
ведінку людини. Мотив має місце до по-
чатку зовнішніх дій, під час їх здійснення 
і лише після досягнення людиною постав-
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леної мети його змінює інший мотив, акту-
альніший. Якщо ж мотив перестає бути ак-
туальним до або під час здійснення дій, то 
вони втрачають значущість для суб’єкта і 
припиняються.

Мотиви формуються в процесі індиві-
дуального розвитку як відносно стійкі оці-
ночні диспозиції. У зв’язку з цим люди 
розрізняються за індивідуальними проя-
вами тих або інших мотивів, у різних лю-
дей можливі різні ієрархії мотивів.

Поведінка людини в конкретній ситу-
ації мотивується не будь-якими або всіма 
можливими її мотивами, а тим, найбільш 
сильним мотивом в їх ієрархії, який за да-
них умов найбільш за все пов’язаний з пер-
спективою досягнення відповідного цільо-
вого стану. Такий мотив активізується, стає 
дієвим. При цьому одночасно можуть ак-
тивізуватися і інші мотиви, підпорядковані 
йому або що знаходяться з ним в конфлікті.

Під мотивацією розуміється спонука 
до дії певним мотивом. Мотивація розумі-
ється як процес і як результат цього про-
цесу. У першому вигляді мотивація є про-
цесом вибору між різними можливими ді-
ями, процес, що регулює, спрямовує дію 
на досягнення специфічних для даного мо-
тиву цільових станів і що підтримує цю 
спрямованість. Результатом даного про-
цесу виступає не сама діяльність людини. 
Діяльність складається з окремих функці-
ональних компонентів — сприйняття, мис-
лення, навчання, відтворення знань, мови 
або моторної активності, а вони, у свою 
чергу, володіють власними накопиченими 
в ході життя запасами можливостей (умінь, 
навичок, знань). Від мотивації залежить, як 
і в якому напрямі будуть використані різні 
функціональні здібності.

Мотивація не є єдиним процесом, рів-
номірно від початку і до кінця пронизаним 
актом поведінки. Вона складається з різно-
рідних процесів, що здійснюють функцію 
саморегуляції на окремих фазах акту пове-
дінки: процесу усвідомлення потреби і по-
становки загальної мети поведінки, про-
цесу актуалізації мотиву і вибору типу 
поведінки, процесу вибору конкретного 

об’єкта і (або) конкретного способу пове-
дінки. 

Мотивація пояснює цілеспрямова-
ність поведінки, яку можна спостерігати, 
коли одна і та сама людина намагається 
досягти однієї і тієї самої мети абсолютно 
різними способами. У разі, коли безпосе-
редня спроба досягнення мети натрапляє 
на перешкоду, обирається інший шлях.

Таким чином, суть мотивації полягає 
у виборі між різними можливостями, і 
основне навантаження при відповіді на 
питання, чому відбувається такий вибір, 
робиться саме на понятті мотиву як осно-
вного елементу мотивації.

До недавнього часу в психологічній 
літературі, присвяченій проблемі мотивації 
(а в юридичній літературі і в даний час), 
під мотивом розумілася спонука до дії. І 
це не випадково, адже основною функцією 
мотиву є спонука поведінки. При цьому, 
за даними сучасної психології, мотив, що 
актуально переживається, як прагнення 
до чого-небудь, безпосередньо поведінку 
не викликає. Функція спонуки поведінки 
складає суть мотиву, але лише як готов-
ність до дії. Потенційні ж мотиви стають 
такими, що реально діють за певних умов.

Нерідко мотиви позначаються як 
потяги, бажання, прагнення, інтереси. Але 
останні в сучасному трактуванні озна-
чають фактично не вид мотиву, а лише 
етапи виникнення, становлення і розвитку 
існуючої мотивації.

Суб’єктивними причинами поведінки 
людини є:

усвідомлена потреба (потреби), що ви-
значає загальну мету, досягнення якої прагне 
особа, і виступає джерелом виникнення про-
цесу мотивації та джерелом фізичної актив-
ності індивіда для досягнення цієї мети;

стійке психічне утворення, присутнє 
у людини в потенційному стані, яке в ре-
зультаті актуалізації спонукає її конкрети-
зувати загальну мету і вибрати той або ін-
ший тип поведінки в рамках задоволення 
певної потреби (або потреб);

ситуативне психічне утворення, що ви-
никає в результаті взаємодії суб’єктивних 
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особливостей особи і об’єктивних умов си-
туації, та спонукає людину обрати конкрет-
ний об’єкт і (або) тип дії (бездіяльності) в 
рамках обраного нею типу поведінки та 
чітко визначити кінцеву мету поведінки.

Оскільки мотив є центральною ланкою 
мотивації, сам термін «мотивація» похо-
дить від терміну «мотив», отже, вирішення 
проблеми вибору між різними можливос-
тями слід шукати саме в мотиві. Тому під 
безпосереднім мотивом поведінки слід ро-
зуміти стійке психічне утворення, яке, бу-
дучи актуалізованим, спонукає людину 
конкретизувати загальну мету і обрати той 
або інший тип поведінки в рамках задово-
лення певної потреби (потреб).

Але разом з визначеним вище мотивом 
в основі довільної активності людини зна-
ходяться також усвідомлені потреби, що 
виступають її джерелом, і ситуативні пси-
хічні утворення, які спонукають людину 
обрати конкретний об’єкт та (або) конкрет-
ний тип дії (бездіяльності) в рамках обра-
ного нею типу поведінки. За відсутності 
таких суб’єктивних причин реальні дії не 
почнуться, тобто поведінка просто немож-
лива. Тим часом в багатьох наукових до-
слідженнях, психологічних і криміноло-
гічних, згадується про існування декількох 
рівнів мотивів, які спонукають одну і ту ж 
поведінку. Тому вважається доцільним ро-
зуміти мотив у вузькому і широкому сен-
сах цього слова, що якнайповніше відобра-
жало б безпосередні причини конкретної 
поведінки людини.

Роль мотиву у вузькому розумінні зво-
диться до вибору людиною того або ін-
шого шляху задоволення потреби, що є у 
неї. Умовно такий мотив можна позначити 
як орієнтуючий, оскільки він спонукає лю-
дину зробити вибір між різними варіан-
тами дії, орієнтує її на визначений тип по-
ведінки.

У поняття мотиву в широкому розу-
мінні мають включатися разом з орієн-
туючим мотивом також усвідомлені по-
треби, що можна назвати цільовими моти-
вами, оскільки саме вони визначають зміст 
кінцевої мети поведінки, і ситуативні пси-

хічні утворення, які перебувають в основі 
вибору особою конкретного об’єкта і (або) 
конкретного типу поведінки, які можна по-
значити як технічні мотиви, оскільки вка-
зані утворення дозволяють людині тех-
нічно здійснити поведінку в рамках обра-
ного способу для задоволення актуалізова-
ної потреби.

Конкретну поведінку людини (зокрема 
злочинну) спонукають мотиви трьох по-
рядків:

цільовий мотив, що є усвідомленою 
потребою (потребами) та являє собою за-
гальну мету поведінки, досягнення якої 
прагне людина, і виступає джерелом ви-
никнення процесу мотивації, джерелом фі-
зичної активності індивіда для досягнення 
цієї мети;

орієнтуючий мотив (мотив у вузькому 
розумінні слова), що є стійким психічним 
утворенням, притаманним людині в потен-
ційному стані, який в результаті актуалі-
зації спонукає її конкретизувати загальну 
мету і обрати той або інший тип поведінки 
в рамках задоволення певної потреби (по-
треб);

технічний мотив, що є ситуативним 
психічним утворенням та виникає в ре-
зультаті взаємодії об’єктивних особливос-
тей особи і об’єктивних умов ситуації, спо-
нукає людину обрати конкретний об’єкт і 
(або) конкретний тип дії (бездіяльності) 
в рамках обраного нею типу поведінки і 
чітко визначити кінцеву мету поведінки.

Кримінально-правове значення мо-
тиву злочину та його ролі в оцінці сус-
пільно небезпечного діяння залежить від 
багатьох чинників: вимог, що висуваються 
кримінально-правовою політикою дер-
жави та знаходять своє втілення в законі; 
принципів, задач і цілей покарання; відпо-
відності закону нормам суспільної моралі 
та поширеним серед громадськості ідеям, 
думкам, поглядам, інтересам тощо.

У зарубіжному кримінальному зако-
нодавстві мотив злочину може виступати 
критерієм класифікації злочинів. Напри-
клад, за КК Франції всі злочинні діяння по-
діляються на загальнокримінальні, полі-
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тичні та військові, причому політичними є 
злочинні діяння, що вчинено з політичних 
мотивів. Мотиви злочину визнаються об-
ставинами, що пом’якшують (наприклад, 
мотиви страху або слухняності — §34 КК 
Австрії) або обтяжують (наприклад, мо-
тиви расизму, антисемітизму чи інші, що 
стосуються етнічного, національного похо-
дження, належності до національних мен-
шин, ідеології, релігії або переконань по-
терпілого — ст. 23 КК Іспанії) кримінальну 
відповідальність.

Мотиви злочину можуть впливати на 
призначення покарання. Згідно з § 46 КК 
ФРН суд, призначаючи покарання, врахо-
вує мотиви винуватої особи. Законодавці 
деяких зарубіжних держав взагалі пропо-
нують заснувати для кожного суспільно не-
безпечного діяння чи для деяких з них по-
двійну систему покарань: «знеславлених» 
— для діянь, мотиви яких підлягають засу-
дженню, і «шанобливих» — для діянь, мо-
тиви яких схвалюються суспільством (КК 
Італії 1889 року, КК Норвегії 1902 року, КК 
Куби 1936 року та ін.).

Мотиви злочину можуть впливати і на 
кваліфікацію злочинів. Наприклад, мотив є 
обов’язковою ознакою складу вбивства на 
прохання потерпілого (ст. 114 КК Швейца-
рії); корисливий мотив є необхідною озна-
кою злочину, пов’язаного з порушенням 
державних вимог щодо видачі документів 
на повернення податків (ст. 405 КК Китаю). 

Мотив у кримінальному праві — це 
усвідомлена спонука особи, яка викли-
кала у неї намір вчинити злочин. Мотив є 
обов’язковою ознакою суб’єктивної сто-
рони складу злочину в тих випадках, коли 
він безпосередньо вказаний в диспозиції 
кримінального закону (наприклад, умисне 
вбивство з корисливих мотивів — п. 6 ч. 2 
ст. 115 КК України). Однак і тоді, коли мо-
тив вчинення злочину не вказується у дис-
позиції кримінального закону, він може 
мати важливе значення для встановлення 
складу злочину та форми вини. Напри-
клад, такі злочини, як крадіжка, одержання 
хабара, вчинюються з корисливих мотивів, 
хоча вони і не зазначені у відповідних стат-

тях КК України. Неуважне ставлення до 
встановлення мотиву злочину нерідко при-
зводить до помилкової кваліфікації зло-
чину. 

Так, у справі М. судова колегія у кри-
мінальних справах Верховного Суду Укра-
їни у своїй ухвалі вказала, що суд першої 
інстанції допустив помилку при встанов-
ленні мотиву злочину і невірно кваліфіку-
вав дії засудженого за ч. 2 ст. 206 КК Укра-
їни. Зібрані ж судом матеріали справи свід-
чили про те, що М. вчинив злочин не з ху-
ліганських мотивів, а з помсти за нанесену 
йому образу потерпілими П. і Ф. У зв’язку 
з цим колегія перекваліфікувала дії М. з 
ч. 2 ст. 206 на ст. 102 і ч. 2 ст. 106 КК УРСР 
1960 року.

10. Мета злочину — це бажання особи, 
яка вчиняє суспільно небезпечне діяння, 
досягти певних суспільно небезпечних на-
слідків. Вона є характерною для злочинів, 
що вчинюються з прямим умислом. Визна-
чити, які конкретні злочинні наслідки своїх 
дій передбачав винуватий і бажав їх на-
стання, можна лише за ретельного аналізу 
складу вчиненого злочину і виявлення його 
елементів та всіх обставин справи. Пору-
шення цієї вимоги породжує серйозні по-
милки щодо кваліфікації злочину. 

Так, М. був засуджений за п. «б» ст. 93 
КК УРСР 1960 року за вбивство з хуліган-
ських мотивів свого тестя Л. Проте належ-
ний аналіз всіх обставин справи, зробле-
ний судовою колегією Верховного Суду 
України, привів до висновку, що М. не ста-
вив за мету вчинити вбивство Л., а заподіяв 
йому тілесне ушкодження, яке викликало 
гостру втрату крові, внаслідок чого на-
стала смерть. Враховуючи це, колегія змі-
нила вирок суду щодо М., визнавши його 
винуватим у вчиненні умисного тяжкого ті-
лесного ушкодження, внаслідок якого ста-
лася смерть потерпілого, і перекваліфіку-
вала його дії з п. «б» ст. 93 на ч. 3 ст. 101 
КК УРСР 1960 року. 

Мета — обов’язкова ознака складу 
злочину лише тоді, коли вона прямо пе-
редбачена у диспозиції кримінального за-
кону. Це означає, що відповідальність за 
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таким законом настає лише за дії, які вчи-
нюються із вказаною в ньому метою. На-
приклад, згідно зі ст. 443 КК України по-
сягання на життя представника інозем-
ної держави визнається злочином проти 
миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку, коли воно вчинене з метою 
впливу на характер їхньої діяльності або на 
діяльність держав чи організацій, які вони 
представляють, або з метою провокації ві-
йни чи міжнародних ускладнень. Проте 
встановлення мети, як ознаки суб’єктивної 
сторони діяння, необхідно в усіх випадках 
вчинення умисного злочину, що дозволить 
виявити його причини, а також визначити 
вид і міру покарання.

11. До різновиду прямого умислу тео-
рія кримінального права відносить визна-
чений, невизначений та альтернативний 
умисли.

Визначений умисел характеризується 
наявністю у винуватого бажання досягти 
конкретного злочинного наслідку, напри-
клад, заподіяти тяжке тілесне ушкодження, 
одержати хабара, викрасти чуже майно.

Невизначеним є умисел, за якого вину-
ватий передбачав суспільно небезпечні на-
слідки лише у загальних рисах, а не в ін-
дивідуально визначеному вигляді. Так, 
при нанесенні сильного удару особа усві-
домлює, що завдає потерпілому тілесне 
ушкодження, не знаючи, яким воно буде: 
тяжким, середньої тяжкості чи легким. У 
цьому випадку така особа відповідає за ті-
лесне ушкодження, яке вона фактично за-
подіяла.

Альтернативний умисел має місце тоді, 
коли особа передбачає і бажає настання од-

ного із кількох можливих злочинних на-
слідків (наприклад, смерті або тяжкого ті-
лесного ушкодження). Винувата особа в 
такому випадку буде відповідати за той на-
слідок, який настав фактично.

З урахуванням емоційної сторони вчи-
неного злочину і умов формування умислу 
в теорії кримінального права розрізняють 
заздалегідь обдуманий, раптовий та афек-
тований умисли.

Заздалегідь обдуманий умисел харак-
теризується тим, що: 

1) він виникає у винуватого за певний 
час до початку вчинення злочину; 

2) завчасно обдумані найбільш важ-
ливі дії і умови, які будуть мати значення 
для успішного здійснення злочинного на-
міру.

Раптовий умисел виникає безпосеред-
ньо перед самим початком вчинення зло-
чину. Інакше кажучи, винуватий здійснює 
свій злочинний намір у момент виник-
нення умислу.

Окремим видом раптового умислу є 
афектований умисел, тобто такий, що ви-
никає під час сильного душевного хвилю-
вання (афекту) раптово, під впливом тих 
чи інших особливих обставин, найчастіше 
внаслідок протизаконного насильства з 
боку потерпілого.

Вчинення злочину під впливом силь-
ного душевного хвилювання, викликаного 
неправомірними або аморальними діями 
потерпілого, є обставиною, що пом’якшує 
покарання (п. 7 ч. 1 ст. 66 КК України), а у 
деяких випадках є вирішальною ознакою 
спеціального складу злочину (статті 116 і 
123 КК України).

реЗюме
В статье содержится научный комментарий ст. 24 Уголовного кодекса Украины.
SUMMARY
The article contains a scientific commentary to the Article 24 of Criminal Code of Ukraine.
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в Європі набуло розповсюдження викорис-
тання настою з листя та суцвіть канабісу, як 
протиспазматичного та снодійного засобу, 
а конопляне масло застосовувалося як міс-
цевий засіб при запаленнях [9]. Перше зна-
йомство з властивостями коки європейцям 
дало відкриття великим італійцем Христо-
фором Колумбом американського конти-
ненту в 1492 р. Але фактично до другої по-
ловини ХІХ ст. наркотичні засоби не були 
широко відомі пересічним європейцям і 
використовувалися здебільшого в медич-
них цілях. Кінець ХІХ ст. став ерою екс-
пансії наркотичних засобів на країни Ста-
рого та Нового Світу.

Наркотизація суспільства ставала 
очевидною, певні регулятивні норми вже 
почали з’являтися в національних законах 
ряду країн (в 1845 р. у Франції; в 1895 та 
1906 р.р. у США, в 1906 р. в Китаї), а уряд 
Індії прийняв рішення про скорочення 
об’ємів опію, що експортувався в Китай. 
ХХ ст. започаткувало історію боротьби 
світової спільноти з наркотичними засо-
бами. Першим кроком стало скликання 
у 1909 р. міжнародної опіумної комісії з 
метою розробки заходів, спрямованих на 
обмеження незаконного обігу опію в Китаї 
та перешкоджання його нелегальному 
ввезенню з країн Азії в Америку та країни 
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В сучасному суспільстві відбувається 
стрімка наркотизація. Медична проблема 
переростає в загрозливе для генофонду 
людства явище, обумовлює сплеск зло-
чинності серед наркозалежних осіб зага-
лом та в сфері обігу наркотиків зокрема. 
Природно, що питанню правового регулю-
вання обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів або прекур-
сорів приділено пильну увагу законодавців 
у всьому світі. 

Таке соціальне явище, як наркоманія, 
не є виключно сучасним надбанням. Тією 
чи іншою мірою вживання психоактивних 
речовин було притаманне всім первісним 
племенам. Винятком є лише гренландські 
ескімоси туле, ареал мешкання яких ціл-
ком позбавлений рослин і грибів, а м’ясо і 
риба, що вони вживають в їжу, позбавлені 
яких би не було галюциногенних власти-
востей [2, 3]. З розквітом цивілізації і при-
близно до середини ХІХ ст. культивування 
та вживання наркотичних засобів було од-
нією з специфічних ознак культури ряду 
народів Сходу, Азії, Центральної та Пів-
денної Америки. За часів хрестових похо-
дів в Палестину (ХІ—ХІІІ ст.) та під час ак-
тивізації торгівельних відносин з Персією і 
Індією (в 2-ій половині ХVI ст.) в Європу 
почав проникати опій. В середині ХІХ ст. 
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Європи. Під час роботи комісії були сфор-
мовані дві позиції. Більш радикальна, яку 
лобіювала американська делегація, напо-
лягала на негайній забороні немедичного 
вживання опію. Друга, яку з рештою було 
прийнято за основу резолюцій, схилялась 
до регулювання та поступової заборони. 
Хоча вказана комісія не прийняла жодної 
обов’язкової норми, вона започаткувала 
напрями міжнародного контролю та взає-
модопомоги в сфері розповсюдження 
наркотичних засобів і стала підґрунтям для 
проведення Міжнародної конференції в 
Гаазі в січні 1912 р., на якій була прийнята 
перша в історії Міжнародна конвенція про 
опій, що закріпила принцип забезпечення 
використання опію виключно з медичною і 
науковою метою та принцип надання допо-
моги урядовим і міжнародним органам в їх 
зусиллях по викоріненню зловживань опіу-
мом, зменшенню шкоди від зловживань. 
Не зважаючи на передбачені Конвенцією 
міри, очікуваних результатів не наступило, 
в тому числі через те, що на кінець Першої 
світової війни Конвенцію підписала 41 
країна, а ратифікувало лише 16 [1]. Після 
цієї війни посилення зловживання нарко-
тичними засобами та збільшення обся-
гів їх контрабанди набуло нових масшта-
бів. Тому у 1925 р. була скликана ІІ Міжна-
родна Конференція з опіуму. Результатом 
її роботи стала Женевська Конвенція по 
опіуму від 19 лютого 1925 р. (37 держав-
учасниць), яка задекларувала обов’язок 
прийняття національних актів, що забезпе-
чать дієвий контроль над ввезенням, виго-
товленням, розповсюдженням опію-сирцю 
країнами—учасницями. Вводилося ліцен-
зування та реєстрація зовнішньоторгових 
угод; створювався Постійний централь-
ній комітет, що здійснював контроль за 
дотриманням Конвенції; розширювався 
список наркотиків; передбачалася можли-
вість визнання наркотиком будь-якої речо-
вини, що може викликати ті ж наслідки, що 
й перелічені в Конвенції речовини. 

Рецесія світової економіки, яка поча-
лася в 1929 р., призвела до того, що в бага-
тьох країнах вживання одурманюючих 

речовин набуло епідемічного масштабу. 
Х Асамблея Ліги Націй прийняла рішення 
про негайну розробку нового міжнарод-
ного договору, результатом якого стало 
підписання в 1931 р. Міжнародної Конвен-
ції про обмеження виробництва і про регла-
ментацію наркотичних засобів. В ній, крім 
іншого, вперше зроблено спробу оцінити 
світові потреби в наркотиках як ліків та 
об’єктів дослідження. 

Потягом наступних 20 років було підпи-
сано ще низку протоколів та договорів з 
питання незаконного обігу наркотичних 
засобів. Але таке різномаїття регулятивних 
норм виявлялося дедалі менш ефективним. 
Тому після утворення в 1945 р. Організа-
ції Об’єднаних Націй та Комісії з нарко-
тичних засобів одним з найважливіших 
завдань останньої стала уніфікація міжна-
родних норм з контролю за обігом наркоти-
ків [1]. Після тривалої роботи, 30 березня 
1961 р. було прийнято Єдину конвен-
цію про наркотичні засоби. В ній визна-
валось, що поряд з необхідністю застосу-
вання наркотичних засобів в медицині для 
полегшення болю і страждань, наркотики є 
серйозним злом для громадян і соціальною 
та економічною загрозою для людства [11]. 
Конвенцією встановлювався перелік речо-
вин, що підлягають контролю; визначались 
міжнародні органи контролю над наркотич-
ними засобами; регламентувались їх функ-
ції та повноваження; обмежувалося виго-
товлення та ввезення наркотичних засо-
бів; закріплювалися спеціальні положення 
культивування, загальні правила про пока-
рання за порушення наркотичного законо-
давства, про поводження з наркоманами; 
припинялась дія попередніх міжнарод-
них договорів. елементом Конвенції стали 
4 списки наркотичних засобів, що класифі-
кувались за ступенем їх шкідливості. 

На сьогоднішній день учасниками 
Єдиної конвенції є 152 держави. Радян-
ським Союзом вона була підписана 31 
липня 1961 р., ратифікована Президією 
Верховної Ради СРСР 14 грудня 1963 р. 

Створені на основі Конвенції міжна-
родні органи контролю — Комісія з нарко-
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тичних засобів економічної і Соціаль-
ної Ради ООН та Міжнародний комітет 
по контролю над наркотичними засобами, 
розпочали активну діяльність по боротьбі 
з наркоманією. За їх активної участі, на 
Віденській Конференції 21 лютого 1971 
р. прийнято Конвенцію про психотропні 
речовини, яка започаткувала міжнародний 
контроль над до того не контрольованими 
природними або синтетичними речови-
нами. Конвенція на сьогодні підписана 158 
державами, в тому числі — Радянським 
Союзом. Ратифікована Конвенція Указом 
Президії Верховної Ради СРСР 23 жовтня 
1978 р. [11]. 

Зважаючи на масштаби та тенден-
цію зростання незаконного обігу нарко-
тичних засобів та психотропних речовин, 
усвідомлення необхідності посилення та 
доповнення заходів, передбачених двома 
попередніми Конвенціями, на спеціальній 
Конференції ООН у Відні 20 грудня 1988 р. 
прийнято Конвенцію про боротьбу проти 
незаконного обігу наркотичних засобів та 
психотропних речовин.

Вказана Конвенція була і залишається 
єдиним міжнародним актом, який перекон-
ливо рекомендує сторонам забезпечити, 
щоб їхні суди та інші компетентні органи, 
які мають юрисдикцію, могли брати до 
уваги як обставини, що обтяжують право-
порушення, цілу низку фактичних обста-
вин. Також зроблено особливий наголос 
на вдосконалення ефективності юридич-
них форм міждержавного співробітництва; 
встановлення ділових зв’язків; співро-
бітництво в розслідуваннях та підготовці 
спеціалістів; обмін відомостями про тран-
зит; здійснення заходів з контрольованих 
поставок; вперше установлено контроль 
за прекурсорами —речовинами, які вико-
ристовуються при виготовленні наркоти-
ків і психотропів. Учасниками Конферен-
ції, станом на 1998 р. стали 148 держав та 
Євросоюз. Конвенція ратифікована Поста-
новою Верховної Ради УРСР 25 квітня 
1991 р. [12]. 

Таким чином, нині існуючу правову 
систему світового контролю над нарко-

тичними засобами, психотропними речо-
винами та прекурсорами складають три 
діючі міжнародні конвенції (Єдина конвен-
ція про наркотичні засоби 1961 р.; Конвен-
ція про психотропні речовини 1971 р., 
Конвенція про боротьбу проти незакон-
ного обігу наркотичних засобів та психо-
тропних речовин 1988 р.). Вони —резуль-
тат міжнародної правотворчості, підтри-
маною світовою спільнотою, та базис для 
взаємодії в питаннях наркообігу для пере-
важної більшості країн. 

Після проголошення Україною Акта 
незалежності, почалося активне впрова-
дження міжнародних стандартів законо-
давства. 31 жовтня 1995 р. Україна приєд-
налася до Статуту Ради Європи; 10 листо-
пада 1994 р. Верховна Рада України (далі 
—ВР) ратифікувала Угоду про партнерство 
і співробітництво між Україною і Євро-
пейськими Співтовариствами та їх держа-
вами—членами; 18 березня 2004 р. ВР 
прийнято Закон «Про Загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу». 
Ст. 9 Конституції прямо закріплює інтегра-
цію України в світовий правовий простір: 
«Чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного 
законодавства України» [8]. 

В сфері правового регулювання нарко-
тичних засобів Україною взято на себе 
обов’язки, визначені в міжнародних 
конвенціях, та прийнято низку національ-
них актів, що регулюють обіг наркотич-
них засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів. Національна зако-
нотворчість започаткована Постановою 
ВР від 25 червня 1993 р. «Про державну 
програму боротьби із злочинністю на 1993 
—1995 рр.» та розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України (далі — КМ) від 
15 червня 1993 р. «Про розробку проекту 
Комплексної програми боротьби з розпо-
всюдженням наркотичних засобів в Укра-
їні на 1993 —1995 рр.». 

Результатом їх виконання стало 
прийняття в 1995 р. Закону України «Про 
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наркотичні засоби, психотропні речовини 
і прекурсори « від 15 лютого 1995 р. та 
Закону України «Про заходи протидії неза-
конному обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів і прекурсо-
рів та зловживанню ними» від 15 лютого 
1995 р., які стали основою національ-
ного антинаркотичного законодавства та 
привели чинне вітчизняне законодавство у 
відповідність до ратифікованих Україною 
конвенцій, визначивши юридичні засади 
наркообігу в нашій державі.

Так, Законом України «Про наркотичні 
засоби, психотропні речовини і прекур-
сори» [5] визначено правовий зміст термі-
нів; обумовлено напрями державної полі-
тики у вказаній сфері та державний контр-
оль за виконанням цього Закону; встанов-
лено повноваження спеціально уповнова-
женого органу виконавчої влади у сфері 
охорони здоров’я та заходи контролю за 
обігом наркотиків; регламентовано загаль-
ний порядок здійснення діяльності з обігу 
наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів та особливості ліцен-
зійних вимог та умов; здійснена класифі-
кація наркотиків з урахуванням доціль-
ності використання у медичній практиці 
та залежно від ступеня небезпечності для 
здоров’я; окреслено порядок зберігання, 
ввезення-вивезення, перевезення та тран-
зиту наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів та прекурсорів терито-
рією України; регламентовано визначення 
квот на культивування рослин, що містять 
наркотичні засоби чи психотропні речо-
вини, та умови здійснення окремих видів 
діяльності з обігу даних речовин. Велику 
увагу приділено встановленню порядку 
придбання наркотиків фізичними особами, 
реалізації та виписування рецептів, а 
також, за певних умов, знищенню нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів та інструментів або облад-
нання, які використовуються для їх вироб-
ництва чи виготовлення. 

Закон України «Про заходи проти-
дії незаконному обігу наркотичних засо-
бів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів та зловживанню ними» [4], 
перший з актів вітчизняної правотвор-
чості, дає визначення понять «незакон-
ний обіг наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів»; «наркоманія»; 
«особа, хвора на наркоманію»; «незаконне 
вживання наркотичних засобів або психо-
тропних речовин»; «медичний огляд»; 
«медичне обстеження»; «добровільне/
примусове лікування» та ін. Крім того, 
встановлює перелік органів, що вповнова-
жені здійснювати протидію незаконному 
обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів. В ньому прописані 
заходи протидії незаконному обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів. Зокрема, законодавчо закрі-
плено використання методу контрольова-
ної поставки — операції з запобігання на 
міжнародному рівні незаконному обігу 
наркотиків та виявлення осіб, що беруть в 
ньому участь, та є дієвим методом боротьби 
з контрабандою наркотиків. Поставка здій-
снюється на підставі положень міжнарод-
них договорів України або за домовле-
ністю з відповідними органами іноземних 
держав. Ще одним заходом, закріпленим 
у Законі, є оперативна закупка, що прово-
диться для одержання доказів злочин-
ної діяльності. З цією метою, за погодже-
ною з прокурором постановою началь-
ника відповідного органу, що проводить 
оперативно-розшукову діяльність, здій-
снюється придбання наркотичних засо-
бів, психотропних речовин або прекур-
сорів. Також Закон містить низку поло-
жень, покликаних підвищити ефективність 
роботи правоохоронних органів при вияв-
ленні, документуванні та попередженні 
злочинів у досліджуваній сфері (запити 
правоохоронців про розміщення коштів, 
одержаних від незаконного обігу наркоти-
ків; огляд транспортних засобів, вантажів 
і особистих речей громадян; подання про 
тимчасове припинення діяльності закладів 
масового перебування громадян, де вста-
новлено факти систематичного вживання 
чи збуту наркотиків; здійснення адміні-
стративного нагляду за особами, звіль-
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неними з місць позбавлення волі). Цілий 
розділ Закону присвячено заходам протидії 
незаконному вживанню наркотичних засо-
бів або психотропних речовин та порядку 
виявлення осіб, що здійснюють неме-
дичне вживання наркотиків, регламенто-
вано медичний огляд та медичне обсте-
ження; добровільне та примусове ліку-
вання хворих на наркоманію осіб; обме-
ження прав таких осіб на період лікування 
тощо. 

Ще одним важелем є Програма реалі-
зації державної політики у сфері боротьби 
з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів на 
2003—2010 рр., затверджена Постановою 
КМ від 4 червня 2003 р. Метою Програми 
є зменшення обсягів незаконного обігу 
наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів та зниження рівня неза-
конного вживання наркотичних засобів і 
психотропних речовин.

Крім того, окремі норми, що регу-
люють в Україні обіг наркотичних засо-
бів, психотропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів, закріплені в Законах Укра-
їни: «Про підприємництво» від 7 лютого 
1991 р.; «Про запобігання захворюванню 
на синдром набутого імунодефіциту 
(СНІД) та соціальний захист населення» 
від 12 грудня 1991 р.; «Про організаційно-
правові основи боротьби з організованою 
злочинністю» від 30 червня 1993 р.; «Про 
адміністративний нагляд за особами, звіль-
неними з місць позбавлення волі» від 1 
грудня 1994 р.; «Про лікарські засоби» 
від 4 квітня 1994 р.; «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності» 
від 1 червня 2000 р.; «Про розвідувальні 
органи України» від 22 березня 2001 р.; 
«Про основи національної безпеки Укра-
їни» від 19 червня 2003 р.; «Про Державну 
прикордонну службу України» від 3 квітня 
2003 р. та інших.

На рівні підзаконних актів обіг нарко-
тичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів в Україні регу-
люють постанови та розпорядження КМ, 
Укази Президента України, нормативні 

документи міністерств та інших централь-
них органів виконавчої влади, інші правові 
акти.

Відповідальність за порушення проа-
налізованого законодавства передбачають 
Кримінальний Кодекс України, прийнятий 
ВР 5 квітня 2001 р. та Кодекс України про 
адміністративні правопорушення, прийня-
тий ВР УРСР 7 грудня 1984 р. зі змінами і 
доповненнями.

Як вбачається, законодавче регулю-
вання обігу наркотиків в Україні досить 
об’ємне, до сьогодні триває пошук макси-
мально досконалих та ефективних заходів, 
законодавство оновлюється та доповню-
ється і в переважній своїй частині відпові-
дає європейським та світовим стандартам. 

Водночас, в Україні існує ціла низка 
проблем в досліджуваній сфері.

1. Недосконалі механізми реаліза-
ції передбачених законодавством програм 
та заходів з протидії незаконному обігу 
наркотиків. Фінансування здійснюється за 
залишковим принципом; практично відсут-
ній дієвий спосіб розподілу прав і повно-
важень між особами, хворими на нарко-
манію, суспільством та владними інститу-
ціями; не сформовано будь-яку державну 
навчальну систему, метою якої могла б 
стати роз’яснювальна робота в підлітко-
вому середовищі; відсутні чіткі та систе-
матичні навчання для осіб, що за своєю 
професією можуть формувати в молоді 
здорове ставлення до наркотиків. 

2. Відсутність чіткої державної пози-
ція з так званих «питань замісної терапії» 
(бупренорфіном та метадоном), яка в Укра-
їні застосовується з 2004 р., та до сьогодні 
її проведення на законодавчому рівні не 
регламентовано. Відповідно Переліку 
наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів від 6 травня 2000 р., мета-
дон віднесений до Таблиці ІІ Списку №1 
наркотичних засобів, обіг яких обмежено. 
В Європейському Союзі замісна терапія 
має тривалу історію і широкий вжиток. 
Наприклад, в Нідерландах програмою 
замісної терапії охоплено 40-47% опіоза-
лежних (переважно — у виправних закла-
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дах), в Італії 27-29%, в Іспанії цей відсо-
ток коливається між 41 і 86%, у Німеччині 
— між 33 і 63%. Даний засіб вважається 
ефективним запобіжником епідемії ВІЛ/
СНІД та, власне, лікування залежності від 
опіатів. В пострадянських країнах замісна 
терапія проводиться в естонії, Киргиз-
стані, Латвії, Литві. Загалом, в Європі тера-
пію метадоном отримує біля 300 тис. осіб, 
у США — майже 200 тис. осіб [7]. Разом 
з тим кількість наркоманів в цих країнах 
не зменшується, до програм часто долуча-
ються випадкові споживачі наркотиків, які 
не мали залежності на час звернення, але 
в процесі перетворювалися на метадоно-
залежних наркоманів. Крім того, спостері-
гається значний ріст смертності від мета-
дону, в зв’язку з чим триває пошук більш 
ефективних та менш токсичних замінни-
ків. В Україні працює понад 40 центрів, 
де проводиться замісна терапія, програ-
мою охоплено біля 2 тисяч осіб. Фінансу-
вання програм проводяться з недержав-
них джерел (Глобальний фонд, Фонд Клін-
тона), ефективний контроль за здійснен-
ням програми відсутній. 

3. Існує проблема вербування нарко-
манів до «реабілітаційних центрів» різно-
манітних релігійних сект, які замінюють 
залежність від наркотиків психологічною 
залежністю від секти. Українське законо-
давство дуже толерантно відноситься до 
будь-яких релігійних організацій, контроль 
же за їх діяльністю з боку держави залиша-
ється далеким від досконалості. 

Вербування адептів місіонерами відбу-
вається шляхом пропаганди, що ґрунту-
ється на доводах, в яких відсутнє раці-
ональне зерно. Нових членів попервах 
оточують подвійною увагою, всі дії та слова 
неофітів викликають удаване захоплення, 
чим викликається в особи враження своєї 
виключності та потрібності. Найбільш 
піддаються таким навіюванням малодос-
відчені люди, особи з нестійкою психі-
кою (в тому числі і ті, які щойно перене-
сли важку втрату (смерть, розлучення) 
близьких, та нарко- і алкогольнозалежні). 
Вони легко відмовляються від своїх пере-

конань та звичок (в т.ч. від пристрастей до 
наркотичних засобів), отримуючи ілюзор-
ний сенс життя. В результаті — наркома-
нія замінюється повною психічною залеж-
ністю від ефемерного вчення та установок 
сектантських лідерів. Ціла низка нетра-
диційних релігійних організацій встанов-
люють над життям своїх послідовників 
тотальний контроль, позбавляючи їх звич-
ного кола спілкування, нав’язуючи свої 
догми. Натомість, велика частка заробітку 
віруючих привласнюється верхівкою секти 
під виглядом десятин, внесків, пожертв.

4. В Україні дуже сильне фармацев-
тичне лобі та затягнута процедура визна-
ння лікарських засобів наркотиками. Так, 
сумнозвісний «Трамадол» протягом 10 
років вільно продавався в вітчизняних 
аптеках як звичайний знеболюючий засіб, 
потім був віднесений до Переліку отруй-
них лікарських засобів за міжнародними 
непатентованими або загальноприйнятими 
назвами, затвердженого наказом МОЗ від 
17 серпня 2007 р., що істотно не вплинуло 
на його доступність широкому загалу. 

Лише в 2008 р., після численних акцій 
громадських організацій, цей препарат 
було визнано наркотиком. Тим не менше, 
навіть після цього кількість таблеток, що 
виробляються українськими фармацевтич-
ними компаніями, викликає здивування: за 
реальної потреби (за оцінками спеціалістів) 
в 4 млн. таблеток на рік, в Україні виготов-
ляється в кілька разів більше (наприклад, 
згідно з Постановою КМ від 22 лютого 
2008 р. «Про затвердження обсягу квот 
на 2008 рік», у межах яких здійснюється 
виробництво лікарського засобу «трама-
дол» незалежно від його назви та форми 
випуску, затверджено квоту 19,5 млн. 
таблеток). Зважаючи, що «Трамадол» не 
експортується, можна уявити про реальне 
споживання даного засобу в Україні. 

Крім «Трамадолу» в аптеках прода-
ється «Трайфед», який містить прекурсор 
«ефедрин», обіг якого обмежено, та лікар-
ські засобі «Грипекс», «Грипекс Макс», 
«Модафен», які містять псевдоефедрин 
гідрохлорид. 
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Окрім лікарських засобів, ще доне-
давна фактично легально можна було 
придбати так звані «суміші для паління» 
— в спеціалізованих кіосках багатьох міст 
України і на кільканадцяти сайтах без 
перепон пропонувалися букети рослин-
них міксів (Especia Legalize Mix, Aztek, 
Spise Gold, Spise Diamond, Afghan-mix, 
Afghan essence, Afghan incense, Bombei 
та інші). Вказані засоби набули особливо 
великого розповсюдження на території 
України після заборони їх обігу на тери-
торії Росії та інших прикордонних держав. 
Вітчизняні законодавці почали опікува-
тися цим питанням лише після серії репор-
тажів на телебаченні. Постановою КМ від 
31 травня 2010 р. «Про внесення змін до 
переліку наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів (Список № 2 
таблиці I)» основні компоненти куриль-
них сумішей (шавлію віщунів та її листя, 
гавайську троянду та її насіння, блакит-
ний лотос, його квіти та листя та суміші, 
що містять речовини JWH, віднесено до 
особливо небезпечних психотропних речо-
вин [10]. 

Ще одним фармакологічним пробілом в 
Україні є біологічно активні добавки (дали 
— БАД). БАДи завоювали європейський та 
американський ринки ще наприкінці мину-
лого сторіччя, а нині активно завойовують 
серця українських споживачів. Це — спеці-
альний харчовий продукт, призначений для 
вживання або введення в межах фізіологіч-
них норм до раціонів харчування чи харчо-
вих продуктів з метою надання їм дієтич-
них, оздоровчих, профілактичних влас-
тивостей для забезпечення нормальних 
та відновлення порушених функцій орга-
нізму людини. Такі продукти, що покращу-
ють здоров’я та зовнішній вигляд, запобі-
гають старінню чи допомагають схуднути, 
в Україні пропонує понад 200 фірм. Хоча 
БАДи і підлягають обов’язковій санітарно-
епідеміологічній експертизі, відповідно до 
Тимчасового порядку проведення держав-
ної санітарно-гігієнічної експертизи, 
затвердженого Наказом МОЗ України від 9 
листопада 2000 р., вітчизняне регулювання 

та контроль за обігом БАД не витримують 
критики.

Як правило, розповсюдження БАД 
відбувається за системою багаторівне-
вого маркетингу людьми, які абсолютно 
не розуміються на медицині, а реклама 
добавок позиціонує їх як ефективні лікар-
ські засоби, всупереч Закону України «Про 
рекламу» від 3 липня 1996 р. При близь-
кому розгляді деякі БАДи виявляються не 
такими безпечними, як здається: їх компо-
ненти часто мало або зовсім не вивчені, 
частина БАДів містять лікарські засоби, 
без зазначення цього на упаковці. Окрім 
гормональних або протиалергійних препа-
ратів та нестероїдних протизапальних 
засобів, це можуть бути психотропи. Так, 
останні місяці відбувається вилучення в 
аптеках китайського препарату для схуд-
нення «ЛіДа» (LiDa), до складу якого, як 
встановила експертиза, входить сибутра-
мін (психотропна речовина, що входить до 
складу медичних препаратів від ожиріння 
і обіг якої в Україні обмежено — лікар-
ські засоби з сибутраміном мають відпус-
катися лише за рецептом лікаря). Зазна-
чений препарат продається в переваж-
ній більшості київських аптек уже не 
один рік, на нього є встановлена держа-
вою ліцензійна документація (встановлена 
для БАДів). Постає питання: яким чином 
була отримана ліцензія і чому правоохо-
ронці зацікавилися препаратом лише після 
того, як пересічний споживач за власний 
кошт провів його експертизу? Аналогіч-
ний склад має ще ціла низка препаратів 
для схуднення, які виробляє компанія ДаЛі 
(Китай): Жуйдемен, Da Li, Чарівний лотос 
та інші. 

23 червня 2010 р. було створено Дер-
жавний комітет України з питань контролю 
за наркотиками (став правонаступником 
Комітету з контролю за наркотиками, що 
був складовою частиною МОЗ України), 
який повинен забезпечувати державне ре-
гулювання та контроль у сфері обігу нар-
котичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів, проте його робота наразі не 
організована. Тому постає нагальна про-
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блема удосконалення форм і методів на-
гляду та контролю за використанням БА-
Дів в Україні.

5. В Україні відсутня ефективна бо-
ротьба як з кіберзлочинністю в цілому, 
так і з наркотичною кіберзлочинністю зо-
крема. 

Світова спільнота, шляхом прийняття 
8 листопада 2001 р. Конвенції Ради Європи 
про кіберзлочинність, продемонструвала 
серйозність своїх намірів щодо боротьби 
зі злочинами, які посягають на безпеку 
комп’ютерних мереж та комп’ютерної ін-
формації або будь-яких злочинів, вчине-
них з використанням комп’ютерних сис-
тем та технологій, в тому числі за допомо-
гою мережі Інтернет. 

Незважаючи на ратифікацію даної 
Конвенції Україною (Законом від 7 ве-
ресня 2005 р.) [6], у віртуальному про-
сторі українського Інтернету вільно про-
даються і купуються наркотики, система 
збуту за рівнем досконалості випереджає 
способи боротьби з нею. Визначення по-
нять в українському законодавстві від-
сутнє. 

Таким чином, аналіз чинного законо-
давства та стану його застосування, да-
ють підстави робити висновок про пер-
спективність подальшої роботи з вдоско-
налення правових норм у сфері обігу нар-
котичних засобів психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів.
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реЗюме
В статье исследуются правовые основы оборота в Украине наркотических средств. 

Проанализированы особенности и проблемы регулирования в этой сфере.
SUMMARY
The article considers legal bases the turn of narcotic facilities in Ukraine. Adjusting features 

and problems in this sphere аre analysed. 
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Однією із обставин, що виключає зло-
чинність діяння у кримінальному праві 
України, є уявна оборона. В науці кримі-
нального права існують різні точки зору 
відносно її правової природи і досить 
часто її розглядають лише як помилку при 
необхідній обороні, яка в деяких випад-
ках може виключати кримінальну відпові-
дальність. В той же час існують значні про-
блеми при розрізненні уявної і необхідної 
оборони не тільки в законодавстві, а і на 
практиці, що призводить до помилок слід-
чих та суддів при розслідуванні та розгляді 
подібних кримінальних справ. Все це обу-
мовлює необхідність поглибленого дослі-
дження цього кримінально-правового ін-
ституту.

Найбільш значним чином досліджу-
вали уявну оборону в системі обста-
вин, що виключають злочинність діяння, 
а саме у її нерозривному взаємозв’язку 
із необхідною обороною, такі вчені 
як ю.В. Баулін, П.С. Матишевський, 
М.М. Паше-Озерський, В.І Ткаченко. Та-
кож вивчали цю проблему П.П. Андрушко, 
М.І. Бажанов, В.І. Борисов, В.В. Сташис, 
І.С. Тишкевич, М.І. Якубович та інші вчені. 
В той же час окремо, як самостійна обста-
вина, що виключає злочинність діяння, 
уявна оборона у сучасній науці криміналь-
ного права практично не розглядалася. В 
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даній статті автор, спираючись на попере-
дні дослідження, намагається розглянути 
та проаналізувати уявну оборону як само-
стійну обставину, що виключає злочин-
ність діяння, дослідити її юридичний склад 
та виділяє певні види уявної оборони в за-
лежності від об’єктивного характеру по-
милки особи, що захищається.

Стаття 37 Кримінального кодексу 
України (далі — КК України) визначає 
уявну оборону як дії, пов’язані із заподі-
янням шкоди за таких обставин, коли ре-
ального суспільно небезпечного посягання 
не було, і особа, неправильно оцінюючи дії 
потерпілого, лише помилково припускала 
наявність такого посягання [3, 88]. До при-
йняття чинного КК України 2001 р. зако-
нодавець не вважав за потрібне виділяти її 
в окрему норму, вважаючи, що таке виді-
лення не є необхідним.

В науці кримінального права існують 
різні точки зору відносно уявної оборони. 
Одні вчені (М.І. Бажанов, ю.В. Баулін, 
П.Л. Фріс) вважають, що уявна оборона є 
помилкою при необхідній обороні і прояв-
ляється у помилці суб’єкта відносно наяв-
ності правової чи фактичної підстави для 
нанесення шкоди особі, що посягає. Тобто 
особа, реалізуючі своє право на необхідну 
оборону, за певних обставин може поми-
лятися відносно наявності щодо неї сус-
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пільно небезпечного посягання, якого на-
справді немає. В тих випадках, коли особа 
сумлінно помиляється відносно наявності 
щодо неї суспільно небезпечного пося-
гання, її помилка визнається «вибачли-
вою» і вона звільняється від кримінальної 
відповідальності [1, 201; 8, 255]. Така по-
зиція склалася у сучасному кримінальному 
законодавстві РФ, де уявна оборона не ви-
діляється як обставина, що виключає зло-
чинність діяння [6]. 

Інші вчені (П.С. Матишевський, 
Н.Н. Паше-Озерський, В.І. Ткаченко) вва-
жають, що уявна оборона є самостійною 
обставиною, що виключає злочинність ді-
яння, яка існує поряд із необхідною обо-
роною [5, 36]. Відповідно, при уявній обо-
роні особа звільняється від кримінальної 
відповідальності за наявності двох ознак, 
передбачених у ч. 2 ст. 37 КК України, а 
саме, коли: 1) обстановка, що склалася, да-
вала особі достатні підстави вважати, що 
мало місце реальне посягання; 2) особа не 
усвідомлювала і не могла усвідомлювати 
помилковості свого припущення. Цю по-
зицію підтримуємо і ми та вважаємо, що 
уявна оборона відрізняється від необхідної 
за основною ознакою — дійсність (реаль-
ність) посягання. Будь-який різновид необ-
хідної оборони, в т. ч. і передчасна та запіз-
ніла оборона, характеризується дійсністю 
посягання, тобто наявністю його в реаль-
ності, і помилки особи, яка захищається, 
відносно посягання проявляються в непра-
вильній оцінці його початку, закінчення 
або небезпечності. Уявна оборона характе-
ризується помилкою особи в самому існу-
ванні посягання щодо неї, тобто посягання 
є вигаданим, уявним. Тому вона повинна 
розглядатися як самостійна обставина, що 
виключає злочинність діяння.

На нашу думку, інститут уявної обо-
рони буде розвиватися у напрямі подаль-
шого розширення, оскільки стан уявної 
загрози може виникати у особи не тільки 
за наявності суспільно небезпечного по-
сягання (необхідній обороні), а і за усу-
нення небезпеки, що безпосередньо загро-
жує особі чи охоронюваних законом пра-

вам цієї людини (крайній необхідності), 
або при затриманні громадянином зло-
чинця (затриманні особи, яка вчинила зло-
чин), або при припиненні чи попередженні 
співробітниками правоохоронних органів 
вчинення правопорушником злочину (здій-
сненні службових повноважень). Тобто 
можливо говорити про те, що норма про 
уявну оборону повинна застосовуватись 
не тільки стосовно необхідної оборони, а 
і стосовно інших обставин, що виключа-
ють злочинність діяння. В такому випадку 
можна говорити про уявну оборону, як за-
гальну «уявну обставину, що виключає 
злочинність діяння». 

Виділяючи уявну оборону, як само-
стійну обставину, що виключає злочин-
ність діяння, ми можемо проаналізувати її 
склад на прикладі аналізу інших правомір-
них (суспільно корисних) вчинків, що ви-
ключають злочинність діяння. Аналіз уяв-
ної оборони ми будемо здійснювати шля-
хом дослідження: 1) правової та фактич-
ної підстави; 2) суб’єктивної сторони уяв-
ної оборони. Об’єктивна сторона, суб’єкт і 
об’єкт уявної оборони не відрізняються від 
об’єктивної сторони, суб’єкта і об’єкта не-
обхідної і досліджувались в рамках необ-
хідної оборони багатьма вченими.

Правовою підставою уявної оборони є 
здійснення потерпілим в певній обстановці 
дій, зовні схожих та обґрунтовано сприйня-
тих особою за суспільно небезпечне пося-
гання. Тобто, дії потерпілого повинні бути 
зовні схожими на суспільно небезпечне по-
сягання (спроба залізти у квартиру через 
вікно, погроза іграшковим пістолетом, діс-
тавання блискучого предмета, який нага-
дує ніж), і за певної обстановки (у темряві, 
на безлюдній темній вулиці, дії поєднані з 
погрозами позбавити життя) обґрунтовано 
сприйматися такими. При цьому дії потер-
пілого від уявної оборони можуть бути як 
правомірними, так і неправомірними про-
ступками (наприклад, дрібне хуліганство), 
які, однак, сприймаються особою, як тяж-
кий злочин. Фактичною підставою уявної 
оборони є необхідність у негайному нане-
сенні шкоди особі, яка здійснює уявне сус-
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пільно небезпечне посягання для його від-
вернення. Уявне суспільно небезпечне по-
сягання можна визначити як дії потерпі-
лого, які в обстановці, що склалася, були 
сприйняті особою, як реальне суспільно 
небезпечне посягання.

Головна відмінність уявної оборони від 
інших обставин, що виключають злочин-
ність діяння, проявляється у суб’єктивній 
стороні, а саме у відсутності вини особи, 
яка завдає шкоди іншій особі, помиляю-
чись відносно реальності суспільно небез-
печного посягання і вважаючи, що вона 
захищає охоронювані законом права і ін-
тереси. Розглядаючи необхідну оборону, 
ю.В. Баулін зазначав, що особа, яка обо-
роняється, може допускати помилки при 
захисті від суспільно небезпечного пося-
гання, і виділяв наступні види помилок: 
1) в наявності суспільно небезпечного по-
сягання; 2) у необхідності негайного на-
несення шкоди посягаючому; 3) відносно 
своєчасності оборони; 4) відносно особи 
посягаючого; 5) відносно оцінки характеру 
та небезпечності посягання; 6) відносно 
оцінки обстановки захисту [1, 256—257]. 
Проаналізувавши ці помилки, можна ви-
значити, що серед них до уявної оборони 
відносяться наступні: 1) відносно наяв-
ності суспільно небезпечного посягання; 
2) відносно особи, що посягає; 3) відносно 
характеру і небезпечності посягання. Інші 
помилки характеризують так звану «пе-
редчасну» або «запізнілу» оборону, а та-
кож перевищення меж необхідної оборони. 
Така класифікація помилок здійснюється в 
залежності від виділення переважаючого 
фактора обстановки, що склалася, який 
викликав у особи помилкове припущення 
щодо наявності відносно неї посягання.

Відповідно до цього, на основі аналізу 
судової практики у справах про уявну обо-
рону, ми вважаємо, що можна виділити 
наступні види уявної оборони в залеж-
ності від об’єктивного характеру помилки 
особи, що захищається:

1. Коли правомірна поведінка потер-
пілого розцінюється як суспільно небез-
печне посягання (тобто, коли потерпілий 
здійснює правомірні дії, які в певній обста-

новці обґрунтовано сприймаються особою 
як суспільно небезпечне посягання). На-
приклад, М., перебуваючи у нетверезому 
стані, повертався біля 12-ї години ночі до 
себе додому і помилково заліз через вікно 
до будинку Ч., вважаючи, що це його буди-
нок. Ч., прокинувшись серед ночі і сприй-
маючи М. за злодія, наніс йому декілька 
ударів дерев’яною дошкою, чим спри-
чинив тяжкі тілесні ушкодження. В да-
ному випадку дії Ч. є уявною обороною, 
оскільки він обґрунтовано сприймав М. за 
нічного грабіжника, який намагався погра-
бувати його будинок.

2. Коли за особу, що посягає, сприйма-
ється інша особа, яка не збиралася вчиняти 
суспільно небезпечне посягання (тобто, 
коли суспільно небезпечне посягання 
існує, однак особа, обґрунтовано помиляю-
чись, завдає шкоду сторонній особі, з боку 
якої посягання не відбувалося). Наведемо 
приклад з практики: 2 квітня 2006 р. біля 
23.00 поблизу кафе «Магніт» у м. Рівне 
відбувся конфлікт та бійка між С. з одного 
боку та В., М. і Т. — з іншого. Р., який був 
знайомим С., підійшов до учасників бійки 
і намагатися їх розборонити. Під час цього 
він отримав удар в пах. Побачивши, що до 
місця пригоди наближаються ще троє чоло-
віків, які щось кричали до нього, Р., сприй-
нявши їх за друзів В., М. і Т., дістав ніж. 
Ці троє чоловіків насправді були прохо-
жими, які побачили бійку і вирішили роз-
боронити її учасників. Коли вони набли-
зились до Р. впритул, він з метою захисту 
почав розмахувати ножем перед ними і при 
цьому наніс удар ножем в груди одному з 
них — О., спричинивши останньому тяжкі 
тілесні ушкодження у вигляді ножового 
різаного проникаючого поранення груд-
ної клітки справа. За вироком Рівненського 
міського суду від 8 травня 2007 р. дії Р. 
були визнані, як такі, що вчинені в обста-
новці уявної оборони, однак з перевищен-
ням її меж, і Р. був засуджений за ст. 124 
КК України (умисне нанесення тяжких 
тілесних ушкоджень при перевищенні меж 
необхідної оборони) на три місяці двад-
цять діб арешту. Судовою палатою з кри-
мінальних справ апеляційного суду Рів-
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ненської області вирок було залишено без 
зміни [2].

3. Коли з боку потерпілого були здій-
сненні неправомірні дії, які в обста-
новці, що склалася, сприйняті особою за 
більш небезпечне посягання. Наприклад, 
п’яний Ш. вчинив хуліганські дії, побив Є. і 
вступив в бійку з П., який захищав Є. Через 
деякий час Ш. розбив вікно у будинку П. і 
взявши рушницю з відстані 30 м став ціли-
тись у П., який стояв у будинку біля вікна. 
Той зняв зі стіни мисливську рушницю, за-
рядив її і зробив кілька пострілів у Ш., в 
результаті яких Ш. був тяжко поранений. 
Рушниця з якої Ш. цілився у П. була неза-
ряджена і він пояснив, що хотів тільки на-
лякати П. В цьому випадку має місце уявна 
оборона П., оскільки він обґрунтовано 
сприймав дії Ш. не як хуліганство, а як за-
мах на вбивство [4, 298—299].

4. Коли після вчинення щодо неї сус-
пільно небезпечного посягання потерпіла 
особа обґрунтовано сприймає дії посягаю-
чого, як нове посягання. Ця ситуація від-
різняється від «запізнілої оборони», коли 
суспільно небезпечне посягання вже ми-
нуло, а особа, що оборонялася, не помітила 
завершення посягання. Основний крите-
рій, за допомогою якого можна розрізнити 
цей вид уявної оборони, полягає у тому, що 
помилкове уявлення особи про дії посяга-
ючого ґрунтується на його попередній про-
типравній поведінці відносно неї. Напри-
клад: ввечері чоловік затягнув жінку, яка 
поверталась з роботи, до парку, зв’язав її і 
зґвалтував. Після зґвалтування він кудись 
пішов. Коли жінці вдалося розв’язатися, 
вона побачила, що цей же чоловік знову 
іде до неї з блискучим предметом у руці. 
Вважаючи, що він збирається її вбити після 
зґвалтування, вона схопила цеглину і нане-
сла нею удар по голові, чим завдала йому 
тяжкі тілесні ушкодження. Насправді чо-
ловік хотів її розв’язати і відпустити, а 
блискучий предмет у руці був ножицями. 
В цьому випадку має місце уявна оборона, 
оскільки жінка захищалась від нового уяв-
ного посягання —позбавлення її життя.

Однак в той же час судова практика по-
казує, що досить часто уявна оборона ви-

користовується як шлях для ухилення ви-
нної особи від кримінальної відповідаль-
ності. Так, наприклад, не були визнані уяв-
ною обороною дії Р., який після того, як 
його знайомі В. і Н. побили його на вулиці, 
зайшов в їхню спільну квартиру і, взявши 
ніж, заподіяв В. і Н. ножові поранення, від 
яких В. помер, а Н. отримав тяжкі тілесні 
ушкодження. У касаційній скарзі Р. заявив, 
що він знаходився у стані уявної оборони, 
оскільки В. і Н. погрожували його вбити 
у квартирі. Однак на основі доказів було 
встановлено, що В. і Н. вимагали, щоб Р. 
пішов з квартири не вчиняючи щодо нього 
ніякого посягання, а нанесення Р. ножових 
поранень В. і Н. було здійснене з метою 
помсти за його побиття на вулиці. Верхо-
вний Суд України, на нашу думку, виправ-
дано залишив касаційну скаргу Р. без задо-
волення і вирок без зміни [7]. 

В будь-якому випадку, оцінюючи наяв-
ність чи відсутність в певній ситуації вка-
заних нами видів уявної оборони, суд для 
правильності висновків в кожній конкрет-
ній справі повинен чітко встановити два 
фактори: 1) чи дійсно дії потерпілого в да-
ній обстановці могли і повинні були сприй-
матися особою як суспільно небезпечне 
посягання; 2) чи могла особа якимось чи-
ном усвідомлювати помилковість свого 
припущення. 

Узагальнюючи вищезазначене можна 
зробити висновок, що уявна оборона є до-
сить складним самостійним інститутом, 
який відрізняється від необхідної обо-
рони. Специфіка уявної оборони поля-
гає в тому, що з одного боку вона досить 
часто може бути присутня в певних екстре-
мальних ситуаціях у житті людини, а з ін-
шого — є «шпаринкою» для ухилення ви-
нної особи від кримінальної відповідаль-
ності. Правильне розуміння цього інсти-
туту, зокрема здійснений нами теоретич-
ний аналіз складу цього правомірного про-
ступку та виділення видів уявної оборони 
допоможе покращити механізм її право-
вого розуміння і стане ще одним кроком 
вперед на шляху розвитку в Україні право-
вої держави.

Б.м. орловський
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реЗюме
Статья посвящена исследованию института мнимой обороны в уголовном праве Укра-

ины. Опираясь на немногочисленные предыдущие исследования, автор разграничивает 
мнимую и необходимую оборону и обосновывает, что мнимая оборона является само-
стоятельным обстоятельством, исключающим преступность деяния. Исследуя мнимую 
оборону, как самостоятельное обстоятельство, исключающее преступность деяния, автор 
рассматривает его юридический состав и выделяет определенные виды мнимой обороны 
в зависимости от объективного характера ошибки защищающегося лица. 

SUMMARY
The article is devoted research of institute of imaginary defense in a criminal law of Ukraine. 

Leaning against not numerous previous researches the author differentiates imaginary and nec-
essary defense, and proves that imaginary defense is the independent circumstance, excluding 
criminality of act. Investigating imaginary defense, as the independent circumstance, excluding 
criminality of act, the author considers its legal structure and allocates certain kinds of imaginary 
defense depending on objective character of an error of the person which is protected.
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думки взагалі про ефективність правових 
норм, не говорячи вже про ефективність 
норм кримінального права у запобіганні 
злочинам. 

Для того, щоб дати чітке визначення 
поняття «ефективності норм криміналь-
ного права у запобіганні злочинам», на 
нашу думку, перш за все, необхідно роз-
глянути складові елементи цієї ефектив-
ності. Визначення складових елементів 
ефективності норм кримінального права 
у запобіганні злочинам є важливим факто-
ром в її організації і здійсненні. В ефектив-
ності норм кримінального права у запобі-
ганні злочинам можна виділити декілька 
основних складових її елементів. Перш за 
все, слід відмітити, що законодавець, при-
ймаючи ту чи іншу норму кримінального 
права, має на меті певну суспільно корисну 
мету — отримати максимально позитивні 
результати в регульованій нею сфері сус-
пільних відносин і для цього споряджає 
її можливостями забезпечити досягнення 
наміченої мети. Якби не ця властивість, 
законодавство було б безцільним. Отже, 
ефективність норми кримінального права 
у запобіганні злочинам повинна визнача-
тися тим, наскільки її застосування сприяє 
досягненню мети, яка поставлена перед 
правовим регулюванням відповідних сус-
пільних відносин. Що ж стосується самої 

поняття і СклАдові 
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ноРми кРимінАльного 
пРАвА у ЗАпобігАнні 
ЗлочинАм

Ключові слова: ефективність, норма, запобігання.

І.о. рощинА, 
кандидат юридичних наук, доцент 
(національний авіаційний університет)

І.о. рощина

На сьогодні проблема ефективності 
норм кримінального права у запобіганні 
злочинам в Україні стає однією з централь-
них у правознавстві. Раніше їй у правовій 
науці приділялося недостатньо уваги. Опу-
бліковані праці стосувалися тільки деяких 
аспектів ефективності норм кримінального 
права у запобіганні злочинам, при цьому 
навіть не було єдиної думки про поняття 
«ефективність». Спочатку поняття «ефек-
тивність» ототожнювалося з «оптималь-
ністю», «обґрунтованістю» правових при-
писів [10, 116]. Дещо пізніше, з введенням 
Г.А. Злобіним у теорію ефективності кри-
мінального покарання визначеної категорії 
«ціль», це поняття почало набувати більш 
окреслені контури [4, 60].

У юридичній літературі поняття ефек-
тивності норм права трактуються по-
різному: як правильність, обґрунтованість, 
доцільність, результативність юридичних 
норм; їх оптимальність [5, 18; 14, 40].

Що ж слід розуміти під ефективністю 
норми кримінального права у запобіганні 
злочинам? ефективність взагалі — це аб-
страктне поняття, яке означає тільки здат-
ність застосовуваного засобу сприянню 
досягнення бажаної мети, оцінка ж відно-
ситься не до ефективності, а до мети, до-
сягненню якої сприяє аналізований за-
сіб. У юридичній літературі немає єдиної 
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мети, то вона досягається тим, що не вчи-
няються злочини, за які ця норма встанов-
лює відповідальність.

Прогнозування можливостей норм кри-
мінального права, що приймаються — це 
також один із складових елементів ефек-
тивності норм кримінального права у запо-
біганні злочинам. Між тим, необхідно ана-
лізувати і прогнозувати ефективність норм 
кримінального права у запобіганні злочи-
нам, які ще не прийняті, а повинні бути при-
йняті [12, 58]. Якщо ж ефективність норм 
кримінального права у запобіганні злочи-
нам аналізувати тільки після їх видання, 
що, на превеликий жаль, у теперешній 
час і відбувається в Україні, то користі від 
цього не так вже багато. Слушно зазначає 
ю.В. Баулін, що законодавство повинно 
адекватно і своєчасно реагувати на зміни у 
злочинному середовищі й у сфері протидії 
злочинності, тобто бути динамічним [2, 97].

ефективність норми кримінального 
права у запобіганні злочинам — не просто 
результат, ефект її діяльності, а співвідно-
шення між цим результатом і соціальною 
метою, покладеною в основу правового 
припису [1, 9]. Тому при оцінці ефектив-
ності норми кримінального права у запобі-
ганні злочинам слід враховувати не тільки 
результати, досягнуті стосовно поставле-
ної законодавцем мети, а й ті побічні, які 
не були метою правового регулювання, але 
виявилися з нею безпосередньо пов’язані. 

Поняття «ефективність» є загальнонау-
ковим і виступає узагальненим виразом 
проблеми раціональних способів досягне-
н  ня мети. ефективність норми криміналь-
ного права у запобіганні злочинам характе-
ризує підсумок, кінцевий результат реалі-
зації цієї норми за певний період у сфері, що 
визначається державою [1, 283, 298]. 

ефективність норми кримінального 
права у запобіганні злочинам не можна ото-
тожнювати з ефективністю правового регу-
лювання, оскільки остання — більш містке 
поняття, що включає в себе якісні власти-
вості всієї правотворчої і правозастосовної 
діяльності держави. Правова норма — ре-
зультат правотворчої діяльності. Наскільки 

плідно, якісно вона реалізуватиметься, на-
стільки ефективною буде й норма, що вста-
новлюється в процесі даної діяльності.

Було б також неправильно ставити знак 
рівності між ефективністю норми кримі-
нального права й ефективністю діяльності 
із застосування норми. Ці категорії спів-
відносяться між собою як відносно відо-
кремлені величини, необхідні елементи 
в єдиному правовому регулюванні. Заряд 
ефективності запрограмовано у структурі і 
безпосередніх цілях норми кримінального 
права. Ця її якість як загальна, обов’язкова, 
постійна властивість залишається незмін-
ною як у статичному, так і в динамічному 
стані доти, поки не зміниться або не втра-
титься її соціальна цінність. 

Не менш важливу роль для визначення 
ступеня ефективності правозастосовної 
діяльності відіграють своєчасність засто-
сування юридичних норм, строки реаліза-
ції їх цілей, повнота використання право-
вих засобів для досягнення цієї мети, ста-
більність, законність, обґрунтованість пра-
возастосовних актів, що характеризує її 
якісну сторону. Залежно від характеру і 
змісту діяльності можливі й інші показники 
ефективності. Словом, їх коло може бути 
настільки широке і різноманітне, що одні з 
них (універсальні) застосовні для всієї пра-
вової надбудови, другі — для певної її час-
тини, треті — лише для вужчої правової 
сфери тощо. За такого різноманіття пара-
метрів оцінки ефективності не виключа-
ється й можливість того, що умови ефек-
тивності норм кримінального права у запо-
біганні злочинам, засоби її забезпечення в 
деяких випадках виступатимуть як показ-
ники ефективності правозастосування, 
оскільки між передумовами, засобами 
забезпечення і показниками ефективності 
існує діалектичний взаємозв’язок, взаємо-
дія і перехід один в одного. Вибір їх у кож-
ному окремому випадку робиться, вихо-
дячи з масштабності, специфіки досліджу-
ваного правового явища і конкретних умов 
визначення його ефективності [13, 85]. 

У плані дослідження ефективності 
норм кримінального права у запобіганні 
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злочинності особливий інтерес становить 
вивчення питань подолання рецидиву. Ро-
зуміючи під рецидивом вчинення нового 
умисного злочину особою, яка має суди-
мість за умисний злочин, за станом реци-
дивної злочинності певною мірою можна 
судити про ефективність норм криміналь-
ного права у запобіганні злочинності. 

Стан рецидивної злочинності завжди 
показує, наскільки ефективна діяльність 
держави у сфері боротьби зі злочинністю, 
наскільки саме суспільство страждає від 
різних проблем [8, 1]. Однією з ознак під-
вищеної суспільної небезпечності реци-
дивної злочинності виступає той факт, що 
ці злочинні прояви мало «чутливі» до за-
побіжних, зокрема, пенітенціарних захо-
дів. Навіть ізоляція від суспільства нерідко 
розцінюється цими злочинцями не як кара, 
а як щось супутнє, своєрідні «витрати», що 
час від часу супроводжують їх життя. У 
місцях позбавлення волі вони можуть про-
довжувати свою протиправну діяльність. У 
цьому зв’язку в літературі не раз наголо-
шувалося на дезорганізуючому впливі ре-
цидивістів на роботу виправних установ 
[7, 95], який нерідко набуває форми вчи-
нення нових злочинів. 

Основною властивістю рецидив-
ної злочинності є її підвищена суспільна 
небезпечність, що не зводиться до суспіль-
ної небезпечності окремих рецидивних 
злочинів та осіб, які їх вчинили, а також 
до розуміння суспільної небезпечності чи 
злочинного діяння, чи особи або наслід-
ків діяння з позицій кримінального права. 
Це інтегративна властивість, що утворю-
ється внаслідок деструктивного впливу 
цього виду злочинних проявів на суспільні 
відносини, соціальні інститути, саму кри-
мінальну реальність тощо. Ступінь нега-
тивних наслідків цього впливу є настільки 
відчутною для системи функціонування 
нормальних суспільних зв’язків, що ціл-
ком дозволяє віднести цей вид злочинних 
проявів у загальному масиві злочинності 
до категорії найбільш небезпечних. Крім 
того, уявляється логічним, що вимір під-
вищеної суспільної небезпечності реци-

дивної злочинності слід вести від суспіль-
ної небезпечності первинної злочинності, 
а конкретними проявами підвищеного сту-
пеня суспільної небезпечності вважати її 
вплив у вигляді сукупності різноманітних 
негативних наслідків як на стан первин-
ної злочинності, так і на інші явища і соці-
альні інститути. У цьому впливі, власне, і 
відображується зміст підвищеної суспіль-
ної небезпечності рецидивної злочинності.

Тут слід зазначити, за вироками, що 
набрали законної сили, у 2008 р. засуджено 
34,8 тис. осіб, або 23,7% від загальної кіль-
кості засуджених, які були раніше суди-
мими і мали не зняту або непогашену суди-
мість. Характерно, що з них 8,8 тис. осіб, 
або 25,3%, було раніше звільнено умовно-
достроково [11, 36].

Здійснення такої кількості злочинів 
особами, які були раніше звільнені достро-
ково, свідчить про те, що ст. 81 КК України 
«Умовно-дострокове звільнення від відбу-
вання покарання» є недосконалою й має по-
требу в уточненні. Особливо це стосується 
строку відбуття засудженим, після якого 
може бути застосоване умовно-дострокове 
звільнення від відбуття покарання.

У цей час, згідно зі ст. 81 КК України, 
умовно-дострокове звільнення від відбу-
вання покарання може бути застосовано 
після фактичного відбуття засудженим:

1) не менше половини строку пока-
рання, призначеного судом за злочин неве-
ликої або середньої тяжкості, а також за не-
обережний тяжкий злочин;

2) не менше двох третин строку по-
карання, призначеного судом за умисний 
тяжкий злочин чи необережний особливо 
тяжкий злочин, а також у разі, якщо особа 
раніше відбувала покарання у виді позбав-
лення волі за умисний злочин і до пога-
шення або зняття судимості знову вчинила 
умисний злочин, за який вона засуджена до 
позбавлення волі;

3) не менше трьох чвертей строку пока-
рання, призначеного судом за умисний осо-
бливо тяжкий злочин, а також покарання, 
призначеного особі, яка раніше звільня-
лася умовно-достроково й знову вчинила 
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умисний злочин протягом невідбутої час-
тини покарання.

Такі строки фактичного відбуття по-
карання засудженим, після якого він може 
бути звільненим від відбування покарання 
не сприяють боротьбі з рецидивною зло-
чинністю.

Не сприяє боротьбі з рецидивною зло-
чинністю й надання засудженим умовно-
дострокового звільнення від відбуття по-
карання, які засуджені за умисни особливо 
тяжки злочини, а також які раніше звільня-
лися умовно-достроково й знову вчинили 
умисний злочин протягом невідбутої час-
тини покарання.

Отже, одним з напрямів подолання ре-
цидивної злочинності, на нашу думку, є 
удосконалення кримінального законодав-
ства. Особливо це стосується ст. 81 КК 
України «Умовно-дострокове звільнення 
від відбування покарання». Щоб підви-
щити дієвість цієї статті, слід викласти її у 
наступній редакції: 

«Стаття 81. Умовнодострокове 
звіль нен ня від відбування покарання

1. До осіб, що відбувають покарання у 
виді виправних робіт, службових обмежень 
для військовослужбовців, обмеження волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або позбавлення волі, 
може бути застосоване умовно-дострокове 
звільнення від відбування покарання. Осо-
бу може бути умовно-достроково звільне-
но повністю або частково і від відбування 
додаткового покарання.

2. Умовно-дострокове звільнення від 
відбування покарання може бути застосо-
вано, якщо засуджений сумлінною пове-
дінкою і ставленням до праці довів своє ви-
правлення.

3. Умовно-дострокове звільнення від 
відбування покарання може бути застосо-
вано після фактичного відбуття засудженим:

а) не менше двох третин строку пока-
рання, призначеного судом за злочин неве-
ликої або середньої тяжкості, а також за не-
обережний тяжкий злочин;

б) не менше трьох чвертей строку по-
карання, призначеного судом за умисний 

тяжкий злочин чи необережний особливо 
тяжкий злочин.

4. Особа, яка раніше звільнялася 
умовно-достроково і знову вчинила умис-
ний злочин, не підпадає під повторне 
умовно-дострокове звільнення.» 

Проаналізувавши викладене вище, 
можна зробити висновок, що вивчення 
ефективності норм кримінального права 
у запобіганні злочинності дуже важливе 
для: а) вибору найбільш соціально доціль-
ного заходу впливу на особу, яка вчинила 
злочин; б) подальшого вдосконалення кри-
мінального законодавства; в) поліпшення 
діяльності державних органів і громад-
ськості у запобіганні злочинності. 

Вивчення ефективності норм кримі-
нального права свідчить про те, що ще не 
переборений волюнтаристичний підхід не 
тільки до прийняття тієї або іншої норми 
кримінального права, але й до правозас-
тосовної діяльності. Свідченням цьому є 
багато фактів порушення кримінальних 
справ в Україні в останні роки відносно 
різного рангу посадових осіб, взяття їх під 
варту, а потім припинення цих криміналь-
них справ з реабілітуючих підстав. 

Не менш небезпечна й інша крайність: 
недооцінка особистісного, суб’єктивного 
фактора діяльності. ефективність норм 
кримінального права у запобіганні злочи-
нам залежить, в остаточному підсумку, від 
виконавців, які їх реалізують. Як би не вдо-
сконалювали організаційну структуру ро-
боти, наприклад, районних судів там, де 
судді погано підготовлені, корумповані, 
байдужі до своєї справи, а також користу-
ються привілеєм недоторканності, немож-
ливо одержати бажані результати. Тому 
й необхідний системний підхід до підви-
щення ефективності норм кримінального 
права у запобіганні злочинам. 

Немає сумніву в тому, що якості вихов-
ного впливу законодавство має тоді, коли 
вся його система відображає об’єктивні 
потреби і можливості суспільства, врахо-
вує все різноманіття суспільних стимулів, 
інтересів та потреб. ефективність вихов-
ного впливу законодавства залежить від ді-
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євості заходів з його впорядкування — сис-
тематизації. 

Зрозуміло, ефективність норм кримі-
нального права у запобіганні злочинам 
не визначається лише якістю виховного 
впливу. До ефективності норм криміналь-
ного права у запобіганні злочинам, перш за 
все, слід розуміти співвідношення між фак-
тичним результатом і тими соціальними ці-
лями, для досягнення яких ці норми були 
прийняті. Будь-яка правова норма покли-
кана насамперед забезпечити правомірну 
поведінку людей, проте забезпечення 
останньої — не самоціль, воно водночас 
є засобом для досягнення глибших соці-
альних цілей, що мають суспільно значи-
мий сенс. Норми права виступають регуля-
торами суспільних відносин, їх неухильне 
виконання, режим законності — одна з 
найважливіших умов соціальної ефектив-
ності правового регулювання [9, 112]. 

На думку Ч. Беккаріа, щоб запобігти 
злочинам, треба зробити так, щоб закони 
були ясні та прості, щоб усі сили нації були 
зосереджені на їх захисті й не були ви-
користані навіть частково для того, щоб 
їх розтоптати. Зробити, щоб вони захи-
щали не стільки стани, скільки самих лю-
дей. Зробити, щоб вони вселяли шанобли-
вий страх людям і люди боялись тільки їх 
[3, 232].

Наведене дає підставу виділити 
заходи щодо вдосконалення законодав-
ства в один із головних напрямів запо-
бігання правопорушень, основу якого 
 становить нормотворча діяльність, яка 
спирається на вивчення дієвості право-
застосовної  практики, соціальної ефек-
тивності правових норм, зокрема норм, 
що  регулюють організацію і здійснення 
запобігання правопорушень. Вивчення 
чинників, які сприяють або перешкоджа-
ють ефективному застосуванню правових 
норм, — одна з головних умов своєчасного 
їх  доопрацювання законодавцем, приве-
дення у відповідність з вимогами життя 
або створен ня у разі потреби нових норм. 

Для правильного розвитку суспільного 
організму величезне значення має доско-

нале законодавство. В узагальненій кон-
центрованій формі закони повинні вира-
жати волю народу, основні напрями полі-
тики держави. Роботу з удосконалення за-
конодавства треба продовжити, щоб воно 
не відставало від життя, щоб наші закони, 
залишаючись стабільними, правильно ві-
дображали процеси, які відбуваються в 
суспільстві. 

Право завжди має захищати і охоро-
няти регульовані ним суспільні відносини. 
Норми права повинні містити приписи 
певної поведінки і передбачати санкції за 
їх порушення, виконуючи загальнопревен-
тивну функцію. 

ефективність загальної превенції 
визначається, головним чином, такими 
обставинами: а) відповідністю норм закону 
суспільній правосвідомості; б) послідов-
ністю їх застосування, в тому числі невід-
воротністю відповідальності; в) стабіль-
ністю вироків та інших рішень правоохо-
ронних органів з питань боротьби з право-
порушеннями [6, 209]. 

Проаналізувавши викладене вище, уяв-
ляється можливим зробити висновок, що 
до складових елементів ефективності норм 
кримінального права у запобіганні злочи-
нам слід віднести:

1) відображення в нормі волі народу та 
основних напрямів політики держави;

2) чітке визначення мети прийняття 
норми;

3) повноту відображення в нормі кри-
мінального права особливостей злочин-
ності сучасного періоду;

4) прогнозування — наскільки ефек-
тивною виявиться запропонована норма 
або норма, що проектується;

5) урахування при прийнятті норми 
економічних, політичних, ідеологічних та 
інших соціальних процесів, що відбува-
ються в суспільстві;

6) відображення в нормі об’єктивних 
потреб і можливостей суспільства;

7) своєчасність і повноту застосування 
норми;

8) дотримання законності при застосу-
ванні норми;
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9) стан рецидивної злочинності; 
10) порівняння результатів застосу-

вання норм з їх безпосередньою метою;
11) системний підхід до підвищення 

ефективності норм у запобіганні злочинам;
12) належну підготовку виконавців, які 

реалізують норму;
13) відповідність покарання суспільній 

небезпеці злочину;
14) аналіз правозастосовної діяльності 

у запобіганні злочинам;
15) урахування передбачуваних (пла-

нових) і фактично здійснених витрат 
пов’язаних із застосуванням норми;

16) дослідження норм кримінального 
права, які найкращим чином забезпечили 
охорону та розвиток суспільних відносин у 
нашій країні та використання методів їх ре-
гулювання, форм і рамок при прийнятті но-
вих норм кримінального права;

17) передбачення в бюджеті країни на 
кожен рік відповідної статті витрат на це 
дослідження.

Отже, виходячи з наведених основних 
складових елементів ефективності норм 
кримінального права у запобіганні злочи-
нам, ми доходимо висновку, що під ефек-
тивністю норм кримінального права у 
запобіганні злочинам слід розуміти їх здат-
ність забезпечити досягнення конкретної 
мети, яка поставлена законодавцем перед 
тією або іншою нормою. А ефективність 
правозастосовної діяльності означає її 
спроможність забезпечити таку своєчасну 
і погоджену з вимогами закону реаліза-
цію юридичних норм, яка за найменших 
витрат найбільш позитивно впливала б на 
регульовані суспільні відносини та пове-
дінку їх учасників у бажаному напрямі. 
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реЗюме
Эффективность нормы уголовного права в предупреждении преступлений — не про-

сто результат, эффект ее деятельности, а соотношение между этим результатом и соци-
альной целью, положенной в основу правового предписания. Поэтому при оценке эффек-
тивности нормы уголовного права в предупреждении преступлений следует учитывать 
не только результаты, достигнутые относительно поставленной законодателем цели, но и 
те побочные, которые не были целью правовой регуляции, но оказались с ней непосред-
ственно связанные. 

SUMMARY
Efficiency of norm of criminal right in prevention of crimes — not simply result, effect of 

its activity, but correlation between this result and social purpose, fixed in basis of legal order. 
Therefore at the estimation of efficiency of norm of criminal right in prevention of crimes it fol-
lows to take into account not only results, attained in relation to the purpose put a legislator but 
also those side, which were not the purpose of the legal adjusting, but appeared with it directly 
linked. 
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Конвенція про захист прав людини та 
основних свобод (4 листопада 1950 р.), яку 
Україна ратифікувала 17 липня 1997 року, 
визначає основні права і свободи, серед 
яких закріплено право на справедливий, 
незалежний і безсторонній суд, створений 
відповідно до закону. У Конституції Укра-
їни закріплені основні засади судочинства, 
а Закон України «Про судоустрій та статус 
суддів» від 7 липня 2010 року визначає, що 
судова влада в Україні здійснюється неза-
лежними та безсторонніми судами [2], суд 
повинен бути справедливим та неуперед-
женим. 

У зв’язку з прийняттям нового Закону 
«Про судоустрій та статус суддів» до чин-
ного Кримінально-процесуального кодексу 
України внесені зміни. Суттєвих змін на-
була глава 4 КПК «Обставини, що виклю-
чають можливість участі в кримінальному 
судочинстві», по-новому тепер вирішу-
ється порядок вирішення заявленого від-
воду судді (суддям). Отже, хочу зупини-
тися на зазначених змінах та висловити 
свою думку з цього приводу.

Відвід суддів завжди був і залиша-
ється важливим дієвим механізмом, про-
цесуальним інструментом забезпечення за-
конності прийняття судових рішень, своє-
рідним захистом від впливу на суд різних 
суб’єктивних факторів, він покликаний за-
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безпечити неупередженість судового роз-
гляду будь-яких справ, в тому числі й кри-
мінальних. 

Стаття 54 КПК перераховує обставини, 
що виключають участь судді в розгляді 
справи. Законодавством заборонено судді 
та народному засідателю брати участь в 
провадженні кримінальної справи в таких 
випадках: якщо вони є потерпілими, ци-
вільними позивачами, цивільними відпові-
дачами або родичами кого-небудь з них, а 
також родичами слідчого, особи, яка про-
вадить дізнання, обвинувача або обвину-
ваченого; якщо вони брали участь у даній 
справі як свідки, експерти, спеціалісти, пе-
рекладачі, особи, які провадили дізнання, 
слідство, обвинувачі, захисники або пред-
ставники інтересів потерпілого, цивіль-
ного позивача або відповідача; якщо під 
час досудового розслідування справи вирі-
шували питання щодо проведення обшуку, 
огляду, обрання, зміни чи скасування запо-
біжних заходів, продовження строків три-
мання під вартою, або розглядали скарги 
на затримання чи на постанови про від-
мову в порушенні кримінальної справи або 
закриття справи; якщо суддя під час досу-
дового розгляду справи розглядав питання 
про усунення захисника в порядку ст. 611 
КПК; якщо вони особисто чи їхні родичі 
заінтересовані в результатах справи; за на-
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явності інших обставин, які викликають 
сумнів в об’єктивності судді чи народного 
засідателя; у разі порушення порядку ви-
значення судді для розгляду справи, вста-
новленого ч. 3 ст. 162 КПК. Далі законода-
вець наголошує на тому, що у складі суду, 
який розглядає кримінальну справу, не мо-
жуть бути особи, котрі є родичами між со-
бою, крім того, недопустима повторна 
участь судді в розгляді справи.

Заяви про відвід судді чи його самовід-
від повинні бути мотивованими та заявля-
тися до початку судового слідства, тобто 
під час попереднього розгляду справи суд-
дею, або у підготовчій частині судового 
розгляду. Але кримінально-процесуальним 
законодавством (ч. 2 ст. 56 КПК) допуска-
ється можливість заявляти відвід і після 
початку судового слідства, якщо підстава 
для відводу (самовідводу) не була відома 
раніше. 

Особливу увагу слід звернути на проце-
дурні питання вирішення заявлених відво-
дів (самовідводів), адже ст. 57 КПК викла-
дена у новій редакції, норми якої виклика-
ють непорозуміння. Тепер суддя, який роз-
глядає кримінальну справу одноособово 
(а в судах по першій інстанції понад 95% 
кримінальних справ розглядаються суддею 
одноособово) сам відносно себе розгляда-
тиме заявлений учасниками процесу відвід 
і самовідвід (адже можуть виникнути об-
ставини й для самовідводу). 

Така процедура розгляду відводів і са-
мовідводів судді закріплена в процесуаль-
них законодавствах при розгляді цивіль-
них, господарських та адміністративних 
справ. Порядок розгляду відводів (самовід-
водів) аналогічним чином врегульований 
в законодавствах країн СНГ таких, напри-
клад, як Білорусь, Киргизія, Росія. 

То ж, суддя, якому заявлено відвід, по-
винен вислухати особу, якій заявлено від-
від (самого себе?), якщо вона бажає дати 
пояснення, а також вислухати думки інших 
учасників процесу з цього питання. Та при-
йняти рішення (ухвалу) в нарадчій кімнаті. 

Глибоко переконана в тому, що суддя 
не повинен розглядати відводи, заявлені 

йому ж, адже це суперечить не лише еле-
ментарній логіці мислення , а й основним 
принципам римського права, яке лежить в 
основі української правової системи. Хоча 
після розвалу Римської імперії латинська 
мова і втратила розмовну функцію, але 
певні терміни та фрази як ніякі інші дають 
характеристику в тих чи інших ситуаціях, 
в тому числі й правових. Отже, пригада-
ємо , що «Nemo debet esse iudex in propria 
causa» (ніхто не може бути суддею у влас-
ній справі) [1, xxv]. Думаю, що інших ко-
ментарів щодо абсурдності нової норми, 
закріпленої в ст. 57 КПК, не потрібно. 

Підтримую думку тих юристів, які про-
понують надати повноваження щодо вирі-
шення заяв про відвід (самовідвід) судді 
судам другої ланки, тобто апеляційним су-
дам. При цьому необхідно закріпити в за-
конодавстві строки розгляду таких заяв. 
Заслуговує на увагу процедура розгляду 
заявлених клопотань про відводи (само-
відводи) судді, який одноособово розгля-
дає справу, в процесуальних законодав-
ствах, наприклад, Вірменії та Казахстану. 
В таких випадках заяви розглядаються го-
ловою суду (до речі, як і було в попередній 
редакції ст. 57 КПК України), заступником 
голови або суддею іншого суду. 

Ще одна недосконалість порядку роз-
гляду відводів та самовідводів суддів та ін-
ших учасників кримінального процесу по-
лягає в тому, що прийняті рішення не під-
лягають оскарженню. І знову дозволю собі 
процитувати римлян: «Malum consilium est, 
quod mutari potest» (погане те рішення, яке 
не можна змінити) [1, xxiv]. Глибоко пе-
реконана, що по всіх без винятку рішен-
нях, які приймає суд (суддя), повинна бути 
передбачена процедура оскарження, і не 
лише апеляційна, а й касаційна. На жаль, 
питання оскарження рішень (ухвал) про 
відмову в задоволенні заяви про відвід за-
лишається в Україні не вирішеним. 

Прогресивними є норми, які стосу-
ються відводу суддів, в процесуальному 
законодавстві Ізраїля: список підстав для 
відводу, передбачений в законодавстві, не 
є вичерпним; заявляти відвід дозволено на 
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будь-якій стадії процесу; якщо суддя вва-
жає підстави для його відводу впевненими, 
він відводить себе, а замість нього призна-
чається інший суддя; якщо суддя відмовляє 
в заявленому відводі, то особа має право 
оскаржити відмову в Верховний Суд дер-
жави протягом 5 днів.

Надання права на оскарження ухвал 
суду про відвід чи ухвал про відмову в за-
доволенні заяви про відвід було б гаран-
тією забезпечення законності при прова-

дженні справ к кримінальному судочин-
стві. Але, з іншого боку, таким правом мо-
жуть користуватися учасники процесу з 
метою затягування розгляду кримінальної 
справи. 

 Як показує практика, інститут відводу 
суддів в Україні є бездієвим та таким, що 
потребує корінних змін, які б упередили 
непрофесійність, непорядність та зловжи-
вання своїм процесуальним становищем 
учасників кримінального процесу.
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реЗюме
В статье автором рассматриваются вопросы, связанные с обстоятельствами отвода 

судьи в уголовном процессе Украины. Особенное внимание уделяется процедуре рас-
смотрения заявлений об отводе судьи в связи с изменениями внесенными в Уголовно-
процессуальный кодекс в 2010 году.

SUMMARY
In the article examine questions, halting with carefulness challenge of the judge in criminal 

process in Ukraine. Special attention spare procedure sight application about challenge of the 
judge with modification bringing in criminal processual codex in 2010.

рекомендовано кафедрою кримінального процесу  
та криміналістики

Подано 15.09.10

Вісник Академії адвокатури України

106

число 3(19) 2010.



С.В. ГончАренКо, 
кандидат юридичних наук, доцент

(Академія адвокатури України)

кРитеРії допуСтимоСті пСихологічного 
впливу нА доСудовому СлідСтві

Ключові слова: учасники процесу, взаємодія, вплив, критерії впливу, тактичний прийом, 
слідча хитрість, свобода вибору, незаконні заходи, обман, гіпноз, поліграф. 

ють під час проведення слідчих дій та до-
судового слідства в цілому. Дуже легко по-
бачити, що практика проведення слідчих 
дій, наукові розробки, спрямовані на її удо-
сконалення, містять елементи психологіч-
ного впливу, що використовуються в так-
тичному і в процесуальному відношеннях.

Все це значною мірою відображається 
як у рекомендаціях криміналістики в плані 
найбільш ефективного проведення окре-
мих слідчих дій і тактичних операцій, так 
і в нормах процесуального закону, які вста-
новлюють обов’язкову або альтернативну 
процедуру проведення слідчих дій. Всі ме-
тодики розслідування містять більш-менш 
сконцентровані і систематизовані рекомен-
дації, описання окремих прийомів та їх по-
слідовностей для вчинення психологічного 
впливу на учасників кримінального судо-
чинства з метою одержання адекватної ін-
формації, викриття неправди, створення 
оптимальних умов проведення слідчих 
дій і тактичних операцій, подолання забу-
вання раніше сприйнятого, замовчування 
відомих фактів та тонко розрахованої де-
зінформації, виявлення схованих об’єктів 
і осіб, що переховуються, тощо [8, 5; 
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Процес юридичного регулювання най-
різноманітніших відносин, що виникають 
в суспільстві, на певних етапах обов’язково 
включає в себе безпосереднє або опосе-
редковане спілкування людей, які так чи 
інакше пов’язані цими відносинами і наді-
лені визначеними права і обов’язками. Вся 
діяльність юридичних органів і посадо-
вих осіб, яка спрямована на захист права, 
має єдину психологічну природу і в прин-
ципі однаковий механізм комунікації, а 
тому психологічним атрибутом і юридич-
ною умовою є спілкування осіб, яке в кож-
ному конкретному випадку неодмінно на-
буває вигляду взаємодії [11, 56]. 

Аналізуючи на фоні цих констатацій 
стадію досудового слідства, можна зро-
бити висновок, що процес розслідування, 
як сукупність актів з вирішення загаль-
них і безлічі окремих відносин, перед-
бачає неминуче спілкування учасників, 
а отже — взаємний вплив їх один на од-
ного.Зурахуванням цього феномену ми по-
винні зіставити наявність впливів з існу-
ючою практикою судочинства і нормами 
кримінально-процесуального закону, що 
регулюють правовідносини, які виника-
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15, 139; 24, 15]. Криміналісти, які вивчали 
проблему психологічного впливу з боку 
слідчого на учасників досудового слідства, 
свої теоретичні висновки в галузі слідчої 
тактики на рівні принципів і функцій та 
практичні рекомендації так чи інакше ціл-
ком виправдано пов’язують з необхідністю 
використання його як обов’язкового еле-
мента тактики [5; 7; 18; 21; 22; 27; 28; 30], 
розробляють з урахуванням слідчої прак-
тики ситуаційно обумовлені тактичні при-
йоми розслідування злочинів в цілому [29], 
під час допиту потерпілого [14], дають по-
ради щодо пред’явлення доказів у ході до-
питу обвинуваченого [16], пропонують ці-
лісну тактико-психологічну картину про-
ведення обшуку [19] тощо.

Всі названі роботи та багато інших до-
робок теоретиків і практиків дають під-
стави визначити психологічний вплив на 
досудовому слідстві як комплекс прийо-
мів, які застосовуються в процесі пере-
дачі, опрацювання та використання дока-
зової інформації, викликаючи відповідну 
реакцію, що дозволяє діагностувати пси-
хічний стан особи, контролювати хід її ду-
мок, ставлення до певних фактів для зміни 
для зміни її поведінки в напрямі одержання 
правдивої і повної інформації [26, 4]. Цей 
вплив у всіх ситуаціях досудового слід-
ства спрямовується на винайдення спосо-
бів подолання негативів психологічних на-
станов і поведінки для одержання бажаних 
об’єктивних відомостей про факти, що ці-
кавлять слідство в межах встановленого за-
коном предмета доказування.

Встановивши наявність у судочин-
стві різноманітних психологічних впливів 
і особливо необхідності й можливості ці-
леспрямованих і дозованих актів впливу 
на учасників процесу з боку слідчого як 
важливих і органічних елементів тактики 
його діяльності в зусиллях, спрямованих 
на одержання адекватної доказової інфор-
мації, ми повинні пильну увагу звернути 
на правомірність такого впливу в офіцій-
ній діяльності слідчого, допустимість його 
з боку закону і норм загальнолюдської та 
професійної етики. Зрозуміло, природні 

психологічні впливи не потребують норма-
тивного врегулювання (та це й неможливо 
зробити), а от цілеспрямований адресний 
вплив слідчого на різних осіб в межах до-
судового провадження справи, безумовно, 
вимагає чіткого законодавчого забезпе-
чення, оскільки тут йдеться про можливі 
навмисні чи мимовільні утиснення непо-
рушних прав і свобод людини.

Науковці єдині в своєму прагненні по-
ставити всі прийоми цілеспрямованого 
впливу на особу в судочинстві під контроль 
закону за умови повної поваги до прав і за-
конних інтересів громадян, будь-яке пору-
шення, навіть з посиланням на доцільність, 
визнавати необґрунтованим, а одержані з 
порушеннями фактичні дані вважати не-
припустимими в доказуванні [7, 25; 12, 45; 
17, 26; 22, 223; 26, 154; 27, 51].

Свого часу І.Ф.Пантелєєв висловив 
вельми привабливу думку, що вплив на 
психіку людини, спрямований на ство-
рення найбільш  сприятливих умов для 
протікання психічних процесів, підтри-
мання активних психічних станів і вияв-
лення позитивних психічних якостей, у 
кримінальному судочинстві є цілком пра-
вомірним і корисним. На його думку, саме 
ці ознаки позитивного психологічного 
впливу на людину відрізняються від пси-
хічного насильства [22, 233].

Наведена сентенція могла б претен-
дувати на визначення критерію допусти-
мості психологічного впливу, проте по-
зитивний вплив на психіку людини і ви-
явлення позитивних психічних якостей 
особи можуть привести до обману з боку 
допитуваного — явно негативного резуль-
тату, наприклад, у разі виникнення «бла-
городного» бажання обмовити себе на ко-
ристь близької людини. Водночас цілком 
законні тактичні прийоми у вигляді рап-
тового обшуку або негайного після затри-
мання допиту ніяк не сприяють створенню 
найбільш прийнятних умов для протікання 
психічних процесів у обвинувачених і за-
триманих. Більше того, такі цілком законні 
дії в дійсності створюють несприятливі 
для протікання психічних процесів умови, 
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викликаючи у названих осіб хвилювання, 
розгубленість і навіть страх [11, 62]. Між 
тим, ні у законодавця, ні у слідчого не ви-
никає потреба попередити про майбутній 
обшук або дати затриманому перелік за-
питань, які будуть поставлені йому на пер-
шому допиті, аби психічні процеси у них 
протікали у більш-менш сприятливих умо-
вах. Таким чином, І.Ф. Пантелєєву не вда-
лося добитися встановлення критерію до-
пустимості психологічного впливу шляхом 
відносно конкретного перерахування при-
йомів або утвердження загального пози-
тивного напряму прийнятних меж впливу, 
бо в його рекомендаціях немає теоретично 
однозначної і достатньо загальної принци-
пової ознаки допустимості.

Такий же методологічний недолік ми 
спостерігаємо і в конструкції ст. 22 КПК 
України «Всебічне, повне і об’єктивне до-
слідження обставин справи», частина 3 якої 
звучить так: «Забороняється домагатись 
показань обвинуваченого та інших осіб, 
які беруть участь у справі, шляхом насиль-
ства, погроз та інших незаконних заходів» 
[20, 63]. Отже, офіційно встановлений кри-
терій допустимості тактико-психологічних 
прийомів можна на принциповому рівні 
сформулювати так: «Дозволяється засто-
совувати будь-які психологічні впливи, за 
винятком насильства, погроз та інших не-
законних заходів». Законодавець до числа 
заборонених прийомів прямо не відно-
сить, наприклад, обман, а визначення та-
ких недозволених прийомів серед «інших» 
цілковито відносить до компетенції слід-
чого, а потім — учасників судового роз-
гляду в процесі оцінки доказів, що, на наш 
погляд, є неприпустимим з двох причин. 
По-перше, в літературі під іншими неза-
конними заходами пропонують розуміти 
обман, підказки, обіцянки пом’якшити 
покарання,погрозу розповісти компроме-
туючі допитуваного відомості, звільнити 
з-під варти після дачі бажаних слідчому 
свідчень, дозволити побачення з рідними, 
приниження гідності допитуваного, роз-
рахований на виснаження допитуваного 
тривалий допит, пред’явлення фальши-

вих доказів, постачання наркотиків, часту-
вання спиртним тощо [9, 5; 11, 60; 20, 65]. 
Але — це лише коментар, з яким вправі не 
погодитись особа, котра застосовує закон, 
оскільки підставою застосування є вну-
трішнє переконання особи, її добра чи зла 
воля, а не прямий припис закону. На прак-
тиці (і в теорії) одні й ті ж заходи можуть 
бути витлумачені в одних випадках як до-
пустимі, а в інших — як незаконні, що во-
чевидь не зміцнює законність судочинства.

По-друге, якщо у законі говориться 
про незаконні заходи, то вони повинні 
бути перелічені і пояснені в самому законі, 
причому з вказівкою на пряму заборону, 
інакше за визначенням «інші незаконні за-
ходи» може в принципі ховатися все, що 
здасться даній особі у конкретній ситуа-
ції незаконним. Неважко побачити, що не-
визначена заява про неприпустимість за-
стосування якихось заходів знаходиться в 
прямому протиріччі з доктриною нашого 
кримінального права про відповідальність 
за прямо передбачені законом заборони 
[11, 61]. Nullapoenasinelege!

Дотично до проблеми допустимості 
психологічних засобів у слідчій тактиці є 
дискусія щодо так званих «слідчих хитро-
щів» та «слідчих пасток», про які не згаду-
вав з науковців-криміналістів хіба що ліни-
вий. Окремі автори, які представляють на-
уку кримінального процесу, «хитрість» і 
«пастки» розглядають, в основному, як об-
ман, етичну неохайність і навіть як фаль-
сифікацію доказів. Навряд чи можна запе-
речувати неприпустимість таких прийо-
мів. Але відомий мовознавець О.М. Уша-
ков вкладає в слова «хитрість», «хитрий», 
«хитрувати» зовсім інший, соціально ціл-
ком моральний сенс —«кмітливість; вина-
хідливий, вправний в чому-небудь; мудру-
вати, вигадувати щось винахідливе, хитро-
мудре». Але чи знайдуться підстави доко-
рятипрацівникам слідства і дізнання за ви-
нахідливість, хитромудрість та вправність? 
Навпаки, очевидно треба заохочувати такі 
якості фахівців, які тяжко працюють в умо-
вах дефіциту інформації, потоків дезінфор-
мації та прямої протидії. Безумовно, якщо 
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ці позитивні якості реалізуються в межах 
закону і норм етики [4, 35; 26, 17]. До цього 
можна додати висловлювання О.Я. Баєва, 
який пише, що слідчі хитрощі як способи 
вирішення конфліктів слідчим не можуть 
вплинути на позицію особи, яка не володіє 
шуканою інформацією, не містять в собі 
насильства чи обману, є морально допусти-
мими і не вимагають встановлення якихось 
особливих критеріїв застосування [1, 154].

Практика застосування законів та будь-
яких інших нормативних актів свідчить, 
що переважна більшість аномалій у право-
застосовній діяльності виникає через не-
системність та колізійність правових норм, 
їхню теоретичну необґрунтованість. Осо-
бливо це стосується правил побудови дефі-
ніцій, якими є гіпотези (диспозиції) право-
вих норм. Хиби такого роду формулювань 
часом так спотворюють сенс нормативного 
акта, що унеможливлюють однозначне 
його тлумачення, створюючи підґрунтя для 
правозастосовного свавілля [10, 32].

Очевидно, для випадків вирішення пи-
тання про допустимість впливу слід вста-
новити загальний теоретичний критерій, 
який відповідав би високим науковим ви-
могам. В психології, наприклад (а для на-
шого випадку це чи не єдине джерело за-
позичення), таким критерієм визначається 
можливість для людини, на яку здійсню-
ється вплив, зробити альтернативний і 
вільний вибір варіантів поведінки, вчинків, 
утворення висновків [4, 40; 10, 39; 20, 66].

На підставі проведеного нами аналізу 
можна зробити висновок, що критерієм 
допустимості психологічного впливу на 
досудовому слідстві є можливість або 
неможливість свободи вибору особою 
своєї позиції у спілкуванні, висловлю-
вань, вчинків, поведінки, якщо певні об-
меження прямо не передбачені законом. 
Вважаємо, що саме в такому ключі пови-
нна бути сформульована правова норма в 
статті закону, аналогічній ч. 3 ст. 22 КПК 
України.

На цьому можна було б поставити 
крапку, але окремі пропозиції щодо вве-
дення в систему тактико-психологічних 

прийомів деяких сумнівних засобів і тех-
нологій останнім часом стали набувати 
ознак тенденції, що є вагомою передумо-
вою їх законодавчого закріплення, і тому 
ми вважаємо за необхідне відреагувати на 
це науковим аналізом.

Мова йде про настійливі намагання 
впровадити в практику розслідування об-
ману й гіпнозу, визнати раптовість загаль-
ним принципом тактики спілкування слід-
чого з учасниками процесу, а результати 
застосування поліграфа — джерелом юри-
дичних доказів у судочинстві [2, 3—56; 
3, 23—29; 4, 28—33; 21, 32].

Наприклад, В.П. Бахін з цілковитою 
впевненістю в етичності й корисності своєї 
рекомендації говорить, що одним з дієвих 
тактичних прийомів є «вміння заманити в 
«розставлені сіті», організувати обмовку 
(рос. проговорку — В.Г., С.Г.), коли слід-
чий обґрунтовано веде до цього допиту-
ваного, щоб він зробив те, чого робити не 
збирався, що не відповідає його планам» 
[4, 29]. Від обмовки (прохоплення сло-
вом) слід відрізняти випадкову помилку 
на слові (lapsuslinguae), яку в українській 
мові, на жаль, також позначають словом 
«обмовка» (філологам слід задуматись над 
цією недоречністю). За таку помилку на 
слові ні в якому разі не можна чіплятися, 
а слід поправити її в розмові, за необхід-
ності — поправити в протоколі, бо інакше 
це буде санкціонована й підтримана слід-
чим брехня.

Не можна не звернути увагу на те, що 
в спеціальній літературі з’являються іноді 
рекомендації окремих криміналістів щодо 
доцільності використання обману, прово-
кацій, які викликають негідні мотиви, на-
приклад, жадобу помсти. Вони аргумен-
тують свої погляди тим, що боротьба зі 
злочинністю повинна бути ефективною, а 
отже істину треба встановлювати будь-що, 
за всяку ціну, адже злочинці не зупиня-
ються перед застосуванням найбрудні-
ших засобів. Вважаємо відвертою амо-
ральністю сповідування принципу єзуї-
тів, що для досягнення мети є придатними 
будь-які засоби [11, 145].

Вісник Академії адвокатури України

110

число 3(19) 2010.



Викликає щонайменше здивування за-
ява авторів колективної статті, що «пи-
тання повинно ставитись не про те, допус-
тимий чи ні обман, дезінформація та інші 
подібні засоби, а коли та за яких обставин 
вони можуть виступати засобами діяль-
ності, коли і за яких чітко визначених умов 
вони можуть використовуватись і, відпо-
відно, коли їх застосування є неприпусти-
мим» [3, 25].

Це тим більше прикро, що автори на-
веденої цитати та багато інших науковців 
в принципі вірно відрізняють слідчі хи-
трощі і пастки від обману, дезінформації, 
брехливих провокацій. В першому випадку 
штучно створюється ситуація, що впису-
ється у фабулу однієї з версій слідчого і 
спрямовується на виявлення обізнаності 
чи винуватої обізнаності допитуваного з 
якими-небудь обставинами, коли він без 
примусу і без прямого заохочення відкрито 
реагує на видану інформацію. Для обізна-
ної людини ця інформація буде значущою, 
для не обізнаної — індиферентною, яка не 
викличе ніякої реакції [3, 23; 11, 67, 142]. 
В опублікованій слідчій практиці був опи-
саний ефективний маневр слідчого, який, 
знаючи з оперативних джерел, що з одного 
із сибірських золотих розсипищ викрадене 
золото переправлялось в банках з-під ікри, 
перед допитом підозрюваного на свій стіл 
поклав кілька таких порожніх банок і не-
дбало прикрив їх газетою так, щоб їх було 
видно із стільця допитуваного. Під час до-
питу підозрюваний, який навідріз відмов-
лявся повідомити про факти розкрадання і 
назвати співучасників, постійно кидав по-
гляди на баночки, котрим за нормальних 
умов начебто там було й не місце, що зре-
штою привело до повного зізнання у зло-
чинній діяльності. Є безліч інших анало-
гічних прикладів [4, 35; 11, 145]. Отже, 
слідчі хитрощі і пастки ні в якому разі не 
можуть розцінюватись як обман, бо не не-
суть неправдивої інформації, а лише мо-
жуть викликати асоціативні роздуми, спо-
нукати до прийняття не обов’язкових рі-
шень особами, якимось чином причетними 
до злочину, не сковуючи їхньої волі і здат-

ності до вільного вибору своєї поведінки. 
Тому вони повинні мати статус цілком при-
йнятних тактичних прийомів. Обман же 
являє собою дозовану адресну навмисну 
неправду, яка руйнує зразу і повністю саму 
ідею неупередженого слідства, через що 
повинен бути віднесений до категорії не-
припустимих заходів з настанням для слід-
чого дисциплінарної або навіть криміналь-
ної відповідальності.

Викликають занепокоєння рішучі 
намагання окремих науковців піднести до 
рівня принципу слідчої тактики раптовість 
дій слідчого стосовно осіб, які зацікавлені 
в протидії розслідуванню [2, 3—56; 3, 30; 
21, 32]. На переконання цих авторів, рапто-
вість у випадках подолання протидії заці-
кавлених осіб виступає як основоположне 
начало, обов’язкове правило, оскільки 
інший підхід — відмова від використання 
активних засобів подолання протидії — 
означав би роззброєння органів слідства 
перед лицем протиборчої сторони.

Доводиться з гіркотою констатувати, 
що автори, які висувають цю ідею, явно 
не в ладах з теорією наукознавства, адже 
принципами науки або її частин, а також 
певної практичної діяльності можуть бути 
лише вихідні положення якої-небудь те-
орії, вчення, науки, світогляду, політич-
ної організації, а також внутрішнє переко-
нання людини, яке визначає її ставлення  до 
дійсності, норми поведінки й діяльності.

В.П. Бахін чітко зазначає, що рапто-
вість, як загальне правило слідчої тактики, 
полягає в «непередбачуваності та неочіку-
ваності змісту й характеру здійснюваних 
слідчим дій, що звичайно надає слідчому 
ініціативу і забезпечує успіх» [4, 31].

В.С. Кузьмічов стверджує, що принцип 
раптовості відображає одну із сторін на-
ступальності в діяльності слідчого, є керів-
ною вимогою й обов’язковим правилом за-
кономірного застосування тактичних засо-
бів розслідування [21, 33].

Безумовно, раптове проведення слід-
чої дії може дати позитивний ефект в пев-
ній ситуації, але яким чином ця функціо-
нальна характеристика може стати законо-
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мірною необхідністю, обов’язковим пра-
вилом всієї слідчої тактики, зрозуміти про-
сто неможливо. Більше того, слідчий в од-
них випадках проводитиме якусь дію рап-
тово, а в аналогічних інших випадках, зва-
живши на певні обставини, буде вважати 
тактично корисним провести таку ж дію 
без поспіху і навіть «випадково» про її про-
ведення довівши до відома підозрюваного. 
Професіоналу-криміналісту варто знати, 
що, наприклад, обшук може бути раптовим 
для осіб, що вчинили насильницькі або де-
які корисливі злочини (крадіжки, розбої, 
шахрайства), а для розкрадачів майна шля-
хом зловживання службовим становищем 
або хабарників обшук фактично ніколи не 
буде раптовим — вони весь період своєї 
злочинної діяльності готуються до нього, 
влаштовуючи тайники, тримаючи кошти 
на рахунках і реєструючи нерухомість не 
на своє ім’я, корегуючи відповідним чином 
документальний облік тощо. Не можна за-
бувати й про те, що норма закону про право 
затриманого, підозрюваного, обвинуваче-
ного на бесіду з адвокатом до першого до-
питу робить раптовість проведення цієї 
слідчої дії взагалі примарною.

Таким чином, раптовість проведення 
слідчих дій як спосіб подолання проти-
дії розслідуванню не може бути ні за яких 
умов визнана принципом криміналістич-
ної тактики через свою теоретичну неспро-
можність, а в практичному плані вона може 
мати значення достатньо ефективного так-
тичного прийому, але з досить вузьким ко-
лом випадків застосування.

В літературі також піднімається пи-
тання про допустимість застосування гіп-
нозу під час розслідування злочинів. Певна 
група авторів вважає, що гіпноз в розслі-
дуванні використовувати можна, але лише 
в тих межах, які гарантують об’єктивність 
одержання інформації і законність здій-
снюваних при цьому дій. Не дивлячись на 
те, що під час гіпнотичного сеансу можна 
навіяти загіпнотизованій особі те, чого 
в дійсності не було, деякі автори без вся-
ких застережень заявляють, що «немає не-
обхідності відмовлятися від використання 

в розслідуванні злочинів зазначених за-
собів (гіпнотичного навіювання. — В.Г., 
С.Г.) лише на тій основі, що вони можуть 
бути використані для зловживань. Осно-
вна увага й основні зусилля наукових пра-
цівників повинні бути спрямовані на чітке 
розмежування в кожному засобі (техніч-
ному, тактичному, організаційному) допус-
тимого і корисного і, навпаки, — неправо-
мірного і неприпустимого, і розробку на 
цій основі чітких процедур їх правомір-
ного застосування в діяльності з розкриття 
та розслідування злочинів» [3, 29—30].

Ми переконані, що гіпноз в кри-
міналь ному судочинстві не може 
 викорис товуватись з чотирьох  причин — 
при род ни чо-наукової, наукознавчої, теоре-
тико-правової та процесуальної. По-перше, 
гіпноз являє собою штучно створений сно-
подібний стан людини, за якого окремі 
ділянки кори головного мозку охоплю-
ються гальмуванням, а деякі ділянки (так 
звані сторожові пункти)  зберігають збу-
джуваність і контакт загіпнотизованого з 
подразниками. В цьому стані можуть від-
критися надзвичайно глибокі тайники 
пам’яті, які в звичайному стані не активі-
зуються (що небезпідставно привернуло 
увагу криміналістів). Проте загіпнотизова-
ний, реагуючи на слова, пояснення, накази 
гіпнотизера, піддається надзвичайно силь-
ному навіюванню, особа може видавати не 
лише банально необ’єктивну інформацію, 
а й розповідати про обставини і явища в 
дуже спотвореному вигляді або й про такі, 
яких взагалі ніколи не було. Ступінь адек-
ватності такої інформації ніяким науковим 
способом виявити неможливо.

По-друге, неодмінною умовою впро-
вадження в пізнавальний процес науко-
вого експерименту є його відтворюваність, 
тобто можливість його повторення в одна-
кових параметрах і встановлення таким чи-
ном надійності в науковому сенсі одержу-
ваних результатів. Ця умова в експерименті 
гіпнотизування під час розслідування кри-
мінальної справи виконана бути не може, а 
тому його результати не можуть бути під-
ставою для однозначних висновків у дока-
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зуванні. Їх можна використовувати лише в 
оперативній роботі як орієнтир для пошуку 
за умови дотримання всіх етичних норм 
спілкування в кримінальному судочинстві.

По-третє, у будь-якому правовідно-
шенні присутні два необхідних моменти 
— інтелектуальний і вольовий. Добровіль-
ний сеанс гіпнозу, а в судочинстві він може 
бути лише добровільним, передбачає наяв-
ність цих моментів як до початку сеансу, 
так і в процесі його проведення, бо інакше 
реципієнт перетворюється із суб’єкта пра-
вовідношення в об’єкт дослідження, який 
можна не лише досліджувати, а й маніпу-
лювати його інтелектом і волею.

По-четверте, в кримінальному про-
цесі рішення приймаються, крім іншого, 
на підставі безпосереднього  дослідження 
і оцінки доказів, які складаються з пода-
них для вивчення фактичних даних і дже-
рел, в яких ці дані містяться. Відносно да-
них, одержаних в ході штучно викликаного 
гіпнотичного сновидіння цей принцип не 
може бути виконаний.

Наведені аргументи, на нашу думку, 
переконливо доводять справедливість зро-
бленого нами попереднього висновку від-
носно використання в судочинстві гіпнозу.

Особливе місце в дискусіях про підви-
щення ефективності кримінального про-
цесу посідають пропозиції відносно впро-
вадження в систему доказів результатів за-
стосування поліграфа, або поліграфного 
експерименту.

Публікації на цю тему періодично з’яв-
ляються у нас і в інших країнах постійно і 
вже понад сто років [3, 25—29; 6, 42—45; 
11, 149—151; 13, 103—106; 25, 140—143; 
та ін.]. В спеціальній криміналістичній лі-
тературі міститься безліч свідчень, часто 
теоретично не зовсім обґрунтованих, але 
надзвичайно корисних для розслідування, 
про випадки застосування поліграфа і 
одержання за його допомогою унікальної 
доказової інформації.

Практика розслідування, постійно ви-
магаючи об’єктивізації вербальної інфор-
мації, спонукала криміналістичну науку 
шукати засоби не лише надійної фіксації 

показань, але й встановлення об’єктивних 
критеріїв визначення ставлення допитува-
них до теми допиту і окремих його елемен-
тів аж до визначення неправдивості пока-
зань. Не дивно, що ці пошуки вже досить 
давно почали давати цікаві результати, які 
втілилися в створення поліграфа, котрий 
згодом в рекламних ціляходержав назву 
лай-детектора — визначальника брехні.

Поліграф являє собою багатоцільовий 
прилад, призначений для одночасної реє-
страції декількох (від 4 до 16) фізіологіч-
них процесів, пов’язаних з виникненням 
емоцій. Психофізіологічний спосіб одер-
жання інформації від конкретної людини 
в результаті оцінки її відношення до фак-
тів, які їй повідомляються (або до пока-
заних їй осіб чи предметів), базується на 
об’єктивно існуючому зв’язку між проце-
сами, що приховано протікають у психіці 
даної людини, та фізіологічними проявами 
життєдіяльності організму, які апаратурно 
піддаються спостереженню. При цьому зо-
внішній стимул (предмет або запитання), 
що несе людині інформацію про відбиті в 
її пам’яті події, стійко викликає психофі-
зіологічну реакцію, що перевищує реакції 
на аналогічні стимули, які їй передаються 
в тих же умовах, але такі, що не узгоджу-
ються зі згаданою подією.

Приховати ці реакції можна лише на 
рівні зовнішніх проявів, але внутрішні 
зміни утаємничити практично неможливо.

Наукові розробки, експериментальне і 
широке практичне застосування поліграфа 
в деяких країнах з усією переконливості 
довели, що показання цього приладу є ціл-
ком об’єктивними [23]. Проте поліграф ре-
єструє не неправду, а природні психофізіо-
логічні реакції (кореляти) реципієнта, котрі 
показують, які саме уявлення, об’єкти, яка 
саме інформація викликає у досліджува-
ного стан напруженості, дискомфорт, яких 
він може осмислено навіть не помічати.

П. Прукс обґрунтовано вважає, що по-
ліграф може застосовуватись як дуже важ-
ливий допоміжний засіб в проведенні до-
питу, пред’явлення для впізнання осіб та 
речей, обшуку і як повноправний інстру-
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ментальний метод у проведенні психоло-
гічної експертизи [23, 149—176].

Погоджуючись з цим шановним авто-
ром, ми даємо перелік напрямів застосу-
вання поліграфа для одержання дуже цін-
ної інформації, котру слід відносити до ка-
тегорії так званої орієнтуючої. Поліграф-
ний експеримент можна з успіхом вико-
ристовувати для (1) проведення наукових 
досліджень в галузях криміналістики і су-
дової психології; (2) одержання даних, що 
обґрунтовують висунення версій і визна-
чення шляхів їх перевірки; (3) проведення 
судово-психологічної експертизи; (4) ви-
значення причетності особи якоюсь мірою 
до вчиненого злочину; (5) визначення при-
ховання слідів злочину та окремих предме-
тів; (6) визначення обставин, які чомусь за-
мовчуються; (7) встановлення фактів узна-
вання окремих людей, тварин і предме-
тів; (8) встановлення країни і місця прожи-
вання аж до вулиці і будинку; (9) професій-
ного відбору працівників правоохоронних 
органів і спеціальних служб [11, 150].

Необхідно ще раз підкреслити, що 
поліграф не можна розглядати як за-
сіб одержання доказів. Справа в тому, що 
об’єктивна фіксація визначеної напруже-
ності у випробуваного далеко не завжди 
може означати, що задане йому запитання 
викликає таку реакцію саме у зв’язку з тим, 

що він причетний до вчинення злочину. 
Більше того, раптовий спалах напруже-
ності може виникнути зовсім не у зв’язку 
з одержанням подразників від експеримен-
татора. Тому однозначно інтерпретувати 
напруженість як свідчення причетності до 
вчиненого злочину немає бездоганних під-
став. Крім того, процесуальне доказування 
базується, зокрема, на принципі безпосе-
редності, який у випадку з поліграфом по-
вністю нівелюється, бо аналіз і оцінка по-
казань приладу цілком перекладається на 
професіоналізм і сумління оператора.

Не можна не звернути увагу ще на 
один принциповий аспект проблеми: про-
позиція вирішувати питання про правди-
вість показань, як це іноді робиться в лі-
тературі радикально налаштованими ав-
торами, не витримує критики, бо правда 
і брехня є категоріями соціальними, етич-
ними, які дотикаються до психофізіології, 
але не залежать прямо від неї. Тому для ви-
значення правди чи брехні потрібна спеці-
альна інтерпретація результатів поліграф-
них досліджень в сукупності з іншими до-
казами, чого не має права робити експерт 
і щ? належить до виключної компетенції 
суб’єктів доказування.

На завершення нашого витвору варто 
навести слова класика: «Шлях до істини 
повинен бути істинним».
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реЗюме
В статье рассматриваются вопросы процессуальной допустимости тактико-

психологических приемов расследования преступлений, особенно обращается внимание 
на неприемлемость использования обмана, гипноза, определяются возможности и пре-
делы применения полиграфа.

SUMMARY
The article deals with the questions of procedural permission of tactical and psychological 

means of investigating crimes. Special attention is payed  to the unacceptedness  of applying 
fraud, hypnosis, and the possibilities and limits of using polygraph are defined.
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Застосування особливого порядку су-
дового розгляду справи вимагає також до-
слідження процесуальних гарантій, тобто 
визначених процесуальним законом за-
собів забезпечення ефективного функці-
онування кримінального процесу [4, 19]. 
Одним з найважливіших таких засобів є 
принципи кримінального судочинства, сту-
пінь дотримання яких дозволяє вирішити 
питання про правомірність запровадження 
того чи іншого інституту кримінального 
судочинства.

У юридичній літературі проблемам 
співвідношення особливого порядку роз-
гляду кримінальних справ з принци-
пами судочинства присвятили свої праці 
Л.М. Лобойко, В.Л. Льовкін, М.В. Монід, 
В.О. Попелюшко, А.В. Смирнов, А.Б. Со-
ловйов, С.М. Стахівський, А.І. Шмарєв 
та ін.

У своїх працях науковці досліджували 
доцільність застосування особливого по-
рядку судового розгляду кримінальних 
справ та вказували на необхідність ство-
рення додаткових гарантій захисту прав і 

нАкАЗне пРовАдження тА пРинцип 
пРеЗумпції невинувАтоСті у кРимінАльному 

СудочинСтві укРАїни: пРоблеми  
тА пеРСпективи пРАвового РегулювАння

Ключові слова: особлива форма, судове рішення, наказне провадження, презумпція 
невинуватості.

І.м. КАнюКА,
аспірантка
(Прикарпатський національний університет  
ім. В. Стефаника)
(науковий керівник кандидат юридичних наук, 
доцент А.Б. романюк)

І.м. Канюка

Відповідно до ч. 1 ст. 384 проекту КПК 
України, розробленого робочою групою 
Міністерства юстиції України, особливою 
формою судового рішення у кримінальному 
провадженні є судовий наказ про покарання 
[10]. Суд має право постановити його за 
вчинення кримінального проступку, якщо 
обвинувачуваний беззаперечно визнав свою 
винуватість, відшкодував завдані збитки і не 
заперечує щодо застосування до нього пока-
рання без проведення судового розгляду.

Перспектива появи цього інституту ві-
тчизняного кримінального судочинства, 
як і цілої глави у проектах КПК України, 
розроблених робочою групою Міністер-
ства юстиції України [10] та Національ-
ною комісією зі зміцнення демократії та 
утвердження верховенства права [9], не-
однозначно розцінюється науковцями-
процесуалістами.

Для відповіді на питання про право на 
існування особливого порядку судового 
розгляду кримінальної справи, його зміст, 
важливе значення має відмежування його 
від суміжних процедур та інститутів.
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свобод особи підозрюваного, обвинуваче-
ного та підсудного у справах цієї категорії.

На думку одних науковців, застосування 
особливого порядку призводить до пору-
шення принципів змагальності, презумп-
ції невинуватості, забезпечення права на за-
хист, безпосередність дослідження доказів 
та ін. [1, 257]

На думку В.О. Попелюшка, спрощений 
порядок здійснення правосуддя практично 
виключає такий його компонент, як доказу-
вання дійсних фактичних обставин справи, 
оскільки вирок тоді ґрунтується лише на ви-
знанні підсудним своєї вини. Суд при цьому 
виявляє необ’єктивність і упередженість та 
відступає від такого принципу демократич-
ного правосуддя, як презумпція невинува-
тості, коли «особа вважається невинуватою 
у вчиненні злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вину не 
буде доказано в законному порядку і вста-
новлено обвинувальним вироком суду» 
[3; 8, 248]. 

Інші вважають, що існування спроще-
ної процедури забезпечує швидкість кри-
мінального судочинства, що є одним із його 
завдань [13, 12].

На думку Т.М. Марітчака, визнання не-
доцільним дослідження доказів щодо тих 
обставин справи, які визнаються всіма учас-
никами процесу, не порушують принципів 
гласності, змагальності і диспозитивності, а 
також всебічності, повноти та об’єктивності 
дослідження обставин справи. Відмова 
від дослідження в судовому засіданні фак-
тичних обставин справи свідчить про те, 
що серед учасників судового розгляду не-
має спору щодо зазначених обставин, 
тобто всі вони визнають той факт, що досу-
дове слідство проведено всебічно, повно й 
об’єктивно [5, 44.].

Дослідивши позиції науковців, можна 
дійти висновку, що більшість авторів на-
магались обґрунтувати відповідність засто-
сування особливого порядку судового роз-
гляду кримінальних справ всім або кільком 
принципам одночасно. На нашу думку, для 
визначення сутності цього інституту кримі-
нального судочинства, його місця у струк-

турі кримінального процесу необхідно ана-
лізувати співвідношення особливого по-
рядку судового розгляду з елементами кож-
ного принципу.

Метою цього дослідження є з’ясування 
співвідношення інституту наказного прова-
дження як форми особливого порядку судо-
вого розгляду кримінальних справ з елемен-
тами принципу презумпції невинуватості.

Для досягнення цієї мети вирішенню 
підлягають наступні завдання: 1) дослі-
дження поняття принципу презумпції неви-
нуватості та його змісту; 2) аналіз конститу-
ційності положення Проекту КПК України 
Мю про «покарання за судовим наказом»; 
3) обґрунтування допустимості застосу-
вання опосередкованого дослідження дока-
зів судом під час розгляду справи в особли-
вому порядку; 4) визначення обов’язкової 
оцінки судом добровільності висловленої 
обвинуваченим згоди з пред’явленим обви-
нуваченням як гарантії перевірки законності 
та обґрунтованості визнання обвинуваче-
ним своєї вини у вчиненому злочині.

В аспекті досліджуваних проблем пре-
зумпція невинуватості розглядається з сут-
нісної та формально-правової точки зору. 
Це означає, що презумпція невинуватості, з 
одного боку, — це вимога до слідчого, про-
курора, дізнавача та суду довести винність 
обвинуваченого у вчиненні злочину, а з 
іншого — переконання в тому, що особа 
невинна, доки суд не визнає обвинувачення 
обґрунтованим, а обвинувальний вирок не 
вступить у законну силу [4, 43].

У юридичній літературі зміст прин-
ципу презумпції невинуватості відобража-
ють такі основні положення: 1) особа вва-
жається невинуватою у вчиненні злочину і 
не може бути піддана кримінальному пока-
ранню, доки її вину не буде доведено в 
законному порядку і встановлено обвину-
вальним вироком суду; 2) обвинувачений не 
повинен доводити свою невинуватість або 
меншу вину, а також наявність обставин, що 
виключають його кримінальну відповідаль-
ність [2, 184]. Обов’язок доведення вини 
обвинуваченого у вчиненні злочину («тягар 
доказування») покладено на орган дізнання, 
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слідчого, прокурора (ч. 2 ст. 62 Конститу-
ції України, ч. 2 ст. 22 КПК); 3) ненадання 
обвинуваченим доказів своєї невинуватості 
за жодних обставин не можна розглядати як 
доказ його вини; 4) обвинувачення не може 
ґрунтуватися на доказах, одержаних неза-
конним шляхом, а також на припущеннях; 
5) притягнення особи до участі у справі як 
підозрюваного або обвинуваченого, засто-
сування до неї арешту чи іншого запобіж-
ного заходу не повинні розцінюватись як 
доказ її вини, як покарання винного [2, 184]; 
6) усі сумніви щодо доведеності вини особи 
тлумачаться на її користь (ч. 3 ст. 62 Консти-
туції України); 6) недоведена винуватість 
юридично дорівнює доведеній невинува-
тості; 7) у разі скасування вироку суду як 
неправосудного, держава відшкодовує мате-
ріальну і моральну шкоду, завдану безпід-
ставним засудженням [2, 183].

Характеризуючи перший з переліче-
них елементів, необхідно вказати, що в 
цілому застосування особливого порядку 
узгоджуєть ся з ним. Водночас, відповідно 
до ст. 62 Конституції України вину особи 
може бути встановлено лише обвинуваль-
ним вироком суду. У зв’язку з цим, кін-
цеве рішення за результатами застосування 
особливого порядку судового розгляду не 
може набувати форми судового наказу, як це 
передбачене главою 27 проекту КПК Укра-
їни, оскільки до судового наказу згідно з 
проектом КПК Мю пред’являються осо-
бливі вимоги, що не дозволяє розглядати 
його як різновид обвинувального вироку. 
У зв’язку з цим вимагає доопрацювання в 
цілому глава 27 проекту КПК, оскільки не 
можна пов’язувати розгляд справи в особли-
вому порядку з винесенням судового наказу 
як підсумкового рішення у справі. Нато-
мість, вважаючи, що таким рішенням пови-
нен бути обвинувальний вирок, пропонуємо 
перейняти досвід російського законодавця, 
назвавши главу «Застосування особливого 
порядку судового розгляду кримінальної 
справи у зв’язку зі згодою обвинуваченого 
з пред’явленим йому обвинуваченням» [12].

Додаткового обґрунтування вимагає 
також питання про доведеність вини у закон-

ному порядку під час застосування особли-
вого порядку судового розгляду. Законність 
порядку доведення вини за наявності відпо-
відних норм процесуального законодавства, 
які регулюють особливий порядок судового 
розгляду, не викликатиме сумніву. Супер-
ечність з принципом презумпції вбачати-
меться в іншому, а саме — у доведеності 
вини. У зв’язку з цим, заслуговує на увагу 
думка М.С. Строговича про те, що висно-
вки органів досудового розслідування — це 
лише їх думка, правильність якої повинна 
бути доведена у суді [11, 36]. Під час особли-
вого порядку розгляду справи у суді процес 
доказування як такий відсутній, а рішення 
приймається на основі зізнання обвинува-
ченого, тому вказаний елемент презумпції 
невинуватості на процедуру застосування 
покарання за судовим наказом не поши-
рюється. Зібрані докази під час досудового 
слідства не позбавляють суд обов’язку дока-
зування, оскільки вина вважається доведе-
ною тільки після дослідження зібраних на 
досудовому слідстві доказів під час судо-
вого слідства. Крім того, лише доказування, 
здійснюване в суді, повною мірою дозволяє 
реалізувати принципи змагальності, безпо-
середності, усності та гласності [6, 105].

Незважаючи на те, що особливий поря-
док судового розгляду кримінальної справи 
допускає провадження судового слідства, 
воно не пов’язане з вирішенням питання 
про винність підсудного у вчиненому зло-
чині.

Поряд з цим навряд чи вказані обста-
вини можна визнати такими, що виключа-
ють можливість реалізації принципу пре-
зумпції невинуватості у процесі застосу-
вання порядку показання за судовим нака-
зом. Під час особливої процедури судового 
розгляду суд досліджує та оцінює всі зі-
брані у справі докази, однак така діяльність 
має опосередкований характер. Безпосеред-
ньо досліджуються лише окремі матеріали 
справи, про які мова йшла вище.

Розглядаючи відсутність обов’язку об-
винуваченого доводити свою невинуватість 
у вчиненні злочину як елемента принципу 
презумпції невинуватості, необхідно звер-
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нути увагу на особливість його реалізації під 
час застосування процедури покарання за су-
довим наказом. Визнавши вину та заявивши 
клопотання про розгляд справи в особли-
вому порядку, підсудний демонструє своє 
небажання захищатись від пред’явленого 
обвинувачення. Такої необхідності позбав-
ляється також і його захисник.

Під час застосування процедури пока-
рання за судовим наказом застосовується 
також вимога про тлумачення сумнівів 
щодо доведеності вини особи на її користь. 
Якщо у суду виник сумнів щодо обґрунто-
ваності пред’явленого обвинувачення, він 
зобов’язаний застосувати загальний поря-
док судового розгляду.

З цією вимогою тісно пов’язане поло-
ження про недопустимість прийняття су-
дом рішення, яке ґрунтується на припущен-
нях, тобто висновках суду, які не підтвер-
джені зібраним у справі доказами. Будь-які 
перешкоди у реалізації вказаного елементу 
принципу змагальності під час розгляду 
справи в особливому порядку відсутні. Як і 
в загальному порядку, суд може винести об-
винувальний вирок лише у випадку, якщо 
обвинувачення, з яким погодився обвинува-
чений, підтверджується зібраними у справі 
доказами.

Найбільш суперечливим моментом 
щодо відповідності особливого порядку су-
дового розгляду принципу презумпції не-
винуватості є визнання обвинуваченим 
своєї вини у вчиненому злочині як основа 
винесення обвинувального вироку [6, 107]. 

Частина 2 статті 73 КПК України міс-
тить положення про те, що показання підо-
зрюваного підлягають перевірці. Визнання 
підозрюваним своєї вини може бути покла-
дено в основу обвинувачення лише при під-
твердженні цього визнання сукупністю до-
казів, що є в справі.

У процесі застосування особливої про-
цедури судового розгляду цей елемент 
принципу презумпції невинуватості набу-
ває особливого змісту.

Суд під час розгляду справи в особли-
вому порядку не досліджує інших доказів, 
які підтверджують винність підсудного, 

оскільки судове слідство як таке не прово-
диться. Натомість суд зобов’язаний пере-
вірити добровільність визнання підсудним 
своєї вини та заявленого клопотання про 
застосування особливого порядку судового 
розгляду кримінальної справи.

Вимога про перевірку добровіль-
ності висловленої обвинуваченим згоди з 
пред’явленим обвинуваченням повинна но-
сити обов’язковий характер в силу того, що 
кримінальному судочинству притаманний 
публічний характер. Суб’єкти, які викону-
ють функцію обвинувачення (криміналь-
ного переслідування), наділені владними 
повноваженнями, уповноважені застосо-
вувати примусові заходи впродовж всього 
процесу досудового слідства. У зв’язку з 
цим виникає небезпека порушення добро-
вільності визнання обвинуваченим своєї 
вини у вчиненні злочину.

Таким чином, з метою забезпечення по-
вної відповідності провадження справи в 
особливому порядку принципу презумпції 
невинуватості у проекті КПК необхідно пе-
редбачити наступні умови: 1) участь захис-
ника під час висловлення згоди обвинува-
ченого з пред’явленим йому обвинувачен-
ням, а також під час заявлення клопотання 
про особливий порядок судового розгляду 
кримінальної справи; 2) обов’язкова пере-
вірка судом дотримання вказаної вимоги 
під час вирішення питання про застосу-
вання процедури покарання в особливому 
порядку; 3) обов’язок суду перевірити об-
ґрунтованість обвинувачення та у випадку 
його необґрунтованості відмовити у задо-
воленні клопотання іа розглянути справу у 
загальному порядку.

Отже, застосування особливого по-
рядку розгляду кримінальної справи по-
вною мірою відповідає принципу презумп-
ції невинуватості. Поряд з цим співвідно-
шення особливої процедури судового роз-
гляду з даним принципом має певні осо-
бливості, обумовлені специфікою доказу-
вання і правом обвинуваченого погодитись 
з пред’явленим йому обвинуваченням та, 
як результат, заявити клопотання про роз-
гляд справи в особливому порядку. Засто-
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сування особливої процедур жодним чином 
не обмежує дію принципу презумпції не 
винуватості, оскільки невиключає можли-

вості як з ініціативи підсудного, так і суду 
повернутись до загального порядку судо-
вого розгляду.
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реЗюме
Применение особого порядка рассмотрения уголовного дела в полной мере соответ-

ствует принципу презумпции невиновности. Применение особой процедуры никоим об-
разом не ограничивает действие принципа презумпции невиновности, поскольку не ис-
ключает возможности как по инициативе подсудимого, так и суда вернуться с общему по-
рядку судебного разбирательства.

SUMMARY
So, use the special order of the criminal trial to fully meet the principle of presumption of 

innocence. Application specific procedures in no way restricts the operation principle of the 
presumption vynuvatosti not because it does not exclude the possibility of the initiative as a 
defendant and the court to return to general litigation.
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Огляд місця події є ключовою 
інформативно-пошуковою слідчою дією. 
Вона часто проводиться як першочергова 
після порушення кримінальної справи. 
У невідкладних випадках закон дозволяє 
проводити її навіть до порушення кримі-
нальної справи (ч. 2 ст. 190 КПК України). 
Таке виключення для даної слідчої дії зако-
нодавцем зроблено тому, що нерідко тільки 
завдяки огляду місця події можна вста-
новити наявність ознак злочину й ухва-
лити рішення щодо порушення кримі-
нальної справи. Згідно з ч. 1 ст. 190 КПК 
України огляд місця події проводиться 
з метою виявлення слідів злочину та 
інших речових доказів, з’ясування обста-
новки злочину, а також інших обставин, 
які мають значення для справи. Основним 
змістом огляду місця події є усунення 
дефіциту інформації про подію злочину 
шляхом безпосереднього сприймання та 
фіксації змін матеріальної обстановки на 

м.о. лАрКІн,
аспірант
(Запорізький національний університет)
(науковий керівник доцент В.П. Сабадаш)
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місці події [6, 27]. У чинному законодав-
стві термін «місце події» не роз’яснюється, 
тоді як у криміналістиці місцем події нази-
вають приміщення або ділянку місце-
вості, у межах якої виявлені сліди скоє-
ного злочину [3, 163]. На думку шведських 
криміналістів А. Свенсона та О. Венделя, 
місце вчинення злочину — це «найбільш 
повне джерело усілякого роду відомостей, 
і в більшості випадків розкриття злочинів 
цілком залежить від того, чи повною мірою 
використане це джерело. Воно дає слідству 
важливі докази. Той, хто перший прибуває 
на місце, зобов’язаний потурбуватися про 
те, щоб жодний з них не був пропущений 
внаслідок недбалості, легковажності або 
через безглуздість. Якщо таке сталося, 
втрачене не можна відновити; відновлення 
втрачених доказів неможливе» [7, 13].

Протягом 2000—2009 рр. проблемні 
питання, пов’язані з проведенням огляду 
місця події, розглядалися в працях таких 
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учених, як О.Я. Баєв, В.П. Бахін, В.І. Бо-
яров, В.К. Весельський, Л.І. Казміренко, 
Н.І. Клименко, В.О. Коновалова, В.С. Кузь-
мічов, В.К. Лисиченко, В.Г. Лукашевич, 
О.Р. Ратінов, М.В. Салтевський, В.ю. Ше-
пітько та ін. Окремі питання щодо про-
ведення огляду місця події досліджува-
лися в дисертаційних роботах В.В. Ку-
ніна (Санкт-Петербург, 2001), Г.В. Кобзєва 
(Санкт-Петербург, 2006), В.І. Алєксєйчук 
(Харків, 2007). 

Актуальність обраної нами теми поля-
гає в тому, що дотепер у вітчизняній юри-
дичній літературі не досліджувалися осо-
бливості проведення огляду місця події 
при розслідуванні злочинів проти життя та 
здоров’я особи, що вчиняються на ґрунті ра-
сової, національної чи релігійної ворожнечі.

Мета статті — проаналізувати тактико-
криміналістичні особливості проведення 
огляду місця події під час розслідування 
злочинів зазначеної категорії.

Огляд місця події при розслідуванні 
вказаних злочинів є першочерговою слід-
чою дією. На жаль, досить часто праців-
ники правоохоронних органів недооціню-
ють важливість даної слідчої дії, негативно 
ставляться до її проведення, особливо це 
стосується заподіяння тілесних ушкоджень 
середнього або легкого ступеня тяжкості. 

Огляд місця події є незамінною слід-
чою дією, оскільки слідчий безпосередньо, 
без проміжних ланок, сприймає ті або інші 
об’єкти в тому вигляді, у якому їх застає. 
Тому доказова інформація надходить до 
слідчого з мінімальними перекрученнями.

Своєчасний початок огляду місця події 
залежить від часу між одержанням право-
охоронними органами вихідної інформації 
про заподіяння шкоди життю та здоров’ю 
й прибуттям слідчо-оперативної групи на 
місце події. Слідчий, одержавши первинну 
інформацію про вчинення досліджуваних 
злочинів, перед початком огляду місця по-
дії повинен з’ясувати, від кого вона надій-
шла, сутність цього злочину, де й коли він 
був вчинений.

На результативність даної слідчої дії 
впливає те, наскільки якісно проведений 

огляд, а це буває пов’язано з кількістю 
часу, витраченого на нього. Аналіз кримі-
нальних справ по злочинах проти життя та 
здоров’я особи, що вчиняються на ґрунті 
расової, національної чи релігійної ворож-
нечі, показав, що огляд місця події в серед-
ньому складав 2 години. Це говорить про 
те, що дана слідча дія в більшості випад-
ків проводиться поверхово, оскільки за та-
кий короткий проміжок часу неможливо 
ретельно вивчити місце події, відшукати й 
вилучити всі можливі сліди та речові до-
кази, упакувати їх, кваліфіковано скласти 
протокол слідчої дії, план місцевості, уста-
новити очевидців злочину тощо.

Огляд місця події по розглянутій кате-
горії злочинів повинен супроводжуватися 
іншими процесуальними діями, зокрема, 
опитуванням постраждалих та очевидців, а 
також оперативними й організаційними за-
ходами, які передують огляду місця події і 
здійснюються паралельно з ним або після 
його закінчення. 

Суттєвою умовою ефективного огляду 
місця події є оптимальний склад слідчо-
оперативної групи, до якої мають вхо-
дити: слідчий, оперативні працівники, 
експерти-криміналісти, судово-медичний 
експерт або лікар, спеціалісти з різних га-
лузей знань — судової психології, соціо-
логії, біології, генетики, спеціаліст у галузі 
міжетнічних відносин, спеціаліст, який ви-
вчає формування і діяльність молодіжних 
неформальних груп.

Підставами для формування саме та-
кого складу слідчо-оперативної групи мо-
жуть бути: зовнішні ознаки особи потер-
пілого, які свідчать про його расову, наці-
ональну, конфесійну належність і які гі-
потетично могли спровокувати конфлікт; 
специфічні риси особи підозрюваного, які 
вказують на його належність до існуючих 
неформальних молодіжних угруповань 
або організацій екстремістської спрямо-
ваності; спосіб вчинення злочину (дії зло-
чинця свідчать про наявність мотиву етно-
релігійної ворожнечі, наприклад, вчинення 
злочину супроводжувалося висловлюван-
нями націоналістичного характеру); місце 
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вчинення злочину (це може бути місце ком-
пактного проживання національної мен-
шини, наприклад, ромів, або територія біля 
гуртожитку, у якому мешкають студенти 
іноземних країн, чи в приміщенні, яке ви-
користовує релігійна громада, або поряд з 
ним, наприклад, синагога та ін.).

Всі учасники огляду повинні поводи-
тися на місці події таким чином, щоб об-
становка місця не була змінена, а сліди по-
дії не були ушкоджені. Крім того, на місці 
події неприпустимо голосно висловлювати 
думки, припущення, висувати будь-які вер-
сії по розслідуваній події в присутності 
сторонніх осіб, родичів, друзів потерпі-
лого, свідків. 

Для того, щоб огляд був результатив-
ним, слідчий повинен звертати увагу не 
тільки на виявлення та фіксацію очевид-
них і видимих матеріальних слідів і речо-
вих доказів, але й на виявлення невидимих 
слідів, що важко здійснити без допомоги 
спеціаліста.

Успіх розкриття злочинів вказаної ка-
тегорії багато в чому залежить від взаємо-
дії слідчого з органами дізнання протягом 
усього розслідування. Найбільш тісно цей 
зв’язок простежується вже на початковому 
етапі розслідування при проведенні огляду 
місця події, допиту, розшуку і затримання 
підозрюваного.

Особливого значення набуває питання 
про послідовність огляду місця події. По 
кримінальних справах щодо злочинів 
проти життя та здоров’я особи, скоєних на 
ґрунті расової, національної чи релігійної 
ворожнечі, огляд місця події проводиться 
відразу після надходження інформації про 
вчинений злочин. Перш ніж розпочати 
дослідження матеріальної обстановки, 
слідчий повинен визначити межі огляду. 
А.М. Кустов і С.С. Саміщенко зазнача-
ють, що вибір методики огляду місця події 
здійснюється в ході загального ознайом-
лення з місцем події. На цьому етапі слід-
чий визначає умовні границі місця події 
та вузлових об’єктів, одним із яких є труп 
[4, 309]. Це дозволяє забезпечити охо-
рону території, вчасно запросити необхід-

них спеціалістів, обрати відповідні методи 
огляду. Слід зазначити, що в більшості 
випадків ретельність огляду місця події по 
злочинах даної категорії потребує багато 
часу. Це пов’язано з тим, що огляду підля-
гає значна ділянка місцевості, де знаходи-
лася і активно діяла велика кількість осіб 
(злочинці, як правило, члени угруповань, 
що сповідують расизм, фашизм, антисемі-
тизм, націоналізм, потерпілі, свідки тощо) 
та їхніх слідів.

По злочинах даної категорії після при-
буття на місце події слідчо-оперативної 
групи в першу чергу необхідно вжити 
заходів щодо надання медичної допомоги 
потерпілому, якщо він її потребує. Вста-
новлюється його особа. Акцентується 
увага на зовнішньому вигляді потерпілого 
(колір шкіри, риси обличчя, волосяний 
покрив, татуювання, його одяг, взуття, при-
краси тощо). Проводиться також ретель-
ний огляд особистих речей (документи, 
цінні папери, гроші, дорогоцінні вироби, 
засоби мобільного зв’язку, кредитні картки 
та ін.). Якщо дозволяє стан здоров’я потер-
пілого, то він допитується й вирішується 
питання про можливість запрошення його 
для участі в огляді. Якщо ж потерпілий 
перебуває в медичній установі, то слідчий 
повинен дати доручення співробітникові 
органів внутрішніх справ з’ясувати стан 
потерпілого й по можливості опитати його 
про обставини події.

Під час огляду місця події суттє-
вого значення набуває опитування осіб-
очевидців злочину чи тих, хто першим вия-
вив ознаки і сліди злочину. Вони можуть 
надати інформацію щодо прикмет зло-
чинця, обставин події, обстановки місця 
події, змін, які відбулися в ній. Найприскі-
пливіше треба допитувати очевидців події, 
яка є предметом розслідування, адже їхні 
свідчення можуть вказати на наявність у 
діях злочинця мотиву расової, національ-
ної чи релігійної ненависті. Не менш важ-
ливу роль може зіграти й опитування гро-
мадян, які мають інформацію щодо потер-
пілого, зокрема про його расову, націо-
нальну, конфесійну належність, місце про-
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живання, навчання, спосіб життя, зв’язки, 
поведінку, звички. Опитування очевид-
ців варто проводити з урахуванням наці-
онального характеру осіб, інтереси 
яких зачіпає проведення цієї слідчої дії, 
соціально-психологічної ситуації й мож-
ливого природного впливу вчиненого зло-
чину на рівень соціальної напруженості в 
реґіоні [1, 9—10]. Якщо в результаті опи-
тування вдалося зібрати докладну інфор-
мацію, вона негайно використовується для 
розшуку злочинця (злочинців).

Старанно необхідно опитувати осіб, які 
першими опинилися на місці події або зна-
йшли труп потерпілої особи. При цьому 
з’ясовують, як вони туди потрапили, з 
якою метою, що робили до прибуття пра-
цівників органів внутрішніх справ, чи змі-
нювали обстановку місця події, яких пред-
метів торкалися руками, ногами, які сліди 
залишили. Шляхом опитування громадян, 
які першими прибули на місце події, вста-
новлюють первинне місцезнаходження й 
розташування трупа, кожного предмета та 
зміни, які сталися через їх, наприклад, нео-
бережність чи незнання.

Опитувати осіб треба по одному для 
того, щоб запобігти впливу на них із боку 
інших громадян, а також для того, щоб пові-
домлені дані не розголошувалися. Слідчий 
попереджає опитуваних про нерозголо-
шення інформації, що стала їм відома. До 
інформації, отриманої в ході опитування, 
необхідно ставитися критично та прово-
дити її перевірку як шляхом зіставлення з 
об’єктивними даними огляду, так і за допо-
могою оперативно-розшукових можливос-
тей органів дізнання. Насамперед слід осте-
рігатися, щоб серед опитуваних не було 
злочинця, його співучасників або інших 
зацікавлених у справі осіб, які можуть 
навмисно повідомити неправдиві дані. Уся 
отримана інформація має довідковий, орі-
єнтовний характер. Вона уточнюється в 
процесі усної бесіди, записується на маг-
нітну стрічку, коротко заноситься в блокнот 
із зазначенням прізвищ та адрес осіб, які її 
повідомили, оскільки згодом опитуваний 
може бути допитаний як свідок [5, 15].

Якщо під час опитування з’ясовано, 
що особи, які охороняли місце події чи 
знаходились там до прибуття слідчого, 
могли залишити свої сліди на ґрунті, трупі, 
потерпілій особі або на будь-яких предме-
тах, то слідчий повинен виключити сліди 
всіх осіб, які випадково їх залишили.

Важливу інформацію про те, що від-
булося на місці огляду, можуть дати сліди 
людини (рук, ніг, зубів і т.п.), сліди біоло-
гічного походження (крові, слини, сперми), 
сліди від зброї (холодної, вогнепальної, 
вибухових пристроїв), сліди різних інстру-
ментів, транспортних засобів і т.п. 

Крім пошуку й дослідження слідів, 
традиційних для злочинів проти життя 
й здоров’я, особлива увага повинна бути 
приділена пошуку тих слідів, які б свідчили 
про мотив расової, національної чи релі-
гійної ворожнечі. Такими слідами можуть 
бути написи на землі, асфальті, стінах; 
записки, розкидані листівки расистського, 
націоналістичного характеру, предмети 
ритуального характеру тощо. Зазначені 
написи та предмети оглядаються з метою 
подальшого виявлення на них слідів ніг, 
пальців рук, крові, слини тощо. Оскільки 
сліди події залишаються не тільки на 
матеріальних об’єктах, а й у свідомості 
очевидців (наприклад, висловлювання 
расистського й націоналістичного харак-
теру), то при огляді місця події важливим 
є встановлення об’єктів, які знаходяться 
в безпосередній близькості від місця 
злочинних дій. Тобто слідчий має визна-
читися з тим, де (або звідкіля) можна було 
сприймати весь процес скоєння злочину чи 
його окремі складові. За умови встанов-
лення зазначених вище фактів може бути 
висунута версія про вчинення злочину 
з мотивів расової, національної чи релі-
гійної ненависті.

Аналіз кримінальних справ про зло-
чини проти життя та здоров’я особи, що 
вчиняються на ґрунті расової, національної 
чи релігійної ворожнечі, дає підставу для 
висновку, що злочинці в більшості випад-
ків не вживають заходів з приховання та 
фальсифікації слідів.
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Вибір методів огляду місця події зале-
жить від багатьох обставин і визначається, 
насамперед, особливостями й площею те-
риторії, що має бути оглянутою, а також 
характером злочину та інших обставин.

Так, при огляді великої за площею тери-
торії у випадках вчинення злочинів проти 
життя та здоров’я особи за мотивом расо-
вої, національної чи релігійної ворожнечі в 
місцях проведення масових заходів, метро-
політені, на площах, стадіонах, в парках 
тощо найбільш ефективними методами 
огляду місця події є фронтальний і сектор-
ний методи. Використання цих методів 
дозволяє зібрати максимальну кількість 
матеріальних слідів злочину (знаряддя та 
засоби вчинення злочину, випадково загу-
блені злочинцем речі й предмети, напри-
клад, специфічні нашивки, ланцюжки, 
набійки).

Сутність огляду місця події за фактом 
виявлення трупа при розслідуванні злочи-
нів проти життя та здоров’я особи, що 
вчиняються на ґрунті расової, національної 
чи релігійної ворожнечі, полягає в тому, що 
слідчий безпосередньо, а також за допомо-
гою науково-технічних засобів досліджує 
матеріальну обстановку місця події, різні 
матеріальні предмети — речі, знаряддя, 
документи й т.п., котрі перебувають у 
даному місці, і переконується в існуванні 
доказів, які мають значення для розсліду-
вання злочину.

Специфічність такого об’єкта огляду 
як труп вимагає, щоб зовнішній огляд його 
на місці події починався з вивчення об-
становки предметів поряд з трупом, ви-
значення точного його розташування від-
носно нерухомих предметів (дорога, буди-
нок). Потрібно визначити відстань від цих 
предметів до різних частин тіла (до рук, ніг, 
голови, спини). Потім вивчаються й фіксу-
ються: поза трупа, положення рук і ніг, ви-
значається стать, вік, зріст, статура, риси 
зовнішності тощо. С.М. Трегубов писав: 
«При огляді трупа важливо звернути увагу 
на положення рук і плаття. Якщо, напри-
клад, людина падає, її руки лягають пев-
ним чином; так само певним чином розта-

шовуються і складки її одягу. Тому уважне 
ставлення до даного питання завжди дасть 
можливість помітити, що хто-небудь опра-
вив одяг або змінив положення трупа» 
[8, 42]. Якщо в руках трупа затиснуті які-
небудь предмети або речовини, наприклад, 
волосся, частки одягу, вони оглядаються 
та вилучаються. Інші частини тіла огляда-
ються від голови до ніг. Після цього огля-
даються в недоторканному вигляді інші 
об’єкти: одяг, взуття, головний убір, ви-
вчаються наявність, форма, розмір і лока-
лізація плям, наприклад, крові, часток різ-
них речовин: бруду, пилу, фарби. Доцільно 
потім одяг із трупа зняти, докладно огля-
нути його, вилучити вміст кишень. Усе це 
повинно бути ретельно вивчено, видимі 
дрібні частки та накладення на одязі вилу-
чаються, описуються та упаковуються. На-
явність у потерпілих таких коштовних ре-
чей як гаманець, мобільний телефон, зо-
лоті вироби, тобто відсутність ознак погра-
бування, дозволяє висунути версію про мо-
тив расової, національної чи релігійної не-
нависті.

Фіксуються дані, які сприяють вирі-
шенню питання про час настання смерті 
(температура тіла, наявність ранніх або 
пізніх трупних явищ).

Повинні бути оглянуті видимі ушко-
дження на тілі, їхня локалізація, форма, 
розмір, характер країв. Якщо на тілі, одязі 
та предметах, що знаходяться на трупі або 
біля трупа, є плями крові, то слід зафіксу-
вати їхню форму, розмір, розташування, 
напрямок потьоків або бризок. Усі плями 
крові варто вилучити для подальшого до-
слідження, треба також вилучити вміст 
з-під нігтів.

Після закінчення огляду трупа уважно 
оглядається його ложе. Якщо під трупом є 
сліди крові, то необхідно виміряти їх і ви-
значити глибину просочування. Відразу ж 
після цього труп направляється для прове-
дення судово-медичних досліджень.

Згідно з ч. 1 ст. 127 КПК України при 
провадженні огляду обов’язкова присут-
ність не менше двох понятих. Як поняті за-
прошуються особи, не зацікавлені в справі. 
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Понятими не можуть бути потерпілий, ро-
дичі підозрюваного, обвинуваченого і по-
терпілого, працівники органів дізнання і 
досудового слідства (ч. 3 ст. 127 КПК Укра-
їни).

П.В. Шалдирван, досліджуючи особли-
вості огляду місця події при розслідуванні 
масових заворушень, пише: «У якості поня-
тих (йдеться про початковий етап розсліду-
вання) інколи треба запрошувати відомих у 
населеному пункті поважних осіб, які ко-
ристуються авторитетом серед населення 
й можуть виступити свого роду гарантом 
об’єктивності й неупередженості слідства» 
[9, 107]. На нашу думку, цієї позиції необ-
хідно дотримуватися й при розслідуванні 
злочинів проти життя і здоров’я особи, які 
вчиняються на ґрунті расової, національ-
ної чи релігійної ворожнечі, коли злочин 
був скоєний на території компактного про-
живання якоїсь національної меншини (на-
приклад, кримсько-татарської, ромської 
тощо).

Під час огляду поняті повинні постійно 
перебувати поруч зі слідчим і особисто 
сприймати все, що виявляється, досліджу-
ється й фіксується при проведенні даної 
слідчої дії.

Слідчий повинен попередити понятих 
про обов’язок не розголошувати без його 
дозволу дані досудового слідства. 

Результативність огляду місця події та 
успіх подальшого розслідування кримі-
нальної справи багато в чому залежить від 
точної й детальної фіксації процесу огляду, 
яка може здійснюватися різними спосо-
бами. Основним із них є описовий, який 
передбачає складання протоколу на під-
ставі ст. 195 КПК України з додержанням 
вимог ст. 85 КПК України.

При проведенні такої слідчої дії, як 
огляд місця події, необхідним є застосу-
вання відеозапису (кінозйомки), що пе-
редбачено ст. 85І КПК України. Це обу-
мовлено характерною рисою огляду місця 
події при розслідуванні злочинів проти 
життя та здоров’я особи, що вчиняються 
на ґрунті расової, національної чи релігій-
ної ворожнечі — у матеріальному середо-
вищі відображаються різноманітні сліди. 
У більшості випадків вони неповторні й 
відновленню не підлягають. О.М. Коршу-
нова зазначає, якщо при проведенні огляду 
місця події у справах про екстремістські 
злочини (до яких відносять і злочини на 
ґрунті расової, національної чи релігій-
ної ворожнечі) виникає необхідність фік-
сації великомасштабних об’єктів, можливе 
застосування аерофотозйомки з викорис-
танням вертольота [2, 270]. Вважаємо до-
сить корисним використання звукозапису, 
складання планів, креслень, схем, виготов-
лення зліпків, відбитків слідів тощо.

Таким чином, слід зазначити, що огляд 
місця події при розслідуванні злочинів 
проти життя і здоров’я особи, що вчиня-
ються на ґрунті расової, національної чи 
релігійної ворожнечі, є основним, а часто 
й єдиним джерелом відомостей про злочин 
і злочинця на початковому етапі розсліду-
вання. Саме огляд місця події дає вихідні 
дані, необхідні для визначення можливих 
напрямів розслідування, і тому задля не-
припустимості втрати інформації він по-
винен проводитися з дотриманням вимог 
процесуального законодавства, рекомен-
дацій криміналістичної тактики та з ураху-
ванням специфіки, притаманній саме цій 
категорії злочинів. 
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реЗюме
Статья посвящена тактико-криминалистическим особенностям проведения осмотра 

места происшествия при расследовании преступлений против жизни и здоровья лично-
сти, совершаемых на почве расовой, национальной или религиозной вражды.

SUMMARY
The article is devoted to tactical and criminalistical peculiarities of the examination of the 

scene of action during the investigation of crimes against life and health of person, motivated by 
racial, national or religious hostility.

рекомендовано кафедрою кримінального процесу 
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Відповідно до доктрини сучасного 
міжнародного кримінального права зло-
чини з використанням комп’ютерних тех-
нологій (інакше «кіберзлочини») відне-
сені до злочинів міжнародного характеру. 
Перелік видів кіберзлочинів визначається 
Конвенцією про кіберзлочинність (2001 р.), 
яка називає серед інших наступні склади: 
незаконний доступ до комп’ютерної сис-
теми, нелегальне перехоплення техніч-
ними засобами комп’ютерних даних, втру-
чання у комп’ютерні данні, втручання 
у функціонування комп’ютерної сис-
теми, підробку та шахрайство, пов’язані з 
комп’ютерами, правопорушення, пов’язані 
з дитячою порнографією, тощо. 

У п. 14 Доповіді Комітету ІІ Десятого 
Конгресу ООН 2000 р. з попередження 
злочинності і поводження з правопоруш-
никами зазначено, що існує дві категорії 
злочинів: 1) кіберзлочини у вузькому розу-
мінні («комп’ютерні» злочини) — будь-яке 
протиправне діяння, здійснюване шляхом 
електронних операцій, метою якого є подо-
лання захисту комп’ютерних систем і обро-
блюваних ними даних; 2) кіберзлочини в 
широкому розумінні (злочини, пов’язані з 
використанням комп’ютерів) — будь-яке 
протиправне діяння, що вчинюється шля-
хом або в зв’язку з комп’ютерною систе-
мою або мережею, включаючи такі зло-
чини, як незаконне зберігання, пропо-
нування або розповсюдження інформа-
ції через комп’ютерні системи або мережі 

[2, 338]. Кримінальну відповідальність за 
кіберзлочини як у вузькому, так і широ-
кому розумінні врегульовує Конвенція про 
кіберзлочинність (2001 р.). Кримінальне 
законодавства окремо взятих країн світу, 
визначає карну відповідальність за кіберз-
лочини лише у вузькому розумінні, що 
можна підтвердити на прикладі України. 

В Особливій частині її Кримінального 
кодексу є Розділ XVI «Злочини у сфе рі вико-
ристання  електронно-обчислю валь них 
машин (комп’ютерів),  систем та комп’ю-
терних мереж і мереж електрозв’язку». 
Жодна із 6-ти статей цього розділу не міс-
тить норми, згідно з якою можна було 
притягти до відповідальності особу, що 
вчинила, наприклад, шахрайство шля-
хом незаконних операцій з використан-
ням електронно-обчислювальної техніки 
(ч. 3 ст. 190 КК), або окремі суспільно-
небезпечні дії, передбачені ст. 200 КК. Як 
зазначають А.А. Музика та Д.С. Азаров, 
і варто з цим погодитись, застосування 
комп’ютерів для вчинення названих діянь 
є лише певним способом вчинення зло-
чину, який зазвичай не включається до 
обов’язкових ознак об’єктивної сторони 
складу злочину. За наявності певних фак-
тичних обставин ці злочини можуть ква-
ліфікуватись за сукупністю зі злочинами, 
передбаченими Розділом XVI Особливої 
частини КК України [4]. Потрібно також 
зауважити, що завдяки застосуванню 
комп’ютерних технологій значна кіль-

види пРотипРАвних діянь у СфеРі новітніх 
інфоРмАційних технологій

Ключові слова: комп’ютерні злочини; використання комп’ютерів, комп’ютерні 
мережі, мережі електрозв’язку, кіберпростір, інтернет, інтернет-технології, кримінальна 
відповідальність.
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кість «звичайних» злочинів перейшла сьо-
годні до категорії «кіберзлочинів». До того 
ж способи їх вчинення істотно полегши-
лись, а «географія» розширилась. До таких 
злочинів, що перейшли з реального, фізич-
ного світу до кіберпростору, можна назвати 
тероризм, розповсюдження порнографічної 
інформації, відмивання грошей тощо [6].

Дослідники зазначають, що «кіберзло-
чини» мають низку особливостей, завдяки 
яким вони посягають через комп’ютерні 
системи на сфери міжнародного правопо-
рядку, і зокрема — на міжнародний обмін 
інформацією. Сьюзанн В. Бреннер виді-
ляє наступні ознаки «кіберзлочинів», що 
відрізняє їх від «звичайних» злочинних 
посягань та значно підвищує їх суспільну 
небезпечність. По-перше, «кіберзлочин» 
не вимагає фізичного зближення жертви та 
суб’єкта злочину в момент вчинення такого. 
По-друге, «кіберзлочин» є «автоматизо-
ваним» злочином. Це означає, що суб’єкт 
злочину за допомогою комп’ютерних техно-
логій протягом короткого періоду часу може 
збільшити кількість протиправних діянь до 
декількох тисяч. По-третє, суб’єкт «кіберз-
лочину» не підвладний обмеженням, які 
існують у реальному, фізичному світі. 
Так, «кіберзлочини» можуть бути вчинені 
моментально, і тому потребують швидкої 
реакції у відповідь. І, по-четверте, «кіберз-
лочинність» і досі залишається новим фено-
меном, і наука ще не здатна встановлювати 
моделі розповсюдження різних видів злочи-
нів географічно та демографічно, як це має 
місце зі злочинами, що вчиняються у реаль-
ному, фізичному світі [8]. Окрім криміналіс-
тичних проблем, досліджених цією автор-
кою, існує й низка інших, не врегульова-
них правових питань. Зокрема, щодо визна-
чення місця злочину, вчиненого за допомо-
гою мережі Інтернет. Право якої держави 
потрібно застосувати, якщо правопоруш-
ник і об’єкт посягання знаходяться у різних 
країнах? Як має бути вирішено питання 
про межі можливого та необхідного засто-
сування кримінального права країни до 
«кіберзлочинів», вчинених поза її терито-
рією?

Аллан Р. Стейн зокрема стверджує, 
що найбільш проблемною характеристи-
кою Інтернету з точки зору юрисдикційної 
політики є те, що він стирає межу між вну-
трішньодержавною і міжнародною пере-
дачею інформації [9]. Інтернет сформу-
вався та являє собою позатериторіальний 
засіб комунікації та обміну інформацією, 
який не має централізованого управління. 
Кожний індивідуум і його комп’ютер діють 
автономно та формують єдину транснаціо-
нальну мережу, яка виходить за межі гео-
графічної концепції державних кордо-
нів. Інтернет-адреси, що підтримуються 
мережею, нематеріальні, і навіть адреси 
сайтів, які містять URL-індикатори кра-
їни походження, наприклад, «ua», «pl» 
не обов’язково мають бути точними. 
Інтернет-адреси є довільними та можуть 
залишатись незмінними, у той час як сер-
вери переміщаються у фізичному просторі 
[1, 24-31]. Така особливість Інтернету ста-
вить науку і практику перед необхідністю 
вироблення нових підходів до протидії зло-
чинам міжнародного характеру з викорис-
танням комп’ютерних технологій та побу-
дови юрисдикційної політики стосовно 
таких злочинних посягань.

Існує декілька основних напрямів вирі-
шення проблеми подальшого регулювання 
Інтернету та кримінальної відповідаль-
ності за злочини міжнародного характеру 
з використанням комп’ютерних техноло-
гій. Відповідно до першого із них рекомен-
дується пристосувати до злочинів, які вчи-
няються з використанням новітніх інформ-
технологій, традиційні принципи кримі-
нальної юрисдикції. Що стосується дру-
гого, — пропонується розглядати Інтернет 
як самостійний «віртуальний» кіберпрос-
тір та розробляти нові правила застосу-
вання кримінальної юрисдикції щодо зло-
чинів, які у ньому вчиняються.

Прихильники першого напряму вважа-
ють, що нові Інтернет-технології автома-
тично не змінюють правову доктрину кри-
мінальної юрисдикції, і вона може бути 
застосована до «кіберзлочинів» міжнарод-
ного характеру. Правові підстави для поді-
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бних дій нібито передбачені Конвенцією 
про кіберзлочинність (2001 р.). Дійсно, 
Конвенція визначає традиційну схему кри-
мінальної юрисдикції щодо регульова-
них злочинів, допускаючи територіаль-
ний і національний принципи криміналь-
ної юрисдикції. Частина 1 ст. 22 Конвенції 
каже, що кожна із Сторін вживає таких 
законодавчих й інших заходів, які, на її 
думку, можуть бути необхідними для вста-
новлення юрисдикції стосовно будь-якого 
злочину, криміналізованого Конвенцією, 
якщо він вчинений:

а. на її території;
b. на борту судна, яке плаває під прапо-

ром такої Сторони, або
с. на борту літака, зареєстрованого від-

повідно до законодавства такої Сторони, або
d. одним з її громадян, якщо таке пра-

вопорушення карається кримінальним 
законодавством у місці його вчинення, або 
якщо правопорушення вчинено поза меж-
ами територіальної юрисдикції будь-якої 
Держави.

Однак Конвенція не розтлумачує пи-
тання, які «кіберзлочини» слід вважати 
вчиненими на території даної країни, та по-
няття «місце вчинення злочину» і залишає 
це на розсуд національних судів. Міжна-
родна практика засвідчує, що єдиного під-
ходу до вирішення цього питання на наці-
ональному рівні немає. Різне тлумачення 
місця вчинення злочинів, що пов’язані із 
комп’ютерними технологіями, а так само 
відсутність його чіткого правового регулю-
вання на міжнародному рівні можуть при-
звести з одного боку до позитивних кон-
фліктів кримінальних юрисдикцій різних 
країн, коли дві і більше країни претенду-
ють на застосування закону про кримі-
нальну відповідальність щодо одного зло-
чинного діяння, а з іншого — до негатив-
них конфліктів кримінальних юрисдикцій, 
коли жодна країна не вдається до переслі-
дування вчиненого злочину.

У міжнародній правозастосовчій прак-
тиці питання кримінальної юрисдикції 
поставлене в залежність від існуючого 
поділу кіберзлочинів за колом об’єктів: 

 – злочини, що націлені та спричиню-
ють шкоду конкретним об’єктам 
(наприклад, установі банку, елек-
тронній скринці приватної особи 
тощо); 

 – злочини, що націлені та посяга-
ють на невизначене коло об’єктів 
(наприклад, у разі розповсю-
дження комп’ютерних вірусів або 
порнографічної продукції).

Питання застосування закону дер-
жави про кримінальну відповідальність 
до «кіберзлочинів», які посягають на кон-
кретні об’єкти, найчастіше вирішується 
за правилами об’єктивної територіаль-
ності. Знаходячись в одній країні, особа 
спрямовує злочинне діяння на територію 
інших юрисдикцій, застосовуючи сучасні 
комп’ютерні мережі. Правоохоронні органи 
країни фізичного місця знаходження право-
порушника найчастіше навіть не здогаду-
ються про вчинені ним кримінальні діяння, 
і виявляють їх за наслідками, які настають в 
іншій країні. У таких випадках кримінальне 
переслідування злочинця стає неможливим 
без міждержавного співробітництва.

Правопорушник притягається до від-
повідальності на території країни перебу-
вання, або ж видається «потерпілій» країні 
за умов наявності відповідних міжнарод-
них договорів та задоволення інших право-
вих вимог, які супроводжують процедуру 
екстрадиції (правило подвійної криміналь-
ності, правило невидачі власних грома-
дян тощо). Однак процедура екстрадиції є 
досить складною і скоріше винятком, ніж 
правилом розв’язання подібних питань.

Міжнародний досвід також демонструє 
виняткові випадки, коли «потерпіла» кра-
їна вирішує питання про притягнення зло-
чинця до кримінальної відповідальності 
без звернення до країни його місця знахо-
дження. 

Так, у 2000 р. громадянин Російської 
Федерації О. Іванов, здійснивши «хакер-
ську атаку» на систему захисту корпо-
рації з електронної комерції, яка знахо-
диться у штаті Коннектикут, США, отри-
мав ключові паролі доступу і контролю над 
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усією системою. Він погрожував знищити 
всю комп’ютерну мережу корпорації, якщо 
керівництво відмовить йому у трудовла-
штуванні на посаду експерта з безпеки. 
О. Іванова запросили на співбесіду до 
США, де він був заарештований та відда-
ний правосуддю. У суді О. Іванов намагався 
довести, що суд США не має предметної 
юрисдикції щодо вчиненого ним злочину, 
оскільки в момент «хакерської атаки» він 
знаходився в Росії. Суд відкинув ці аргу-
менти, а у судовому вироку зазначив, що 
О.Іванов прагнув спричинити своїми діями 
шкоду на території США, хоча і перебував 
під час реалізації злочинного наміру за її 
межами, на території Росії, та застосував 
до нього статут, що не має прямої екстери-
торіальної дії [6].

Дещо по-іншому вирішуються питання 
застосування кримінальної юрисдикції 
країни до «кіберзлочинів», які посягають 
на невизначене коло об’єктів та відповідно 
порушують правопорядок у невизначеній 
кількості країн. У таких випадках, притяг-
нення особи до кримінальної відповідаль-
ності можливе за правилами екстерито-
ріальності, проте із застереженням — за 
умови наявності в ній кримінальної забо-
рони щодо «кіберзлочинів».

На підставі викладеного можна дійти 
висновку, що сьогодні країнами світу до 
«кіберзлочинів» і «кіберзлочинів» засто-
совуються традиційні принципи кримі-
нальної юрисдикції, засновані на ідеології 
географічної територіальності. Оскільки 
технологія сучасних комп’ютерних мереж 
функціонує поза межами територіального 
суверенітету та є позатериторіальною за 
своєю природою, існуючі принципи кримі-
нальної юрисдикції часто стають неефек-
тивними і, крім того, породжують низку 
юридичних питань.

Між тим, право на існування має й 
інший підхід до регулювання правових від-
носин в мережі Інтернет, який може стати 
альтернативою традиційному, оскільки, 
на нашу думку, краще підходить до реа-
лій сьогодення. Його прихильники пропо-
нують вважати місцем вчинення «кіберз-

лочину» не територію певної країни або 
будь-яку іншу географічну територію, а 
безпосередньо кіберпростір. 

Верховний Суд США дав таке визна-
чення кіберпростору: «Унікальний носій, 
який не знаходиться на певній терито-
рії, але доступний кожному в будь-якій 
точці світу через Інтернет» [3, 152]. 
Інституціональним втіленням кіберпрос-
тору є Інтернет, що являє собою глобальну 
інформаційну систему, яка складається з 
інших інформаційних систем і дозволяє 
користувачам обмінюватися інформацією 
з будь-яким комп’ютером у цій системі [7]. 

Цілком логічно, з урахуванням вище-
зазначеного, надати правовому режиму 
Інтернету статус, аналогічний територіям 
спільного користування (космічний про-
стір, відкрите море, Антарктида тощо). Це 
дозволить запровадити відповідальність за 
протиправні діяння у кіберпросторі згідно з 
принципом кримінальної юрисдикції, який 
діє в інших територіях загального корис-
тування. Тобто особа, яка вчинила злочин 
у кіберпросторі, буде нести відповідаль-
ність перед країною свого громадянства. 
Це правило може набути чинності лише 
за умови прийняття універсального зводу 
правил користування Інтернетом та запро-
вадження принципу обов’язкового співро-
бітництва між країнами у розслідуванні 
злочинів, що вчиняються у кіберпросторі 
[3, 156]. До прийняття відповідних пра-
вових актів, правоохоронні органи і суди 
України, при розслідуванні і розгляді справ 
про злочини міжнародного характеру, вчи-
нені у кіберпросторі, а так само з викорис-
танням комп’ютерних технологій, мають 
враховувати наступні фактори доцільності 
застосування кримінальної юрисдикції:

 – настання або можливість настання 
тяжких суспільно-небезпечних 
наслідків для інтересів держави 
або її громадян;

 – зв’язок із суб’єктом злочину (наці-
ональність, місце постійного про-
живання);

 – зв’язок злочину і злочинця з тери-
торією країни ;
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 – відповідність правил здійснення 
кримінальної юрисдикції чинним 
нормам міжнародного права і між-
народним зобов’язанням держави;

 – правові підстави застосування кри-
мінальної юрисдикції іншою дер-
жавою та вірогідність колізії кри-
мінальних юрисдикцій.

Оцінюючи «кіберзлочини» в історич-
ному ракурсі, згадаємо, що зародились 
вони в Америці, де у 1945 р. була створена 
перша еОМ (комп’ютер), яка використо-
вувалась для розшифровування німець-
ких військових кодів, а згодом й з іншою 
метою. Те саме має місце і в наш час, коли 
суперкомп’ютери та мережні системи бага-
тоцільової паралельної дії використову-
ються, в основному, для вирішення завдань 
інформаційної безпеки, а вже потім — для 
інших локальних цілей.

З появою та розповсюдженням комп’ю-
терної техніки в країнах світу факти злочи-
нів з використанням комп’ютерів і передо-
вих інформаційних технологій стали масо-
вими, що не могло залишити байдужими 
криміналістів-практиків і науковців, які 
побачили в цьому реальну загрозу націо-
нальній безпеці своїх держав і спрогнозу-
вали негативні глобальні наслідки для тех-
нологічно розвинутих країн й інформацій-
ного світу в цілому. 

Починаючи з 1958 р., дані правової 
статистики Стенфордського дослідниць-
кого інституту так характеризують види 
«комп’ютерних» злочинів ХХ століття:

• випадки пошкодження і розкра-
дання комп’ютерного устаткування, 
розкрадання інформації; 

• шахрайство або розкрадання гро-
шей, здійснені із застосуванням 
комп’ютерів; 

• несанкціоноване використання 
комп’ю  те рів або розкрадання 
машинного часу. 

У 1966 р. зафіксований перший випа-
док використання еОМ як інструмента при 
пограбуванні банку в Міннесоті. 

Першою людиною, що застосувала 
еОМ для вчинення податкового злочину 

на суму 620 тис. доларів і постала за це 
перед американським судом у 1969 р., був 
Альфонсо Конфессоре.

Подальша історія «комп’ютерних» зло-
чинів відмічена такими найбільш «яскра-
вими» подіями:

• кінець 70-х — пограбування 
«Секьюріті пасифік банк» (10,2 млн. 
доларів);

• 1979 р. — комп’ютерне розкрадання 
у Вільнюсі (78584 крб.);

• 1984 р. — повідомлення про перший 
в світі «комп’ютерний вірус»;

• 1985 р. — виведення з ладу за допо-
могою «вірусу» електронної сис-
теми голосування в конгресі США;

• 1986-1988 рр. — поява першого 
«комп’ютерного вірусу» в СРСР;

• 1989 р. — блокування амери-
канським студентом 6000 еОМ 
Пентагону;

• 1990 р. — міжнародний з’їзд 
комп’ютерних «піратів» у Голландії 
з демонстрацією можливості необ-
меженого втручання в системи 
еОМ;

• 1991 р. — розкрадання коштів 
Зовнішекономбанку на суму в 125,5 
тис. доларів;

• 1992 р. — умисне порушення роботи 
АСОВІ реакторів Ігналінськой АеС;

• 1993 р. — електронне шахрайство в 
Центробанку Росії (68 млрд. крб.); 

• 1995 р. — спроба російського гро-
мадянина пограбувати Сіті-банк на 
суму 2,8 млн. доларів.

Початок ХХІ століття ознаменувався 
широким впровадженням на світовому 
рівні комп’ютеризованих (автоматичних) 
інформаційно-технологічних систем у 
виробничій, комерційній, банківській та 
інших сферах, у зв’язку з чим головною 
і водночас невідкладною для вирішення 
проблемою стала розробка адекватної сис-
теми захисту цих систем від несанкціоно-
ваного вторгнення. Проблема загострю-
валась пропорційно зростанню обсягів 
інформації, обіг якої забезпечувався назва-
ними інформаційно-технологічними сис-
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темами, в тому числі й переважно завдяки 
активному функціонуванню глобальної 
комп’ютерної мережі Інтернет. 

Не обійшов процес розвитку комп’ю-
терної інфраструктури і Україну. Її наці-
ональні фінансові установи, а так само й 
інші юридичні та фізичні особи отримали 
доступ до міжнародних платіжних сис-
тем, електронного бізнесу, різного роду 
міжнародних проектів і програм, напри-
клад, таких як дистанційні освіта, науково-
дослідницька діяльність тощо. Чисельність 
користувачів мережі Інтернет перевищила 
мільйонну межу. 

Водночас із позитивом виявили себе й 
чисельні недоліки, які можна вважати своє-
рідним виміром зворотного боку технічного 
прогресу. Надшвидкими темпами почали 
зростати злочини з використанням можли-
востей комп’ютерної мережі Інтернет і новіт-
ніх комп’ютерних технологій. З’явились нові 
кваліфіковані види злочинів — «кібертеро-
ризм», «кібершахрайство», «кіберрозкра-
дання», «кіберпорнографія» тощо.

Специфіка цих злочинів не вимагала 
ані ретельного готування до них, ані часу 
для втілення злочинного замислу. Широка 
географія, віддаленість об’єкта посягання 
(за тисячі і сотні тисяч кілометрів від місця 
вчинення злочину), складнощі з виявлен-
ням, доведенням вини, а так само висока 
дохідність, зробили цей вид злочинної 
діяльності одним з найбільш привабливих 
для «фахівців» злочинного світу.

За даними Інтерполу, оголошеними на 
Шостому засіданні Робочої групи зі спів-
робітництва правоохоронних органів країн 
Центральної та Східної Європи (в серпні 
2000 р.) у сфері боротьби з «кіберзлочин-
ністю», доходи злочинців, пов’язані з неза-
конним використанням новітніх техноло-
гій, посіли третє місце в світі після дохо-
дів від торгівлі наркотиками і зброєю [5]. 
А за повідомленням, зробленим агент-
ством Reuters, обіг коштів, що викрадалися 
і вимагалися «кіберзлочинцями» в 2004 р., 
склав 105 млрд. дол. США. 

За висновком американських 
експертів, середня вартість збитку від 

одного «кіберзлочину» в США стано-
вить 500 тис. дол., тоді як одне фізичне 
пограбування банку обраховується у 
3,2 тис. дол. За заявою ФБР, американ-
ські бази даних щомісяця зазнають понад 
тисячу атак іноземних хакерів.1 Збитки 
від одного «кіберзлочину» на Заході 
складають в середньому від  450 тис. до 
1 млрд. дол. США. Щорічні втрати фірм 
США —  100 млрд. дол., Великобританії 
— 4,45 млрд. дол., країн Західної Європи 
— 39 млрд. дол.

Відповідно до соціологічного 
опиту ван ня, проведеного  Інститутом 
ком п’ю   тер ної безпеки та ФБР, 57% органі-
зацій-респондентів вважають комп’ю терну 
мережу Інтернет місцем організації та 
реалізації небажаних інформаційних і елек-
тронних атак, 30% — джерелом несанкціо-
нованого проникнення до їх комп’ютерних 
мереж сторонніх осіб, 26% — заявили про 
факти крадіжки інформації з обмеженим 
доступом та приватного характеру через 
Інтернет. 

Не випадково злочини у цій сфері 
ще у 1992 р. були внесені Організацією 
Об’єднаних Націй до списку 14 видів 
транснаціональних злочинів, поставивши 
їх в один ряд із «відмиванням» грошей, 
терористичною діяльністю, організова-
ним наркобізнесом, крадіжкою витворів 
мистецтв, інтелектуальної власності, неза-
конною торгівлею зброєю, захватом пові-
тряних суден, морським піратством, заво-
лодінням наземного транспорту, шахрай-
ством, екологічними злочинами, торгівлею 
людьми, людськими органами і тканинами.

Детальне висвітлення проблем «кіберз-
лочинності» відбулося на першому міжна-

1 лише упродовж доби після початку військових дій 
в іраку «хакерським» атакам було піддано понад 400 
сайтів мережі інтернет, під час яких застосовувався 
так званий «іракський» комп’ютерний вірус. розробни-
ки цього вірусу, використовуючи загальний інтерес до 
перебігу вказаних подій, надсилали електронне повідо-
млення з написом «Go USA!!!» та пропозицією прогля-
дання останніх фотографій з місця військових подій. 
Серйозні неприємності очікували тих, хто пристав на 
таку пропозицію: їх комп’ютери, локальні мережі були 
інфіковані, системи захисту пошкоджені, системні 
програми, файли, важлива інформація знищені. 

Вісник Академії адвокатури України

134

число 3(19) 2010.



родному стратегічному Конгресі «E-Crime 
Congress 2002», що проходив у Лондоні в 
грудні 2002 р. Ініціатором та організато-
ром цього Конгресу виступив Національ-
ний центр по боротьбі із злочинами у сфері 
високих технологій (National Hi-Tech Crime 
Unit — NHTCU) — перша в історії Вели-
кобританії національна правоохоронна 
організація, завданням якої є боротьба з 
«комп’ютерною» злочинністю та співпраця 
з іншими правоохоронними структурами. 

У роботі конгресу «E-Crime» взяли 
участь близько 400 делегатів, зокрема, з 
Австралії, Нової Зеландії, Кореї, Гонконгу, 
Росії, Латвії, США, які представляли дер-
жавні та недержавні організації, що за-
ймаються проблемами захисту інформа-
ції та розслідуванням комп’ютерних зло-
чинів. Своїх делегатів репрезентували 
також МВС Великобританії, Інтерпол, 
ФБР, Управління «Р» (Росія), Microsoft, 
Symantec, IBM, Sun Microsystems Ltd., 
VISA, MasterCard, eBay, Bank of New York, 
Swedbank.

На Конгресі наголошувалося, що ви-
сокотехнологічна злочинність, до того ж в 
організованих формах, зростає високими 
темпами, «завдячуючи» насамперед гло-
бальній мережі Інтернет. Адже знаходя-
чись у мережі, можна порушувати закон 
на відстані, незалежно від громадянства та 
місця перебування, легко одурювати лю-
дей, приховувати докази і викрадене. Для 
критичних інфраструктур країн світу, їх 
економічної, екологічної, військової без-
пеки такі дії являють значну небезпеку, про 
що свідчать дані, наведені в одній із допо-
відей учасників Конгресу.

Тільки у США 90% організацій що-
річно виявляють порушення інформацій-
них систем (у жовтні 2002 р. кібернетична 
атака упродовж години вивела з ладу 9 із 13 
головних комп’ютерів керівників глобаль-
ним рухом в мережі ІНТеРНеТ); 80% ор-

ганізацій підтверджують фінансові збитки 
(один лише вірус NIMDA спричинив мате-
ріальну шкоду у розмірі більше 1,8 млрд. 
фунтів); щорічно відбувається розкра-
дання приватної інформації на суму понад 
38 млрд. фунтів. 

За компетентними прогнозами в не-
далекому майбутньому можливе стрімке 
зростання кількості «кіберзлочинів», і пе-
редусім таких особливо небезпечних як 
«кібервійни», «кібертероризм», «кіберш-
пигунство» тощо. За повідомленнями 
інформаційного агентства Washington 
ProFile, терорист номер один — Усама Бен 
Ладен отримав комп’ютерну програму 
«Promis» (розробник — компанія Inslaw 
Inc), що дозволяє йому проникати в уря-
дові інформаційні мережі США та інших 
країн і відслідковувати потоки інформації 
з обмеженим правом доступу. Беручи до 
уваги, що користувачами цієї програми по-
ряд з іншими урядовими організаціями є 
ФБР і ЦРУ (США), неважко уявити масш-
таб загрози і пов’язаних з нею наслідків. 
Якщо Бен Ладен дійсно має «Promis», він 
може спостерігати за діями спецслужб, 
отримувати інформацію про їх страте-
гічні плани, без проблем уникати переслі-
дувань, а також «відмивати брудні гроші» 
та вчиняти інші протиправні дії. Фахівці 
не виключають й того факту, що назване 
програмне забезпечення використовува-
лося «Аль Каєдою» для підготовки та про-
ведення терористичних атак на Нью-Йорк 
і Вашингтон 11 вересня 2001 р. Ймовір-
ність його використання з такою ж метою 
можлива і в подальшому.

Прогнозування такого розвитку подій 
спонукає до пошуку і впровадження адек-
ватних засобів протидії, що мають базува-
тись насамперед на досягненнях в галузі 
кримінального права і криміналістики, 
ґрунтовних наукових дослідженнях між-
народного та національного значення.
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реЗюме
В статье рассматриваются вопросы о сути противоправных деяний в сфере новейших 

информационных технологий, отнесенные по классификаторам международного и наци-
онального права к преступным и подлежащие уголовному преследованию. 

SUMMARY
In the article questions are examined about essence of illegal actions in the field of the 

newest information technologies, classified by classifiers of international and national law to 
criminal and subject to the criminal proceeding.

рекомендовано кафедрою кримінального процесу  
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різі притаманних саме цій системі тради-
ційних компонентів, які в основному зво-
дяться до того, що сутність права розумі-
ється в єдності встановлених державою 
загальнообов’язкових правил поведінки 
(джерел права), а роль судової практики 
не виходить за межі тлумачення правових 
норм, тобто домінантою є регламентація 
конкретної правової ситуації, що виража-
ється у нормативно-правових актах, пошук 
яких вважається завданням, що викону-
ється нормами всіх сфер, включаючи вико-
ристання відповідних правових методів 
[2, 138]. Це, на думку узбецького правника 
А.Х. Саїдова, стосується так званого «каса-
ційного прецеденту», оскільки касаційний 
суд — це вища інстанція, і тому рішення, 
що проходить такий етап оскарження, 
може сприйматись іншими судами при 
вирішенні аналогічних справ як фактич-
ний прецедент [3, 163]. Аналогічне може 
прийматися і як ознака суду апеляційної 
інстанції та лягти в основу обов’язковості 
забезпечення оскарження та перегляду 
судових рішень в судах вищих інстанцій 
у країні, яка курсує у бік демократичного 
розвитку. Ці міркування є надзвичайно 
важливими у процесі правозастосування 
положень та реалізації волі вищих органів 
державної влади з огляду на їх принципову 
важливість і значимість для суспільства 
та держави, а також забезпечення гаран-
тій права на судовий захист у випадку оче-
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Постановою Верховної Ради Укра-
їни від 28 квітня 1992 р. було затверджено 
Концепцію судово-правової реформи 
[1, 426], одним із основних завдань котрої 
є створення судочинства, яке максимально 
гарантувало б право на судовий захист, 
рівність громадян перед законом, ство-
рило б умови для здійснення змагаль-
ності сторін [1, 5]. Будь-яка сучасна судова 
система світу є ефективною та дієвою 
виключно за умови наявності розвину-
того інституту перевірки судових рішень, 
який вважається однією з важливих засад у 
сфері правосуддя та гарантує забезпечення 
законності й правопорядку в державі. Існує 
багато способів на шляху до усвідомлення 
закладених в цьому правовому фено-
мені сутності та концептуальних стерж-
нів, використання яких сприятиме форму-
ванню обґрунтованої державницької пози-
ції з метою вдосконалення чинних право-
вих положень, направлених на реалізацію 
особою свого права на оскарження та пере-
гляд рішень суду. 

Як відомо, у світі існує багато систем 
перегляду судових рішень, виокремлення 
яких пов’язується з відмінностями ряду 
політичних, соціально-економічних і куль-
турних чинників, а також специфікою пра-
вової ментальності. В Україні, яка нале-
жить до континентальної правової тради-
ції, становлення і розвиток апеляційного та 
касаційного оскарження відбулися у роз-
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видної незаконності рішень, дій чи безді-
яльності суб’єкта владних повноважень. У 
цій статті мова піде про окремі положення 
прийнятого не так давно Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо недопущення зловживання 
правом на оскарження» (далі — Закон), а 
також про окремі проблемні питання адмі-
ністративного судочинства. 

За частинами першою, другою ст. 55 
Конституції України права і свободи 
людини і громадянина захищаються судом, 
кожному гарантується право на оскарження 
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових і службових осіб. 
Конституційний Суд України у Рішенні від 
25 грудня 1997 р. № 9-зп у справі за звер-
неннями жителів міста Жовті Води виклав 
правову позицію, згідно з якою частину 
першу ст. 55 Конституції України треба 
розуміти так, що кожному гарантується 
захист прав і свобод у судовому порядку; 
суд не може відмовити у правосудді, якщо 
громадянин України, іноземець, особа без 
громадянства вважають, що їх права і сво-
боди порушені або порушуються, створено 
або створюються перешкоди для їх реалі-
зації або мають місце інші ущемлення прав 
та свобод; відмова суду у прийнятті позо-
вних та інших заяв, скарг, оформлених від-
повідно до чинного законодавства, є пору-
шенням права на судовий захист, яке згідно 
зі статтею 64 Конституції України не може 
бути обмежене (п. 1, 2 резолютивної час-
тини).

Відповідно до ст. 129 Конституції Укра-
їни однією із засад судочинства є забезпе-
чення апеляційного та касаційного оскар-
ження рішення суду, крім випадків, вста-
новлених законом. Водночас в адміністра-
тивному судочинстві відповідно до ст. 7, 
13 Кодексу адміністративного судочинства 
України (далі — КАС України) особи, які 
беруть участь у справі, а також особи, які 
не брали участі у справі, якщо суд вирішив 
питання про їхні права, свободи, інтереси 
чи обов’язки, мають право на апеляційне 
та касаційне оскарження рішень адміні-

стративного суду, крім випадків, встанов-
лених законом. Варто звернути увагу й на 
те, що у ст. 14 Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів» передбачено право 
не лише на апеляційне та касаційне оскар-
ження судового рішення, а й на перегляд 
справи Верховним Судом України, що 
свідчить про існування та гарантування в 
Україні трирівневої системи оскарження. 

Так, нормами Закону встановлено, що 
акти на дії та бездіяльність Верховної Ради 
України, Президента України та Вищої 
ради юстиції можуть оскаржуватися лише 
до Вищого адміністративного суду Укра-
їни, рішення якого є остаточними і не під-
лягають перегляду в апеляційному чи каса-
ційному порядку. Розуміється, що зако-
нодавець у такий спосіб регламентував ті 
випадки, коли оскарження вказаної катего-
рії судових рішень не допускається взагалі, 
навіть не зважаючи на те, що це позбавляє 
осіб конституційно гарантованого права 
на апеляційне та касаційне оскарження 
і порушуються приписи як Основного 
Закону України, так і міжнародних право-
вих актів (зокрема, Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод). 
Переконані, що важливість зазначених кате-
горій справ для суспільства не викликає сум-
ніву. Однак категорично встановлювати у 
Законі те, що Вищий адміністративний суд 
України може виступати судом першої та 
останньої інстанції доволі передчасно, зва-
жаючи, зокрема, на певну заполітизованість 
діяльності цього суду, незначну, але постійно 
зростаючу кількість справ таких категорій, 
неможливість оскарження його рішення, 
що має наслідком порушення вимог п. 8 ч. 3 
ст. 129 Конституції України. Зазначене свід-
чить про необхідність зміни такої ситуації, 
коли один із вищих спеціалізованих судів, 
маючи статус вищого тільки серед судів 
визначеної спеціалізованої юрисдикції, упо-
вноважений на вирішення надважливих для 
держави питань. 

При цьому необхідно звернути увагу, 
що завданням адміністративного судо-
чинства відповідно до ст. 2 КАС України 
є захист прав, свобод та інтересів фізич-
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них осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб у сфері публічно-правових відно-
син від порушень з боку органів держав-
ної влади, органів місцевого самовряду-
вання, їхніх посадових і службових осіб, 
інших суб’єктів при здійсненні ними влад-
них управлінських функцій на основі зако-
нодавства, в тому числі на виконання деле-
гованих повноважень шляхом справедли-
вого, неупередженого та своєчасного роз-
гляду адміністративних справ. 

Разом з цим у ст. 17 цього Кодексу вста-
новлено, що до юрисдикції адміністратив-
них судів належить вирішення спорів з при-
воду прийняття на публічну службу, її про-
ходження, звільнення з публічної служби, 
в тому числі що здійснюється актами Вер-
ховної Ради України, Президента Укра-
їни та Кабінету Міністрів України. Запро-
вадження змішаної (універсальної) під-
судності Вищого адміністративного суду 
України, як суду першої, апеляційної, каса-
ційної та останньої інстанцій зазначеної 
категорії справ, не лише не узгоджується 
з основними принципами адміністратив-
ного судочинства, визначеними ст. 7, 13 
КАС України, зокрема стосовно забезпе-
чення апеляційного та касаційного оскар-
ження рішень адміністративного суду, але 
й суперечить ч. 2 ст. 24 Конституції Укра-
їни, оскільки фактично встановлює для 
такої категорії публічних службовців обме-
ження на оскарження судового рішення за 
ознакою займаної ними посади, що є пору-
шенням вимог частини третьої ст. 22 Осно-
вного Закону України. Так, згідно з цією 
нормою при прийнятті нових законів або 
внесенні змін до чинних законів не допус-
кається звуження змісту та обсягу існую-
чих прав і свобод, до яких належить і гаран-
товане право на судовий захист, зокрема на 
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяль-
ності органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, посадових і служ-
бових осіб (ст. 55 Конституції України). 

На наш погляд, створений в Укра-
їні прецедент неможливості оскарження 
рішень суду у справах, де стороною спору 
(його відповідачем) виступають такі дер-

жавні орган як Верховна Рада України, 
Президент України та Вища рада юстиції, 
є вкрай небезпечним для суспільства й дер-
жави, не відповідає призначенню, завдан-
ням і меті адміністративного судочинства, 
оскільки ставить під сумнів можливість 
реалізації принципу верховенства права, а 
крім цього, також суперечить конституцій-
ному припису стосовно змісту і спрямова-
ності діяльності держави у бік визначення 
прав і свобод людини та їх гарантій (ст. 3 
Конституції України). 

Варто звернути увагу ще на один важли-
вий аспект, який, на наш погляд, вплива-
тиме на реалізацію особами права на судо-
вий захист. Це стосується заборони забез-
печення адміністративного позову у спорах 
про оскарження актів, дій та бездіяль-
ності Верховної Ради Украї ни, Президента 
України та Вищої ради юстиції шляхом 
зупинення актів та заборони вчиняти 
певні дії. Виникає запитання, а як бути у 
випадку, коли ці акти, дії чи бездіяльність 
є очевидно незаконними або протиправ-
ними, завдають небезпеку правам, свобо-
дам чи інтересам особи (позивачу в адміні-
стративній справі)? Хіба це не унеможлив-
лює або істотно не ускладнює виконання 
рішення суду, постановленого в окремій 
судовій справі, та не підриває ефективність 
судового захисту? 

Давайте проаналізуємо положення 
Закону щодо внесення змін до повнова-
жень Вищої ради юстиції, згідно з якими 
цей орган у законодавчо виписаний спо-
сіб отримав право на втручання в діяль-
ність судів, а також можливість здійснення 
впливу на професійну діяльність суддів 
при здійсненні ними правосуддя. Припи-
сами Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» прямо передбачено, що суди 
здійснюють правосуддя на основі Консти-
туції та законів України самостійно, неза-
лежно від будь-якого незаконного впливу, 
забезпечуючи при цьому верховенство 
права. Втручання у цей процес, вплив на 
суд або суддів у будь-який спосіб, непо-
вага до суду чи суддів, збирання, збері-
гання, використання і поширення інфор-
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мації усно, письмово або в інший спосіб з 
метою завдання шкоди авторитету суддів 
чи впливу на безсторонність суду заборо-
няється і тягне за собою відповідальність, 
установлену законом. Таким чином, можна 
дійти висновку, що розширення закріпле-
них Конституцією України повноважень 
Вищої Ради юстиції суттєво звужує гаран-
тії самостійності судів і незалежності суд-
дів, що йде усупереч приписам Осно-
вного Закону України. До того ж відте-
пер до функцій членів Вищої ради юсти-
ції належатиме право на витребування із 
судів копій судових справ, розгляд яких не 
закінчено, а їх ненадання або надання заві-
домо недостовірної інформації має наслід-
ком настання відповідальності, встановленої 
законом (рішення Конституційного Суду 
України від 19 травня 1999 р. № 4-рп/99, 
від 11 квітня 2000 р. № 4-рп/2000, від 20 
березня 2002 р. № 4-рп/2002) в частині 
незалежності і недоторканності суддів, та 
заборони впливу на суддів у будь-який спо-
сіб (ст. 126 Конституції України). 

У 2002 р. Конституційний Суд  України 
у своєму рішенні від 21 травня № 9-рп/2002 
зазначив, що ознайомлення Вищою радою 
юстиції з матеріалами судових справ, 
розгляд яких не закінчено, можливе лише 
в рамках здійснення перевірки в конкрет-
ній справі з питань дисциплінарної відпо-
відальності суддів і прокурорів або звіль-
нення судді за порушення присяги. 
Конкретною справою, на думку органу 
конституційної юрисдикції, є справа з 
питань дисциплінарної відповідальності 
суддів і прокурорів або звільнення судді за 
порушення присяги тощо. При цьому озна-
йомлення з матеріалами судових справ не 
означає перевірку судової справи по суті, 
а полягає лише в перевірці матеріалів і 
обставин, інформація щодо яких міститься 
саме в цій судовій справі. 

Викликають певну дискусію і зміни 
до ст. 27 Закону України «Про Вищу раду 
юстиції», оскільки вони не узгоджуються з 
положеннями ст. 131 Конституції України. 
Так, у зазначеній нормі Конституції Укра-
їни встановлено вичерпний перелік актів, 
що приймаються Вищою радою юстиції, а 
у Законі передбачається його розширення 
«іншими актами в межах повноважень 
Вищої ради юстиції». 

Підсумовуючи, можна зазначити, що 
у момент розбудови адміністративної юс-
тиції в Україні в обґрунтування правової 
основи ставилося завдання запровадження 
дієвої моделі судочинства у сфері вирі-
шення публічно-правових спорів з метою 
захисту прав і свобод людини та громадя-
нина, законних інтересів юридичних осіб 
від порушень з боку держави чи органів 
місцевого самоврядування, яке б здійсню-
валося на дещо інших засадах, ніж у ци-
вільних судах, враховуючи, зокрема, наяв-
ність на стороні відповідача потужного ад-
міністративного апарату. До того ж у пояс-
нювальній записці до проекту КАС Укра-
їни прямо передбачалося забезпечення 
оскарження судового рішення в апеляцій-
ному, касаційному, повторно касаційному 
порядку, а також у зв’язку з нововиявле-
ними обставинами, та вказувалося на за-
стосування правила — касація після апе-
ляції. Жодних посилань на обмеження у 
зв’язку з можливим зловживанням осо-
бами права на оскарження законодав-
цем встановлено не було. Безумовно, на-
віть враховуючи те, що необхідність вне-
сення змін до положень чинного законо-
давства диктується реаліями та вимогами 
сучасності, допускати гарантоване Кон-
ституцією та законами України права на 
судовий захист, зокрема шляхом звуження 
оскарження та перевірки судових рішень, 
на наш погляд, не варто. 
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реЗюме
В статье авторы раскрывают проблемные вопросы ограничения права на обжалование 

судебных решений. Делается вывод о невозможности сужения права на судебную защиту, 
в частности, путем обжалования и проверки судебных решений.

SUMMARY
The author of the article describes the problematic questions of restricting the right to appeal as 

to court decisions. The conclusion about impossibility of limiting the right for the court defence and 
in particular by means of appeal and checking the court decisions.
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За останні роки злочинність, озброєна 
найсучаснішими технологіями та досяг-
неннями у різноманітних наукових галу-
зях, виходить на вищий рівень, що вима-
гає від криміналістики постійного вдоско-
налення своїх методів та  прийомів. Значно 
розширився фронт криміналістичних 
досліджень, з’являються нові наукові 
напрями. Криміналістика безперервно 
збагачується новими даними,  цікавими 
гіпотезами і концепціями, що відносяться 
до усіх основних галузей її проблема-
тики. Серед них є і нетрадиційні методи, 
застосування яких є мало дослідженими, а 
результати досить сумнівними, що викли-
кає постійні супереч ки серед науковців. 
Одним з них є гіпноз, а саме його застосу-
вання як прийому встановлення істини. 

Стан гіпнозу та результатів його 
впливу на людську психіку здавна цікавило 
науковців. Перший міжнародний конгрес, 
присвячений питанням експерименталь-
ного і лікувального гіпнозу, відбувся в 
Парижі 8—12 серпня 1889 р.; його почес-
ними головами були Шарко, Броун-Секар, 
Ріше, Азам, Ломброзо, Меснет. Серед 
його учасників разом з Льєбо та Берн-
геймом знаходилися Джерін, Джанет, 
Бабінскі, Форел, Фрейд, Шренк-Нотцінг, 
Джемс, В.М. Бехтєрєв [4, 11].

На сьогодні термін «гіпноз» не є визна-
ченим. У перекладі з грецької «гіпноз» 

К.В. БєляєВА,
аспірантка
(Академія адвокатури України)
(науковий керівник професор В.Г. Гончаренко)

нетРАдиційні методи 
РоЗСлідувАння Злочинів. 
гіпноЗ

Ключові слова: 

означає сон, на що й вказує Порот (1952) 
надаючи йому наступне визначення: 
«Гіпнозом називають штучно виклика-
ний неповний сон певного виду». Проте 
це визначення є коротким і не відображає 
повноти даного явища. 

Професор Тіме підкреслює відмінності 
від сну, який не контролюється людиною, 
наголошуючи на тому, що під час сеансу 
суб’єкт є активним та зацікавленим в тому, 
що відбувається. Це відзначає і Британ-
ська медична асоціація (1955), яка ствер-
джує, що гіпноз — це «короткочасний стан 
уваги, що змінюється, у суб’єкта, стан, 
який може бути викликаний іншою люди-
ною і в якому можуть спонтанно виникати 
різні феномени у відповідь на вербальні 
або інші стимули. Ці феномени містять 
в собі зміни свідомості і пам’яті, підви-
щення схильності до навіювання і поява у 
суб’єкта реакцій і ідей, які йому не влас-
тиві в його звичайному стані духу. Крім 
того, такі феномени, як втрата чутливості, 
параліч, м’язова ригідність і вазомоторні 
зміни, можуть бути викликані та усунені у 
гіпнотичному стані» [3, 24]. 

Занурений в гіпнотичний стан, 
людський мозок проявляє специфічну 
активність — це показали позитронні 
томограми. За допомогою ПеТ в медицині 
вимірюють клітинну активність мозку. 
Це відрізняється від CAT технологій, які 
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малюють зрізи мозку в діагностичних 
цілях [3, 13]. 

Хоча не зовсім зрозуміла нейрофізіо-
логічна природа гіпнозу, але достовірно ві-
домо, що гіпноз є інструментом, який має 
велику силу і можливості. 

Суть гіпнозу полягає в сильній концен-
трації уваги на якому-небудь предметі за 
повного ігнорування усього іншого. Коли 
об’єктом концентрації є голос гіпнолога, 
що промовляє потрібну інструкцію, гіпно-
тичний стан стає корисним дослідом, який 
чинить вплив і після виходу з цього стану. 

Крім лікувальних властивостей гіп-
нозу були помічені й такі, як покращення 
пам’яті або спонукання до вчинення пев-
них дій, які особа не вчиняє за власним ба-
жанням. 

В сучасній науці виділяють наступні 
основні види гіпнозу: класичний, ката-
лептичний, сомнамбулічний, психологіч-
ний наяву, китайський парадоксальний, 
 наркогіпноз, апаратний, циганський і пато-
логічний. Кримінальні гіпнотизери в тепе-
рішній час використовують для здійснення 
обману усі перераховані види гіпнозу, але 
найчастіше застосовується психологічний 
гіпноз [1, 4].

Допустимість гіпнозу як одного зі спо-
собів встановлення істини при розсліду-
ванні кримінальної справи бентежить тим, 
що гіпноз, який цілком базується на навію-
ванні, є «вторгненням» гіпнотизера у люд-
ську свідомість та активним впливом на неї. 
Виходячи з того, що вплив є обов’язковою 
умовою спілкування як взаємодії, у слідчій 
практиці постає питання про застосування 
його у рамках положень закону, що заборо-
няють обман, фальсифікацію, приниження 
людської гідності, ущемлення законних 
прав та інтересів.

У закордонній практиці гіпноз набув 
широкого застосування. Він був використа-
ний у низці гучних справ. Допит  Альберта 
Десалво, більш відомого як Бостонський 
душитель, тривав 50 годин. У  частині до-
питу, що проводилась під гіпнозом, Де-
салво описав вбивство евелін Корбін, при-
гадавши подробиці, в тому числі стосовно 

її здоров’я, які вона називала при розмові 
з ним.

Гіпноз дав поштовх і розслідуванню по 
справі Теодора Банді, визнаного винним у 
вбивстві більш ніж 30 жінок. Свідок Ніта 
Нері, що бачила вбивцю, проте на встигла 
його роздивитись, у стані гіпнозу безпо-
милково вказала на його фото серед бага-
тьох інших. 

Сем Шеппард, обвинувачений у вбив-
стві власної дружини, пройшовши проце-
дуру допиту у стані гіпнозу, пригадав по-
дробиці ночі вбивства, власне наявність 
в домі незнайомого чоловіка й його при-
кмети та був виправданий [7, 3]. 

Завдяки гіпнозу були затримані ви-
крадачі шкільного автобуса, заповненого 
учнями у м. Чоучілла, штат Каліфорнія. 
Водій автобуса, який зміг вибратись на 
волю, у стані гіпнозу пригадав прикмети 
злочинців та інші подробиці, що вирішили 
подальший хід розслідування.

Гіпноз був використаний і при вбивстві 
Роберта Кеннеді, і при викраденні Джиммі 
Хоффа, і в ряді інших гучних справ. Це 
призвело до ретельнішого вивчення такого 
явища, як допити за допомогою гіпнозу та 
гострої полеміки провідних спеціалістів 
щодо допустимості його застосування.

В США існують спеціальні навчальні 
заклади базової підготовки для слідчих в 
царині застосування гіпнозу. Такі класи 
відкриті при Інституті терапевтичного та 
судового гіпнозу у Х’юстоні, штат Техас, 
при Поліцейській Академії у Арлінгтоні, 
штат Техас, при Інституті гіпнозу в Лос-
Анжелесі, штат Каліфорнія.

Були скоординовані дві школи при Ака-
демії DPS (Department of Public Safety). 

З 1 липня по 31 грудня 1990 р., слід-
чими, що пройшли підготовку у вказа-
них закладах, було проведено 1187 допи-
тів за допомогою гіпнозу. У 876 (73,80%) 
була отримана додаткова інформація, 311 
(26,20%) не принесли результату. 

Допит за допомогою гіпнозу був ви-
знаний як спосіб доказування у кількох 
справах, таких як Вестер проти держави, 
713 SW 2D 206 (Техас App. — 1986); Уол-
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терс проти держави, 680 SW 2D 60 (Те-
хас APP — 1984); Зані проти держави, 758 
SW2d 233 (Техас Cr. App. — 1988); Лэрд 
проти держави, 650 SW 2D 198 (Техас App. 
— 1983) [8, 2—5]. 

Була розроблена чітка програма допиту, 
яка включає попередню бесіду без застосу-
вання гіпнозу, власне допит, підсумовуючу 
бесіду також без застосування  гіпнозу.

До кола рекомендацій можна віднести 
цивільну форму одягу гіпнотизера, відпо-
відну атмосферу у приміщенні, відсутність 
попереднього знайомства між гіпнотизе-
ром та гіпнотизованим.

До обов’язкових вимог слід віднести 
аудіо- чи відеозапис, який фіксуватиме 
контакт, неупередженість гіпнотизера, яку 
гарантує максимальне обмеження наданої 
йому інформації по справі, наявність у гіп-
нотизера численних ліцензій та дозволів. 
Причому допит може проводитись лише 
щодо свідка або потерпілого і аж ніяк не 
відносно підозрюваного, адже головною 
гарантією прав людини є добровільність 
процедури, яка підкріплюється заявою, на-
писаною власноруч. 

Гіпнотичні прийоми були при прове-
денні кримінальних розслідувань вико-
ристані й у Ізраїлі, з тим щоб покращити 
пам’ять 40 осіб, які так чи інакше мали 
відношення до злочинів. Було виявлено, 
що на фоні збільшення об’єму отрима-
ної  інформації, мали місце неточності, ре-
зультатами яких були суб’єктивні фактори 
[9, 77—80]. Це послужило вагомою причи-
ною для деяких науковців відстоювати не-
допустимість гіпнозу у кримінальному су-
дочинстві.  Також на це вплинули й окремі 
медичні показання.

Так, Департамент громадської безпеки 
штату Техас забороняє проводити  сеанси 
гіпнозу у разу наявності в опитуваного 
хвороб серця, діабету, епілепсії, вживання 
стимуляторів чи заспокійливих засобів, 
відсутності згоди лікаря [8, 5]. 

Незважаючи на те, що згідно з твер-
дженням Доуса (1979), що використання 
гіпнозу стимулює пам’ять та економить 
час і кошти слідства, дослідження Дворкіна 

(1967) вказують на цілком ймовірну можли-
вість суб’єкта приховати під гіпнозом дані, 
розкриття яких є для нього небажаним.

Хілгард (1979) вказує на те, що сама 
побудова запитань, які задаються гіпно-
тизером, є підказкою відповідей, а отже 
 відповідь не може бути розцінена як така, 
що має доказову силу. Подібне відмічає і 
Бейдлман (1981), який зосереджує увагу 
слідчого на ретельній побудові запланова-
них запитань. 

Аналізуючи недоліки гіпнозу, Уорнер, 
зокрема, вказує на справу ебанкса про 
вбивство, в якій обвинувачений заперечу-
вав свою вину у стані гіпнозу. Суд поста-
новив, що закон США не визнає подібних 
свідчень. 

Це відображають й експерименти Пат-
мана (1979), в яких чітко показані помилки 
суб’єкта при відповіді на певні запитання 
[6, 4]. 

У своїй праці «Використання та зло-
вживання гіпнозом у суді» Орн (1979) ви-
значає основні «підводні камені» такого 
використання. Недоліками, за Орном, є 
можливість сприймання суб’єктом своїх 
фантазій чи уявлень як реальних фактів; 
якщо суб’єкт сприймає брехню за життєву 
необхідність, він видає її й у загіпнотизо-
ваному стані; суб’єкт може орієнтуватись 
на питання гіпнотизера, що призводить 
до «пригадування» обставин, які не мали 
місця, тобто псевдопригадування [5, 2]. 

Уорнер (1979) та Ашворд (1980) під-
креслювали необхідність чіткого переліку 
правил при проведенні допиту за допомо-
гою гіпнозу, які отримали документальну 
форму у Резолюції Спільноти клінічного 
та експериментального гіпнозу (1980). 

Згідно з доповіддю, підготовленої Ро-
бочою групою на прохання Професій-
ної Ради Британської психологічної орга-
нізації (2001), гіпноз використовується у 
 дослідах як інструмент для вивчення пси-
хічних явищ, таких як біль, пам’ять, сен-
сорні зміни, контроль поведінки. Вказано, 
що сам по собі гіпнотичний стан не може 
спонукати суб’єктів до вчинення дій, що 
суперечать їх моральним та етичним уяв-
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ленням. Також підіймається питання щодо 
покращення пам’яті піддослідних. 

Ще у 1987 р. Американська Медична 
Асоціація винесла заборону щодо викорис-
тання свідчень, отриманих під гіпнозом у 
судових справах. В свою чергу, Міністер-
ство внутрішніх справ США (1987) надало 
проект зведення керівних принципів вико-
ристання гіпнозу, серед яких гіпноз визна-
чався крайнім заходом, а результати мали 
дуже відносне значення [6, 3—4]. 

Відхиляє застосування судового гіп-
нозу і Кодекс Міжнародної спільноти гіп-
нозу, ратифікований у 1979 р. Необхідно 
підкреслити, що не існує відомих способів 
встановлення відмінності між фактичними 
та псевдопригадуваннями.  Співробітники 
поліції мають обмежені технічну підго-
товку та розуміння психології і психопато-
логії. Вони зорієнтовані на отримання не-
обхідної інформації, а не зосереджені на 
стані здоров’я піддослідного — свідка чи 
жертви злочину. Нарешті, поліцейські мо-
жуть бути впевнені у винуватості опитува-
ного та несвідомо спровокувати зміщення 
пригадувань. 

Виходячи з цього, Міжнародна спіль-
нота гіпнозу рішуче виступає проти під-
готовки співробітників поліції та викорис-
тання гіпнозу у розслідуванні.

Випадками використання гіпнозу у 
правоохоронній діяльності належним чи-
ном є залучення психіатра чи психолога з 
досвідом роботи у цій галузі; надання йому 
мінімального об’єму інформації; фіксу-
вання процесу технічними засобами [4, 3]. 

На теренах колишнього Радянського 
Союзу тема використання гіпнозу правоо-
хоронним органами починає активно піді-
йматись лише у 90-х роках. 

У 1997 р. в Академії МВС РФ була за-
хищена кандидатська дисертація В.Д. Ха-
балевим з юридичної психології на тему 
«Застосування гіпнозу для активізації 
пам’яті опитуваних осіб в діяльності за-
рубіжної поліції», яка, однак, не принесла 
очікуваного резонансу.

У НДІ МВС РФ з 1992 р. існував відділ, 
де проходило вивчення нетрадиційних 

психологічних прийомів розкриття злочи-
нів. Очолював відділ кандидат медичних 
наук А.И. Скрипніков, активно пропагу-
ючи гіпнорепродукціонне опитування як 
метод підвищення ефективності роботи 
органів МВС. Проте його основоположні 
твердження суперечать дослідам, проведе-
ним Райковим, з яких випливає, що людина 
в стані гіпнозу здатна  перевтілитися в іншу 
особу, а також може фантазувати і виявляти 
повну підлеглість командам гіпноти-
зера [2, 28]. Подібне остаточно виклю-
чає можливість сприймання опитуваного 
у стані гіпнозу як суб’єкта кримінального 
процесу. 

Як і законодавство Росії, законодав-
ство України не містить жодного проце-
суального документа, який би регулю-
вав застосування гіпнозу в розслідуванні 
кримінальних справ. Відсутність ратифі-
кації Україною міжнародних докумен-
тів, які регулюють подібне застосування, 
унеможливлює їх використання при 
вирішенні даного питання. А некомпетент-
ність, поспіх, а іноді просто  необізнаність 
деяких слідчих у галузі судового гіпнозу 
іноді робить цю процедуру просто небез-
печною для здоров’я опитуваного. До того 
ж велику роль відіграє і деяка упередже-
ність працівників правоохоронних струк-
тур. В МВС України є думка, що слідчий 
не може навіть думати про такі методи в 
розслідуванні кримінальних справ і що 
він не може виходити за межі наданої 
йому законом компетенції. 

Таким чином, використання гіпнозу 
на території України, як способу встанов-
лення істини по справі, є можливим при 
чіткому дотриманні:

по-перше, процесуального аспекту, 
тобто виключної добровільності проце-
дури, що підтверджується бажанням, пись-
мовою згодою особи, технічною фіксацією 
процедури, наданням та роз’ясненням 
необхідної інформації, належною квалі-
фікацією експерта, підтвердженою відпо-
відними документами, і невикористання 
інформації, отриманої подібним чином, як 
доказу у справі. 
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по-друге, медичного аспекту, тобто ре-
тельної перевірки фізичного та психологіч-
ного стану піддослідного, проведення не-
обхідних аналізів, консультація з лікарем;

по-третє, етичного аспекту, тобто ви-
рішення питання про застосування про-
цедури у рамках положень закону, що 
 забороняють фальсифікацію, приниження 
людської гідності, зачіпання законних прав 
та інтересів. Так само неприпустимо пси-
хічне насильство — шантаж, погрози, об-

ман, необґрунтовані обіцянки, викорис-
тання релігійних забобонів, малокультур-
ності допитуваного, незнання ним своїх 
прав тощо.

Навіть за дотримання таких умов слід 
враховувати, що дані, отримані цим спо-
собом, не можуть мати доказової сили, по-
винні базуватись на фактичних матеріалах 
або підлягати надзвичайно ретельній пере-
вірці.
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реЗюме
В статье проанализирована украинская и зарубежная литература и описан опыт при-

менения гипноза в уголовном процессе. Отмечены границы допустимости применения 
гипноза.

SUMMARY
Ukrainian and foreign literature is analysed in the article. Experience of application of hyp-

nosis is described in criminal investigation. The borders of admission of application of hypnosis 
are marked.
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Сучасну криміналістику неможливо 
уявити без дактилоскопії — вчення про 
відбитки рук та їх використання в боротьбі 
зі злочинністю. Ще 100 років тому її 
прихильники довго і наполегливо дово-
дили переваги нового методу наукової 
ідентифікації. І хоча відбиток пальця для 
засвідчення різного роду операцій визна-
вався ще в Ассирії, Вавилоні, Китаї, Японії 
і навіть Давньому Єгипті, виникненню 
дактилоскопії ми зобов’язані, перш за все, 
англійцям. Незалежно один від одного 
У. Гершель і Г. Фолдс дійшли висновку 
про можливість дактилоскопічної реєстра-
ції та встановлення злочинців за слідами 
рук, знайденими на місці події. Ф. Гальтон 
і е. Генрі розробили класифікацію візерун-
ків і довели їх індивідуальність та незмін-
ність [1, 81]. Дактилоскопія стала своєрід-
ним символом криміналістики і була взята 
на озброєння правоохоронними органами 
багатьох країн світу.

На території Російської Імперії дакти-
лоскопічна реєстрація у 1907 р. була впро-
ваджена у в’язницях, а з 1908 р. розповсю-
джена у всіх поліцейських управліннях. 
В Україні система дактилоскопічного об-
ліку була започаткована у січні 1904 р. в 
м. Києві одним із керівників поліції міста 
Г.М. Рудим, який справедливо вважається 
«батьком української дактилоскопії». З 
1914 р. у провідних країнах світу дактило-
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скопія визнана основним методом реєстра-
ції.

За часів Радянського Союзу 
обов’язковій дактилоскопічній реєстрації 
підлягали особи, взяті під варту, а також за-
тримані за підозрою у вчиненні злочину, 
бродяжництво та жебрацтво. На той час 
встановити особу злочинця за слідами рук, 
знайденими на місці події, з використан-
ням картотеки, вдавалося лише в окремих 
випадках — за умови виявлення та вилу-
чення слідів 8—10 пальців злочинця, який 
раніше був дактилоскопійований у цьому 
регіоні.

В Україні дактилоскопіювання насе-
лення ґрунтується на Конституції  України, 
ст. 199 КПК України, законах України 
«Про міліцію», «Про біженців», «Про 
оперативно-розшукову діяльність», норма-
тивних актах правоохоронних, прикордон-
них і міграційних служб України, Держав-
ного департаменту України з питань вико-
нання покарань.

Згідно з п. 11 ст. 11 Закону України 
«Про міліцію» працівник міліції має право 
«проводити дактилоскопію осіб, які затри-
мані за підозрою у вчиненні злочину або 
за бродяжництво, взяті під варту, звинува-
чуються у вчиненні злочину, а також осіб, 
підданих адміністративному арешту» [4]. 
Також на міліцію покладено обов’язки дак-
тилоскопіювати невпізнані трупи. Згідно зі 
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ст. 11 Закону України «Про біженців» орган 
міграційної служби зобов’язаний «прово-
дити дактилоскопію особи, стосовно якої 
порушено клопотання про надання ста-
тусу біженця» [3]. Згідно з відповідними 
нормативними актами прикордонники 
зобов’язані дактилоскопіювати мігрантів 
[7], які нелегально перебувають на тери-
торії України, а адміністрація слідчих ізо-
ляторів і виправних центрів Державної 
кримінально-виконавчої служби — осіб, 
які взяті під варту або відбувають пока-
рання за вчинення злочину.

Необхідність в ідентифікації особи 
виникає не тільки для встановлення 
злочинців за їхніми слідами. Техно-
генні катастрофи, природні катаклізми, 
військові конфлікти, терористичні акти 
стають причиною смерті великої кіль-
кості людей, що ставить завдання встанов-
лення особи невпізнаних трупів. І дійсно, 
«привілеєм» швидкого і точного встанов-
лення особи загиблих у наведених вище 
випадках користуються тільки особи, які 
раніше були дактилоскопійовані у зв’язку 
з їх протиправною діяльністю.

Необхідно пригадати, що універсальні 
можливості дактилоскопічних методів 
обліку ще здавна притягували увагу спе-
ціалістів різних сфер діяльності, які не 
пов’язані зі злочинністю. Наприклад, у 
Китаї (VII ст.) відбитки пальців викорис-
товувалися для засвідчення документів 
про розірвання шлюбу, в інших країнах 
підтверджували різні майнові договори та 
правочини, засвідчували документи.

Варто також зазначити, що ідея запро-
вадження дактилоскопіювання всього насе-
лення не нова. В 30-х роках XX століття 
вона була опублікована німецькими кримі-
налістами е. Анушатом і А. Гельвігом. У 
юридичній літературі тих часів пропози-
ції цих авторів про загальне дактилоскопі-
ювання населення піддані критиці, визнані 
аморальними і залишилися на папері.

Як відомо, після другої світової війни 
активним ініціатором тотального дактило-
скопіювання населення США був директор 
ФБР е. Ґувер, але і його намагання не були 

офіційно підтримані державою і залиши-
лися нездійсненими [6, 40].

На сучасному етапі процес дактилоско-
пічної реєстрації певних категорій насе-
лення в деяких країнах закріплено відпо-
відними законами, які мають загальні риси, 
але в деяких з них є особливості.

У США, наприклад, відібрання зразків 
папілярних узорів пальців та долонь рук 
осіб є обов’язковою умовою при прийнятті 
на роботу до деяких державних та недер-
жавних установ, зокрема, для поперед-
ження статевих злочинів (у персоналу, при-
четного до роботи з дітьми), обов’язковою 
така процедура є для представників профе-
сій так званого підвищеного ризику: вій-
ськових, поліції, транспортників, шахтарів 
та ін.

Процедура отримання політичного 
притулку в ФРН передбачає обов’язкове 
відібрання фотографії та відбитків 10-ти 
пальців у шукачів притулку з метою їх 
ідентифікації, винятком є лише діти до 
14-ти років.

У Франції система дещо інша, там дак-
тилоскопіюють всіх, хто має права водіїв. 
Зрозуміло, що це основна частина насе-
лення.

У Російській Федерації існує досить 
об’ємний перелік випадків обов’язкової 
державної дактилоскопічної реєстрації 
осіб, чия професійна діяльність пов’язана 
з підвищеним ризиком (служба у збройних 
силах, органах внутрішніх справ, феде-
ральній службі безпеки, зовнішній роз-
відці, рятувальники, екіпажі повітряних 
суден тощо), осіб не здатних за станом 
здоров’я або віку повідомити свої дані. 
Внесення в це коло біженців, осіб, які під-
лягають висланню з країни, та осіб, які 
вчинили адміністративні правопорушення, 
дає змогу зробити висновок, що законо-
давець вважає цих людей суб’єктами, від 
яких можна чекати протиправних дій, а 
також приховування відомостей про їхню 
особу. Обов’язковій державній дактило-
скопічній реєстрації підлягають всі невпіз-
нані трупи. Крім того, будь-який громадя-
нин Росії має право на добровільну дакти-
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лоскопічну реєстрацію за його письмовою 
заявою.

У Молдові, як і в Російській Федера-
ції, впровадили два види дактилоскопічної 
реєстрації — обов’язкову і добровільну. 
Особливістю молдавського законодавства 
є обов’язкове дактилоскопіювання водіїв 
транспортних засобів, членів екіпажів по-
вітряних суден, осіб, які виїжджають за 
межі країни на заробітки.

До процедури дактилоскопії як до вико-
нання громадянського обов’язку ставляться 
в Ізраїлі, де дактилоскопічному обліку під-
лягають усі військовозобов’язані, тобто 
практично все населення країни [2, 20—21].

Необхідність більш широкого застосу-
вання дактилоскопічних обліків в Україні 
диктується низкою факторів. По-перше, це 
нагальна потреба в міжнародній кооперації 
правоохоронних органів у боротьбі із теро-
ризмом, організованою злочинністю, неле-
гальною міграцією, відмиванням грошей 
та ін. Слід також враховувати, що остан-
німи роками Україна бере активну участь у 
миротворчих міжнародних операціях. По-
друге, велика кількість невпізнаних тру-
пів під час зростання кількості природних 
та техногенних катастроф, забезпечення 
ефективності розшуку безвісти зниклих 
громадян, особливо неповнолітніх та ін.

Таким чином, необхідність створення 
єдиної багатофункціональної системи дак-
тилоскопічних обліків в Україні, вирі-
шення питання вдосконалення правового 
забезпечення дактилоскопічної реєстрації 
в Україні, на наш погляд, є очевидною.

Дискусійним сьогодні залишається пи-
тання про доцільність дактилоскопічної 
реєстрації громадян України. Ряд науковців 
(В.П. Бахін, В.К. Лисиченко, А.В. Іщенко, 
М.Я. Сегай, А.В. Старушкевич та інші) та 
практичні працівники правоохоронних ор-
ганів вважають за необхідне ведення дак-
тилоскопічної реєстрації в Україні.

Нині на черговому доопрацюванні пе-
ребувають проекти законів України «Про 
ідентифікацію особи» та «Про дактилоско-
пію», які подавалися ще в червні 1999 р. та 
у вересні 2001 р. [8].

На нашу думку, проблема дактилоско-
пічної реєстрації населення України на су-
часному етапі має декілька аспектів.

Перш за все, це правова проблема, яка 
виникла за відсутності будь-якого поси-
лання на дану процедуру в КПК України, 
а також через неухвалення Верховною Ра-
дою України Закону «Про дактилоскопічну 
реєстрацію», що дає підстави для висно-
вку про те, що дактилоскопіювання нале-
жить до непроцесуальних дій. Крім того, 
на нашу думку, цей Закон повинен чітко 
розмежувати обов’язкові і необов’язкові 
дії органів, які проводять дактилоскопію-
вання, а також містити точне трактування 
таких дій.

Існують твердження, що отримання 
та використовування дактилоскопічної ін-
формації не відповідає Конституції Укра-
їни, порушує права і свободи людини і гро-
мадянина. Як правило, при цьому посила-
ються на ст. 28 Конституції України, де за-
значено: «Кожен має право на повагу до 
його гідності. Ніхто не може бути підда-
ний катуванню, жорстокому, нелюдському 
або такому, що принижує його гідність, по-
водженню чи покаранню. Жодна людина 
без її вільної згоди не може бути піддана 
медичним, науковим чи іншим дослідам», 
на ст. 29, у якій йдеться про те, що «кожна 
людина має право на свободу та особисту 
недоторканність. Ніхто не може бути за-
арештований або триматися під вартою 
інакше як за вмотивованим рішенням суду 
і тільки на підставах та в порядку, встанов-
лених законом... », на ст. 32, де, зокрема, 
зазначено: « ...Не допускається збирання, 
зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її 
згоди, крім випадків, визначених законом... 
» [5]. Так, окремі особи, які проходять як 
обвинувачені у кримінальних справах, від-
мовляються від проведення дактилоскопі-
ювання, вважаючи цю процедуру такою, 
що принижує їхню гідність, посилаючись 
на те, що судом ще не доведено, що вони 
вчинили злочин.

На нашу думку, таке твердження є не-
правильним. По-перше, стандартна про-
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цедура дактилоскопіювання разом із фо-
тографуванням особи, складанням про-
токолу, допиту та іншими слідчими діями 
застосовується, як правило, після визна-
чення слідством особи підозрюваною чи 
пред’явлення обвинувачення, або якщо іс-
нує рішення суду про застосування сто-
совно особи покарання у вигляді адмі-
ністративного арешту, що не суперечить 
ст. 29, 32 Конституції України і відповідає 
п. 11 ст. 11 Закону України «Про міліцію». 
По-друге, згідно зі ст. 19 Конституції Укра-
їни «правовий порядок в Україні ґрунту-
ється на засадах, відповідно до яких ніхто 
не може бути примушений робити те, що 
не передбачено законодавством. Органи 
державної влади та органи місцевого само-
врядування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повнова-
жень та у спосіб, що передбачені Консти-
туцією та законами України» [5]. Дакти-
лоскопіювання міліцією підоблікових осіб 
певних категорій передбачене законодав-
ством і не суперечить Конституції України. 
По-третє, впродовж життя людина стає не 
на один десяток державних обліків, почи-
наючи з телефонної станції, податкової ін-
спекції й закінчуючи поліклінікою за міс-
цем проживання (інформація в медичній 
картці містить набагато більше конфіден-
ційних відомостей про людину, ніж дак-
тилокарта). Ніхто серйозно не заперечує 
проти процедури фотографування на пас-
порт та обліку в паспортній службі. А об-
лік у військовому комісаріаті, відділах ре-
єстрації актів цивільного стану — це теж, 
так би мовити, «замах на особисту сво-
боду», але проти цього ніхто не протестує.

Ця проблема має також етичний аспект. 
Дактилоскопія у свідомості більшості насе-
лення асоціюється, перш за все, з ідентифі-
кацією злочинців. Тому звичайна людина 
мимовільно відчуває себе потенційним 
підозрюваним, якщо піддається процедурі 
дактилоскопіювання.

Довгі роки пропагувалася точка зору, 
що дактилоскопія є утиском людської гід-
ності, а наявність відбитків пальців в облі-
ках органів внутрішніх справ нібито визна-

чає статус громадянина як потенційного 
злочинця. Такий психологічний аспект 
став певним гальмом для усвідомлення на-
селенням необхідності розширення кате-
горій осіб, яких необхідно дактилоскопію-
вати. Цей стереотип слід усувати.

На наш погляд, цілком виправданим 
буде запровадження обов’язкової дакти-
лоскопічної реєстрації стосовно осіб, чия 
професійна діяльність пов’язана з підви-
щеним ризиком чи небезпекою для життя 
(військовослужбовці, співробітники МВС, 
СБУ, виконавчої служби та ін.). При цьому 
слід чітко визначити порядок отримання, 
зберігання та знищення відповідної дакти-
лоскопічної інформації, а також створити 
необхідний механізм контролю за такою 
діяльністю.

Обов’язковій дактилоскопічній реє-
страції повинні підлягати також мігранти, 
особи без громадянства та особи, які шу-
кають в Україні політичного притулку. При 
визначенні порядку їх реєстрації необхідно 
враховувати відповідні міжнародні норми.

Добровільна дактилоскопічна реєстра-
ція має бути запроваджена у всіх установах 
з виконання покарань, які відповідають ді-
ючому внутрішньому законодавству Укра-
їни та міжнародним нормам. Зокрема, мож-
ливість дактилоскопічної реєстрації слід 
передбачати (і технічно забезпечувати) 
для осіб, які бажають скористатися послу-
гами авіаційного транспорту, водіїв, у тому 
числі тих, що працюють на міжнародних 
маршрутах чи перевозять небезпечні ван-
тажі, громадян, які влаштовуються на ро-
боту за кордоном, та ін. Так, вже зараз за-
фіксовані непоодинокі звернення грома-
дян до правоохоронних органів з прохан-
ням дактилоскопіювати їх або їхніх близь-
ких з того чи іншого приводу, однак пра-
вових підстав для цього поки що не існує.

На нашу думку, саме система загаль-
ного, обов’язкового дактилоскопіювання 
населення України могла б бути корисною 
не лише при розслідуванні злочинів, але й в 
інших життєвих ситуаціях, наприклад, при:

 – організації розшуку безвісти зни-
клих громадян;
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 – встановленні осіб невпізнаних тру-
пів, які раптово померли чи стали 
жертвою катастрофи або стихійно-
го лиха;

 – встановленні осіб, які раптово за-
хворіли (наприклад, осіб у стані 
амнезії), або дітей, які не можуть 
себе назвати;

 – вирішенні юридично значимих пи-
тань у цивільно-правових відно-
синах (наприклад, ідентифікація 
 особи при страхуванні чи спадку-
ванні) тощо.

Враховуючи викладене, на наш погляд, 
прийняття закону «Про державну дактило-
скопічну реєстрацію в Україні» — це ци-
вілізоване перспективне вирішення комп-
лексу задач щодо забезпечення, захисту та 
поновлення порушених прав та свобод гро-
мадян України. При цьому у майбутньому 
законі необхідно передбачити:

 – цілі створення та використання 
системи дактилоскопічних обліків;

 – юридичні підстави постановки 
осіб на дактилоскопічний облік;

 – коло осіб, які підлягають обов’яз-
ковому дактилоскопіюванню;

 – порядок постановки осіб на дакти-
лоскопічний облік;

 – терміни і порядок зберігання дак-
тилоскопічної інформації;

 – коло суб’єктів, які мають право 
витребовувати інформацію, котра 
є в системі дактилоскопічних об-
ліків, а також юридичні підстави і 
порядок звернення з відповідними 
запитами;

 – юридичні підстави, порядок та ви-
падки зняття осіб з дактилоско-
пічного обліку, а також знищення 
 (вилучення) дактилоскопічної ін-
формації;

 – порядок прокурорського та судо-
вого нагляду за діяльністю орга-
нів, уповноважених створювати і 
використовувати дактилоскопічні 
 обліки;

 – юридичні гарантії забезпечення 
прав та законних інтересів осіб, 
які вступають у правовідносини у 
зв’язку з веденням дактилоскопіч-
них обліків;

 – заходи впливу на посадових осіб, 
які порушуватимуть встановле-
ний порядок створення і викорис-
тання дактилоскопічних обліків.
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реЗюме
В статье рассмотрены вопросы становления дактилоскопической регистрации, ее со-

временное состояние, проблемы правового регулирования дактилоскопирования подо-
зреваемых лиц, пути совершенствования законодательства Украины.

SUMMARY
The article examines the issues of the fingerprint registration formation, its modern position; 

the problems of the legal regulation arising in the process of the suspect finger printing; the ways 
of improving Ukrainian legislation system.
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Питання взаємодії слідчого з інозем-
ними та міжнародними суб’єктами посіда-
ють важливе місце у загальній проблема-
тиці його зовнішньої взаємодії, оскільки 
в сучасних умовах діяльність з розсліду-
вання великої кількості злочинів в рамках 
однієї держави на цьому просторі заздале-
гідь приречена на невдачу.

Питання міждержавної активності 
України в контексті боротьби зі злочин-
ністю в рамках політології,  державного 
управління, юридичних наук розгля-
дали багато авторів, зокрема В.Т. Білоус, 
С.В. Бородін, П.М. Бірюков, Л.З. Вірн-
хост, О.Г. Волєводз, В.М. Гребенюк, 
О.Д. Дорошенко, ю.А. Іванов, А.Г. Кат-
кова, О.В. Київець, С.О. Кравчук, О.І. Ле-
женіна, І.Л. Олійник, Л.З. Павлик, В.О. Ро-
манюк, А.С. Сизоненко, Ф.Л. Сініцин, 
А.С. Шумілов та ін. Однак за дуже вели-
кої кількості праць окремим питанням ак-
тивності  слідчих органів у міждержавному 
вимірі досі не приділено належної уваги. 
Більшість авторів розглядають ці питання 
або з позицій міжнародного права, або в 
 аспектах боротьби з так званою транснаці-
ональною злочинністю.

Цілком погоджуючись з актуальністю 
такої проблематики, зауважимо, що діяль-
ність слідчого, під час якої він має справу 
з іноземними та міжнародними факторами, 

о.В. СТАрченКо,
кандидат юридичних наук, доцент 
(донецький юридичний інститут луганського 
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не завжди присвячена боротьбі з терориз-
мом, міждержавною організованою зло-
чинністю, міжнародним обігом наркоти-
ків, торгівлею людьми тощо [6; 7; 13]. Ве-
личезна кількість питань, що випливають 
перед слідчим із завдань розслідування 
дуже значного обсягу так званих загально-
кримінальних злочинів, що мають закор-
донні компоненти, на жаль, залишається 
майже поза увагою науковців, хоча, поза 
будь-яким сумнівом, складає певну (а для 
слідчих ОВС — навіть основну) частину 
проблематики діяльності слідчих в між-
державному напрямі.

Тому досліджуючи питання міжнарод-
ної взаємодії слідчого, зробимо спробу ви-
світити найбільш актуальні її аспекти, ви-
ходячи в першу чергу з реальних потреб, 
які ставить перед правовою доктриною 
практична діяльність слідчих ОВС. При 
цьому, оперуючи матеріалами практики, 
значну увагу приділятимемо як норматив-
ній базі, що регулює вказані питання, так 
і думкам вищевказаних та інших фахівців.

Міжнародну діяльність слідчого ОВС 
слід розглядати як форму міжнародної пра-
воохоронної діяльності ОВС, яка, в свою 
чергу, є складовою міжнародної право-
вої допомоги. Під міжнародною правовою 
допомогою сучасна юридична доктрина 
розуміє встановлену нормами міжнарод-

 © О.в. Старченко, 2010
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ного і національного права узгоджену 
діяльність різних держав по порушеній 
кримінальній справі щодо захисту інтере-
сів особи, суспільства і держави, яка поля-
гає в підготовці і передачі до іноземних 
правоохоронних органів та судових уста-
нов доручень, а також виконання таких 
доручень, якщо це передбачено міжнарод-
ним договором України [14, 12].

Предметом такої взаємодії слід вва-
жати потреби, що виникають при розслі-
дуванні різних категорій злочинів. Ана-
ліз підслідності злочинів за КПК України 
дозволяє стверджувати, що участь слідчих 
ОВС у кримінальному переслідуванні між-
народних злочинів та злочинів міжнарод-
ного характеру є значно меншою, порів-
нюючи із завданнями, що поставлені перед 
слідчими СБУ та прокуратури. Переважна 
кількість процесуальних дій слідчого у 
сфері міжнародного співробітництва при-
свячена розслідуванню злочинів, що не 
носять міжнародний характер, але мають 
іноземні складові.

Змістом міжнародної діяльності слід-
чого ОВС слід вважати дії з:

видачі правопорушників та засуджених 
осіб іноземним державам та екстрадиції 
осіб в Україну, відносно яких ведеться кри-
мінальне переслідування або притягнутих 
до кримінальної відповідальності;

 – передачі та отримання проваджен-
ня у кримінальних справах;

 – виклику або надання свідків, по-
терпілих, цивільних позивачів 
тощо;

 – надання та виконання процесуаль-
них доручень різного характеру.

Правова основа міжнародного співро-
бітництва слідчого ОВС являє собою вели-
чезний комплекс джерел правових норм, 
що мають різну юридичну природу, похо-
дження та властивості. Більшість авто-
рів визначають два рівні правових основ 
участі ОВС України у міжнародній право-
охоронній діяльності: національне законо-
давство та міжнародні правові акти відпо-
відного призначення [4, 5]. Зауважимо, що 
систематизувати міжнародні акти, які регу-

люють питання міжнародної діяльності 
слідчих, досить важко як через велике роз-
маїття їх форм, характеру та учасників, 
так і через перманентні зміни таких актів 
(насамперед, відомчих). Втім практика 
діяльності ОВС, зокрема правотворчої, 
виходить з наявності двох основних між-
народних угод, одна з яких функціонує в 
рамках Ради Європи (Європейська конвен-
ція 1959 р.), а інша — між державами СНД 
(Мінська конвенція від 22 січня 1993 р.), 
при цьому враховуються й  двосторонні 
договори та угоди (насамперед, з держа-
вами, що не брали участь в укладанні двох 
наведених конвенцій). Вважаємо такий під-
хід досить адекватним ситуації, що скла-
лася. При цьому для сприяння практичної 
міжнародної діяльності слідчих доцільно 
видавати відомчі інкорпорації міжнарод-
них договорів, що найбільш часто вико-
ристовуються (крім договорів СНД та Ради 
Європи — це угоди з Китаєм, В’єтнамом, 
Індією, Туреччиною, США) [11].

О.І. Виноградова, базуючись на  аналізі 
практики застосування перелічених норма-
тивно-правових актів у діяльності слідчих, 
суддів та працівників  органів юстиції при-
ходить до думки про недостатньо ефек-
тивне використання цих правових актів у 
міжнародному співробітництві в боротьбі 
зі злочинністю, зокрема вона  виявила 
істотні прорахунки в механізмі співробіт-
ництва [1, 3—4], внаслідок чого на думку 
багатьох дослідників не було досягнуто 
його головної мети — подолання нега-
тивних тенденцій у боротьбі зі злочин-
ністю. Так, Методичні рекомендації від 12 
липня 2004 р. та Вказівка № 2662/Бч від 13 
травня 1998 р., що їм передувала [12], не 
згадують про Протокол про взаємодію між 
ГСУ МВС України та СК МВС РФ від 18 
червня 1992 р., який дещо спрощує поря-
док направлення слідчих доручень в РФ.

О.І Леженіна дійшла висновку, що 
керівництво МВС України, усвідомлюючи 
необхідність не поодиноких заходів, а сис-
темного підходу щодо вирішення проблем 
боротьби з організованою транснаціональ-
ною злочинністю та охорони прав і свобод 
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людини та людства, виступає з правотвор-
чою ініціативою на засадах доцільності, 
зваженості, системності, науковості, від-
повідності світовим стандартам в галузі 
забезпечення прав і свобод людини. При 
цьому вона визнає, що у переважній час-
тині відомчих актів ОВС міжнародна діяль-
ність органів внутрішніх справ (зокрема, й 
слідчих підрозділів) розглядається як дру-
горядний об’єкт регулювання, або в них 
закріплюються лише окремі аспекти такої 
діяльності, та пропонує «на законодавчому 
рівні адекватно, зважено, системно урегу-
лювати відносини, що виникають у між-
народному правовому співробітництві» 
[10, 213].

За даними В.О. Меркулової, слідчі при 
розслідуванні справ за ст. 149 КК України, 
насамперед, стикаються з проблемами зо-
внішньої взаємодії з відповідними орга-
нами тих країн, що не мають відповідних 
угод з Україною (в першу чергу — це Ізра-
їль), та відчувають розділення при веденні 
слідства між МВС та СБУ (до підслідності 
якої належать ст. 331, 332 КК України «Не-
законне перетинання державного кордону» 
та «Незаконне переправлення осіб через 
державний кордон України»). Заступник 
начальника СУ УМВС України в Одесь-
кій області В.Н. Сергєєв та слідчий з осо-
бливо важливих справ цього СУ З.І. Сафа-
ров пропонують законодавчо вирішити пи-
тання щодо підслідності таких справ або 
МВС, або СБУ [3, 5—6]. Підтримуємо 
таку пропозицію відносно інших злочинів, 
що мають міжнародний характер та знахо-
дяться у підслідності МВС (фактично вони 
майже завжди є вчиненими у сукупності з 
іншими злочинами, які належать до компе-
тенції СБУ або прокуратури) [15, 22].

За передбаченим відомчими актами 
МВС порядком, звернення про надання 
правової допомоги у виконанні окремих 
слідчих дій готуються працівниками ОВС 
на місцях, при цьому вони скріплюються 
гербовою печаткою, мають містити пев-
ний перелік відомостей та мають супрово-
джуватися перекладом тексту звернення та 
документів, що додаються до нього [12, 7]. 

Переклад за загальним правилом має бути 
здійснений державною мовою запитуваної 
сторони, але для країн СНД та Прибалтики 
допускається переклад російською мо-
вою, а для країн Європи (за умови відсут-
ності спеціальних застережень) — «однією 
з європейських мов» [12, 3]. Вважаємо що 
цими мовами є робочі мови ЄС — англій-
ська, німецька та французька. При цьому 
переклад має бути завірений підписом пе-
рекладача та скріплений печаткою органі-
зації, яка здійснює переклад. Зауважимо, 
що на практиці буквальне слідування на-
веденій нормі може створювати часові пе-
решкоди складання доручень, в особли-
вості за умови необхідності перекладу ро-
сійською, якою переважна більшість слід-
чих володіє вільно. Як показує практика, у 
запитах до країн СНД сам текст звернення 
викладається російською мовою, без до-
дання перекладу.

Зауважимо, що ні КПК, ні відомчі акти 
МВС не встановлюють порядок здійснення 
наведеного перекладу доручення та взаємо-
дії слідчого з установою, яка його здійснює. 
Тому підтримуємо пропозицію А.С. Сизо-
ненка про необхідність закріплення цього 
питання у кримінально-правовому законо-
давстві [14, 8], але зауважимо, що запропо-
новане ним офіційне затвердження вичерп-
ного переліку суб’єктів, які будуть мати 
право здійснювати та завіряти переклад, не 
є доцільним, про що ми скажемо далі.

Серед загальної сукупності недоліків, 
які є серед міжнародних звернень у кри-
мінальних справах, слід, насамперед, ви-
ділити відсутність єдиного зразка для їх 
складання, навіть для звернень до країн 
СНД. При цьому текст такого звернення 
складається довільно та може містити 
зміст відповідної статті КК або він може 
додаватися на окремому додатку, який в 
різних випадках або не завіряється, або по-
свідчується підписом слідчого, або гербо-
вою печаткою. Здебільшого у криміналь-
них справах залишається копія звернення, 
яка не має конкретних вихідних даних [5]. 
Окремо слід зауважити про спосіб надси-
лання такого звернення.
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Міждержавні та міжвідомчі угоди 
про правове співробітництво здебільшого 
передбачають у термінових випадках над-
силання звернення до безпосередніх вико-
навців паралельно з його надсиланням до 
Генеральної прокуратури України техніч-
ними засобами зв’язку, причому в цих уго-
дах варіанти таких засобів здебільшого 
не обмежуються [11]. Відомчі акти МВС 
серед них вказують електронну пошту та 
факсимільний зв’язок [12, 11]. Зауважимо, 
що невідповідність технічного обладнання 
слідчих підрозділів ОВС сучасним вимо-
гам часто стає на перешкоді такого вирі-
шення термінових питань взаємодії. Зазна-
чимо, що практика зустрічає випадки над-
силання окремих слідчих доручень через 
спеціальні засоби зв’язку МВС, але їх спе-
цифіка іноді не дозволяє органу, що їх 
отримує, ознайомитись з окремими рекві-
зитами звернення та документів, що його 
супроводжують (насамперед, з печатками 
та підписами). Це становить перешкоди 
тоді, коли такі питання мають досить 
вагоме значення (наприклад, при екстра-
диції). Те ж саме можна казати й про елек-
тронну пошту. Пропонуємо у подальшому 
врегулювати ці аспекти питання відповід-
ними міжвідомчими угодами.

В матеріалах досліджених криміналь-
них справ усі протоколи допитів та пояс-
нення, відібрані органами дізнання та 
досудового слідства РФ, зроблені з дотри-
манням вимог КПК РФ, зокрема без наяв-
ності роз’яснення особам прав, гарантова-
них ним ст. 63 Конституції України. При-
чому у зверненнях слідчих органів ОВС 
України відсутня вимога про виконання 
іноземними органами вказаної процедури. 
Для уникнення наслідків, що виникають 
в таких ситуаціях, А.С. Сизоненко пропо-
нує вказувати у тексті міжнародного слід-
чого доручення про прохання застосування 
кримінально-процесуального законодав-
ства України, з доданням витягів з відпо-
відних статей КПК України [14, 12]. Зазна-
чимо, що обов’язково при згадуванні в 
дорученні про необхідність у використанні 
ст. 63 Конституції надавати її текст.

Практика дуже часто стикається з си-
туацією, коли докази, які надаються з-поза 
кордону, відповідають вимогам КПК, але 
не відповідають вимогам відповідних між-
народних угод (наприклад, за умови недо-
тримання офіційної процедури їх передачі 
слідчим органам України або їх оформ-
лення відповідно до певних угод). Ви-
никає питання — чи є наприклад, прото-
кол допиту свідка, оформлений належним 
для КПК України чином в РФ, але не скрі-
плений гербовою печаткою органу, пред-
ставник якого його склав, доказом у кри-
мінальному процесі в Україні. Для дослі-
дження питань допустимості таких дока-
зів А.С. Сизоненко пропонує участь спе-
ціаліста в огляді матеріалів, що надійшли, 
із зазначенням їх особливостей та призна-
чення відповідної експертизи щодо цих 
предметів або документів [14, 11].

Окремо слід зупинитися на теорії та 
практиці екстрадиції, яка здійснюється 
слідчими ОВС. Л.З. Вирнхост виокрем-
лює декілька етапів екстрадиції. Першим 
етапом він вважає встановлення достат-
ніх правових підстав видачі [2, 7]. Заува-
жимо, що на цьому етапі слідчий ОВС має 
вивчити чинну договірно-правову базу та 
норми національного законодавства, які 
стосуються питань видачі, для того, щоб 
визначити, чи є реальна можливість вима-
гати видачі особи, яка перебуває на терито-
рії іншої держави. Якщо така можливість є, 
слідчий має готувати запит (вимогу, клопо-
тання) про видачу.

Затягування складання міжнарод-
них запитів щодо екстрадиції на міс-
цях не завжди призводить до їх належ-
ного оформлення та змісту. Це викли-
кано й об’єктивними складнощами — від-
носно значною кількістю документів, які 
треба підготувати (клопотання про видачу, 
яке також може мати назву «прохання про 
видачу» (в Грузію, Монголію) або «ви-
мога про видачу» (в Польщу, Латвію), ко-
пії постанов про порушення криміналь-
ної справи, про перекваліфікацію діяння 
на чинне законодавство, про притягнення 
як обвинуваченого, про оголошення обви-
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нуваченого в розшук, постанови суду про 
обрання запобіжного заходу, витяг з КК 
України з повним текстом правових норм, 
за якими особа підлягає відповідальності, 
дані про докази вини особи, дані про її гро-
мадянство, 2 фотокопії форми № 1 або 2 
фотокартки та дактокарта (за наявності) та 
завірити гербовими печатками, при цьому 
усі документи, які направляються до країн 
СНД та Прибалтики, мають бути перекла-
дені російською мовою [12, 11].

Наступним етапом Л.З. Вирнхост ви-
діляє розгляд запитуваною стороною за-
питу про видачу та вирішення питання по 
суті [2, 6]. Роль та місце слідчого ОВС у 
цієї ситуації залежить від норм того кон-
кретного міжнародного договору, що за-
стосовується. При цьому досить значною 
проблемою є невідповідність строків три-
мання особи під вартою в Україні та за кор-
доном, оскільки за чинним КПК будь-яких 
зауважень щодо можливості продовження 
строків у випадку затримання особи за кор-
доном немає. Як зауважує С. Кравчук, при 
співробітництві з країнами СНД, які роз-
глядають питання щодо екстрадиції, за 
його даними, протягом 1—2 місяців, вели-
ких проблем не виникає. Але вони є у від-
носинах з країнами ЄС, в яких затримані 
вимагають надання їм політичного при-
тулку. Процедура розгляду цих заяв три-
ває, наприклад, у Чехії, 2—3 роки, протя-
гом яких особа не може бути виданою в 
Україну [9, 60].

Взагалі є багато правових підстав для 
відмови у екстрадиції особи іноземною 
державою (або Україною), причому Л.З. 
Вирнхост розподіляє їх на імперативні та 
факультативні [2, 10]. Аналізуючи відомчі 
акти МВС та УМВС, матеріали практики, 
зауважимо, що серед великої кількості ім-
перативних підстав найчастіше іноземні 
держави апелюють до закінчення строку 
давності, наявності вироку суду, рішення 
суду про відмову від кримінального пере-
слідування у відповідній справі, амністії 
тощо. Серед факультативних підстав прак-
тика зустрічає випадки належності особи 
до громадянства тієї держави, яка має його 

видавати, вчинення відповідного злочину 
на території держави, до якої направля-
ється запит, клопотання особи про надання 
їй притулку у цієї держави. Також практика, 
насамперед, країн СНД вважає такою під-
ставою малозначність злочину (якщо зако-
нодавство обох держав передбачає відпо-
відальність за його вчинення у вигляді по-
збавлення волі терміном не більше одного 
року) та невизнання діяння, в якому зви-
нувачується особа, злочином за законодав-
ством країни, куди направлено запит. Від-
сутність угоди про екстрадицію або непе-
редбачення процедури екстрадиції угодою 
про правове співробітництво також є під-
ставою для відмови в екстрадиції [12, 10].

Третім етапом є приймання осіб, що 
видаються в порядку екстрадиції. Відпо-
відно до Ашгабатської угоди від 17 лютого 
1994 р. «Про порядок передачі та транзит-
ного перевезення осіб, що взяті під варту», 
підписаної країнами СНД [11], при видачі 
та отриманні осіб Вірменією, Грузією, Ка-
захстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, 
Туркменістаном, Узбекистаном передача 
відбувається в аеропорту сторони, що пере-
дає особу (для України — це аеропорт Бо-
риспіль, а для видачі в Узбекистан — Сім-
ферополь). Для РФ та Білорусі пунктами 
передачі є автомобільні транскордонні пе-
реходи на автотрасах Харків-Бєлгород 
(725 км) та Чернігів-Гомель (с. Добрянка), 
Луцьк-Брест (с. Мокряни) відповідно, для 
Молдови це ст. Окниця Молдовської за-
лізниці [12, 11]. У вказаних випадках слід-
чий, який прибуває на пункт передачі, має 
фактично взаємодіяти не лише з правоохо-
ронною іноземною структурою, яка пере-
дає особу (про передачу складається акт 
у трьох примірниках російською мовою), 
але й з транспортною поліцією або мілі-
цією іноземної держави, іноземними та ві-
тчизняними прикордонними військами та 
митницями.

Після здійснення видачі особи в Укра-
їну для слідчого ОВС настає четвертий 
етап взаємодії, на якому він має обов’язок 
повідомляти запитувану сторону про ре-
зультати кримінального переслідування 
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виданої особи в Україні (якщо кримінальне 
переслідування щодо неї перебуває на ста-
дії досудового слідства). Крім того, якщо 
в процесі розслідування у справі будуть 
встановлені нові факти протиправної ді-
яльності виданої особи, слідчий має звер-
нутися до компетентного органу відповід-
ної іноземної держави з клопотанням про 
надання дозволу на притягнення правопо-
рушника до кримінальної відповідальності 
за вчинення інших злочинів. Як зауважує 
С. Кравчук, ці вимоги міжнародних угод 
України слідчі виконують не завжди [8, 9].

Враховуючи наведені обставини, під-
тримуємо пропозицію Л.З. Вирнхоста 
щодо необхідності нагальної розробки та 
прийняття Закону України «Про екстра-
дицію» або доповнення чинного КПК від-
повідним розділом [2, 14]. Зауважимо, що 
норми цих процесуальних новел не по-
винні підмінювати собою норми міжна-
родних договорів, але мають створювати 
міцне загальне підґрунтя для дій слідчого 
у складних ситуаціях, пов’язаних з екстра-
дицією. Пропонуємо поширити наведену 
пропозицію й на процесуальні відносини, 
що виникають при міжнародній передачі 
кримінальних справ.

Аналізуючи склади переданих до 
УМВС злочинів, слід погодитись з думкою 
С. Кравчука про те, що значна частина за-
питів про передачу кримінального переслі-
дування громадян України стосується вчи-
нення ними за кордоном злочинів, які не 
належать до категорії тяжких та не станов-
лять великої суспільної небезпеки, до того 
ж справи щодо них не мають судової пер-
спективи. Наведені цим автором склади 
злочинів (крадіжки, грабежі, шахрайства, 
дорожньо-транспортні пригоди без тяжких 
наслідків, використання підроблених доку-
ментів) [8, 6] збігаються з дослідженими 
матеріалами [5].

Враховуючи наведене, погоджуємося з 
думкою С. Кравчука про те, що доцільно 
притягати особу на території тієї держави, 
де вона вчинила злочин, а передачу кри-
мінального переслідування здійснювати у 
виключних випадках [9, 61]. Вважаємо, що 

передача кримінального переслідування 
має відбуватися у випадках міжнародних 
злочинів або злочинів міжнародного харак-
теру, або інших злочинів, що мають осо-
бливий резонанс або характер, за погодже-
ністю сторін.

Отже, міжнародну діяльність (взає-
модію) слідчого ОВС слід розглядати як 
форму міжнародної правоохоронної діяль-
ності ОВС, яка, в свою чергу, є складовою 
міжнародного правової допомоги. Предме-
том такої взаємодії слід вважати потреби, 
що виникають при розслідуванні різних ка-
тегорій злочинів (міжнародних, таких, що 
мають міжнародний характер, та інших). 
Аналіз підслідності злочинів за КПК Укра-
їни дозволяє стверджувати, що участь слід-
чих ОВС у кримінальному переслідуванні 
міжнародних злочинів та злочинів міжна-
родного характеру є значно меншою, по-
рівнюючи із завданнями, що поставлені 
перед слідчими СБУ та прокуратури.

Змістом міжнародної діяльності слід-
чого ОВС слід вважати дії з видачі право-
порушників та засуджених осіб іноземним 
державам та екстрадиції осіб, відносно 
яких ведеться кримінальне переслідування 
або притягнутих до кримінальної відпо-
відальності, в Україну; передачі та отри-
мання провадження у кримінальних спра-
вах; виклику або надання свідків, потер-
пілих, цивільних позивачів тощо; надання 
та виконання процесуальних доручень різ-
ного характеру.

Серед основних проблем, що виника-
ють при міжнародній взаємодії слідчого є 
аспекти мови (перекладу) процесуальних 
дій та документів; невідповідність різних 
кримінально-процесуальних законодавств; 
затягування інкорпорацій норм міждер-
жавних та міжвідомчих угод; відсутність 
загальноприйнятих алгоритмів взаємодії 
та єдиних зразків для документів, що укла-
даються при такій взаємодії. Пропонуємо 
у наступному врегулювати ці питання від-
повідними процесуальними нормами та 
міжнародними угодами, насамперед, між-
відомчими. Такі процесуальні норми ма-
ють бути створеними при розробці та при-
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йнятті Закону України «Про екстрадицію» 
або доповненні чинного КПК відповідним 
розділом, якій має також регулювати про-

цесуальні відносини, що виникають при 
наданні міжнародних доручень та міжна-
родній передачі кримінальних справ.
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реЗюме
Рассмотрены проблемные аспекты взаимодействия следователя ОВД с иностран-

ными и международными субъектами во время раскрытия и расследования общеуголов-
ных преступлений, имеющих заграничные компоненты, проанализирована нормативная 
база, регламентирующая международное взаимодействие, а также необходимость ее усо-
вершенствования.

SUMMARY
The author has considered the basic aspects of the cooperation of an investigator with foreign 

and international subjects in investigation and clearing up of general criminal offences with 
foreign components. The normative basis, regulating international cooperation and the need of 
its improvement have been analyzed.

рекомендовано кафедрою кримінального процесу  
та криміналістики
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З огляду на те, що міжнародне право 
постійно знаходиться в процесі розви-
тку, ефективність процесів правотворення 
та правозастосування в умовах сучасного 
міжнародного правопорядку за Статутом 
Організації Об’єднаних Націй багато в 
чому залежить від повноти наукових знань 
про еволюцію міжнародно-правових норм, 
інститутів та підходів у минулому. Тому 
важливим завданням для сучасної україн-
ської науки міжнародного права є дослі-
дження його історії, зокрема того періоду, 
який припадає на існування попередниці 
ООН, першої міжнародної організації для 
підтримання миру та безпеки — Ліги На-
цій.

Характеризуючи діяльність Ліги На-
цій, науковці переважно фокусуються на 
політичних аспектах її роботи та на не-
спроможності виконати основне статутне 
завдання — попередити світову війну, че-
рез що Ліга Націй і стала метафоричним 
синонімом краху. Як результат, виявля-
ється, що діяльність цієї організації в ін-
ших сферах, і зокрема в економічній, все 
ще потребує комплексного наукового осяг-

К.С. КолІСнІченКо,
аспірантка
(Український державний університет  фінансів та 
міжнародної торгівлі)
(науковий керівник професор А.І. дмитрієв)

доСвід міжнАРодного СпівРобітництвА 
тА міжнАРодно-пРАвового РегулювАння 
економічних питАнь в РАмкАх ліги нАцій

Ключові слова: європейський Союз, історія міжнародного права, ліга Націй, 
міжнародне економічне право, міжнародні економічні організації.

нення, особливо з огляду на те, що без за-
початкованого тоді міжнародного співро-
бітництва держав під егідою міжнарод-
ної організації універсальної компетенції 
важко уявити сучасний світ. Недарма саме 
успіхи в економічній сфері діяльності Ліги, 
приміром, російський професор Г.І. Моро-
зов відніс до тих, що майже не знайшли ві-
дображення у радянській та російській лі-
тературі [4, 166]. 

Ще більшу увагу до міжнародно-
правових зусиль Ліги Націй у галузі еконо-
міки привертає і той факт, що, за деякими 
даними, на 1939 р. майже 60 відсотків бю-
джету Ліги Націй йшло саме на її еконо-
мічну та гуманітарну роботу [7, 53]. 

Показовим є те, що, приміром, автори 
українського посібника «Міжнародні еко-
номічні організації», в цілому розглядаючи 
етапи розвитку системи міжнародних орга-
нізацій, вказують окремо на період серед-
ини ХІХ ст. — середини 40-х років ХХ ст. 
як становлення вказаної системи, однак не 
згадують про економічні інституції Ліги 
Націй або ж міжнародно-правові підходи 
цієї організації до вирішення міжнародних 
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економічних питань [2, 34]. В свою чергу, 
російський юрист-міжнародник В.М. Шу-
мілов в огляді розвитку міжнародного еко-
номічного права теж ніби упускає еконо-
мічне співробітництво в умовах Ліги Націй 
[6, 9—13]. Відсутність згадки про діяль-
ність Ліги Націй в економічній сфері про-
стежується і в академічному курсі Г.М. Ве-
льямінова [1]. Заслуговують на увагу і за-
уваження спеціаліста з міжнародних еко-
номічних відносин Л. Паулі (Канада) щодо 
подібного відношення в західній науці: «...
Не дивно тоді, що наші підручники з між-
народних відносин та міжнародної еконо-
міки загалом справляють враження, що 
міжнародні організації, засновані після 
Другої світової війни були суцільно новим 
явищем в історії» [11, 44].

Втім, слід відмітити, що окремі аспекти 
діяльності Ліги Націй в економічній сфері 
в умовах міжнародного правопорядку між 
двома світовими війнами все ж знайшли 
своє висвітлення у працях таких дослідни-
ків, як Д. Армстронг, е. Глазер, Г. Грейді, 
М. Дубін, П. Клавін, Л. Ллойд, Л. Паулі, 
Дж. Редмонд тощо.

З огляду на існування в українській на-
уці міжнародного права деякого вакууму у 
вивченні міжнародно-правових підходів до 
регулювання економічних питань та нала-
годження механізмів міжнародного співро-
бітництва у цій сфері в умовах діяльності 
Ліги Націй, автор поставила перед собою 
завдання дослідити аспекти міжнародно-
правової діяльності Ліги Націй в економіч-
ній сфері, в тому числі з точки зору інсти-
туційної еволюції.

Оскільки таке міжнародне явище як 
війна зазвичай посилює соціальні та еко-
номічні проблеми, не дивно, що і перед 
переможцями, і перед переможеними дер-
жавами у Першій світовій війні постали 
до вирішення багато проблем такого роду. 
Втім ще під час війни країни Антанти 
доклали зусилля до координації власної 
економічної політики з метою подолання 
труднощів воєнного часу [3, 393].

Необхідність відновлення порушеної 
війною структури міжнародних економіч-

них відносин призвела до того, що безпо-
середнє врегулювання низки економічних 
питань, пов’язаних із переходом міжна-
родних відносин від стану війни до стану 
миру, знайшло своє відображення у відпо-
відних постановах п’яти мирних догово-
рів між коаліцією держав-переможниць, 
з одного боку, та Німеччиною, Австрією, 
Угорщиною, Болгарією та Туреччиною — 
з іншого. В той же час, за справедливим 
твердженням авторів праці «Версальський 
договір: переоцінка після 75 років», ство-
рення «довготривалої економічної системи 
було віднесено до Статуту Ліги Націй» 
[13, 397].

Однак із аналізу положень Статуту 
Ліги Націй [12] можна отримати лише на-
ближене уявлення про функцію Ліги в еко-
номічній сфері. Для цієї мети слід відштов-
хуватися, на нашу думку, від положень 
преамбули Статуту Ліги, у якій міститься 
загальне посилання на необхідність міжна-
родного співробітництва. Окрім же статті 
16, яка передбачала автоматичні еконо-
мічні та фінансові санкції проти агресорів 
та вимагала від членів Ліги надавати один 
одному допомогу для мінімізації негатив-
них наслідків застосування таких санк-
цій, єдиним посиланням на економічні пи-
тання були положення статті 23: зокрема, 
в порядку pacta de contrahendo встановлю-
валося зобов’язання членів Ліги прийняти 
«необхідні постанови, щоб забезпечити 
збереження свободи сполучення та тран-
зиту, а також справедливий режим торгівлі 
для всіх Членів Ліги» (п. «e» ст. 23). В ас-
пекті інституційному заслуговує на увагу 
стаття 24 Статуту, в якій мовилося, що 
будь-які міжнародні бюро та комісії з уре-
гулювання справ міжнародного значення, 
які могли б бути створені в майбутньому, 
мали бути поставлені під керівництво Ліги 
Націй. 

Загальновідомо, що у першу чергу Ліга 
Націй створювалася для попередження но-
вих війн, однак дуже скоро ця організа-
ція виявила для себе нові безпрецедентні 
функції, які полягали у сприянні економіч-
ному розвитку та встановленні добробуту 
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народів, незважаючи навіть на обмежений 
підхід до цього питання в її установчому 
документі. Подібні функції набувалися Лі-
гою в тому обсязі, у якому члени ввіряли їй 
такі специфічні завдання. 

Особливий характер міжнародних про-
блем в економічній сфері диктував необ-
хідність розвитку інституційного меха-
нізму Ліги Націй та призвів до заснування 
в її рамках, наприклад, економічного та 
Фінансового комітетів, які були встанов-
лені за рекомендацією Брюссельської між-
народної фінансової конференції, що про-
водилася під егідою Ліги уже в 1920 р. 

За свідченням М. Дубіна, Фінансовий 
комітет, приміром, виробив діючу нині 
міжнародну Конвенцію щодо боротьби з 
підробкою грошових знаків від 20 квітня 
1929 р., вивчав коливання вартості золота 
та проблеми подвійного оподаткування, 
а також зробив пропозицію Раді Ліги На-
цій щодо можливої фінансової допомоги 
державам-жертвам агресії [8, 43]. 

економічний комітет, діяльність якого 
згідно з резолюцією Асамблеї Ліги Націй 
від 24 вересня 1927 р. повинна була «ле-
жати в сфері економічних відносин між 
державами та їх економічної політики, 
оскільки вона має міжнародні аспекти» 
[14, 343—344], сприяв укладенню тор-
говельних конвенцій щодо митних фор-
мальностей, зближення національного за-
конодавства стосовно перевідних та про-
стих векселів, чеків, комерційного арбі-
тражу тощо. Він вивчав питання доступу 
до сировинних матеріалів, усунення мето-
дів недобросовісної конкуренції, справед-
ливого поводження з іноземними підпри-
ємствами, узгодження статистичної тер-
мінології та методів і т.п. За свідченням Г. 
Грейді, який свого часу був головою еко-
номічного комітету Ліги Націй, «з усіх цих 
питань були розроблені конвенції, які піз-
ніше були ратифіковані значною кількістю 
держав» [9, 166].

Окрім цих спеціально створених ко-
мітетів Ліги Націй, існувала також еконо-
мічна та фінансова секція Секретаріату, 
яка слугувала своєрідним контактним цен-

тром, надавала інформацію державам, про-
водила аналіз та здійснювала проектну ро-
боту у відповідних сферах. Вказані комі-
тети та секція Секретаріату в сукупності 
отримали назву економічної та фінансової 
організації Ліги Націй [8, 43-44].

Цікавим видається той факт, що зга-
дана вище Брюсельська конференція 1920 
р. також радила урядам скасувати «штучні 
обмеження», головним чином заборони 
та обмеження на експорт та імпорт, які 
були встановлені ще за часів Першої сві-
тової війни, однак продовжували діяти, за-
важаючи міжнародній торгівлі. З цією ме-
тою було запропоновано укласти загальну 
угоду. На наступній Всесвітній економіч-
ній конференції 1927 р. була прийнята від-
повідна Конвенція про скасування імпорт-
них та експортних заборон і обмежень, яка 
стала своєрідним передвісником Генераль-
ної угоди з тарифів і торгівлі 1947 р. Втім 
через позицію деяких урядів, які ставили 
власну ратифікацію конвенції в залеж-
ність від ратифікації її іншими державами, 
остання набрала чинності лише в 1930 р. 
Світова економічна криза негативно впли-
нула на позиції держав стосовно спільних 
заходів у царині торгівлі, які встановлюва-
лися вказаною конвенцією, що потягнуло її 
денонсацію до 1934 р. 

В цілому, Конференція радила засто-
сування трирівневого підходу для скоро-
чення обмежень в торгівлі: односторон-
ніх заходів держав, двосторонніх заходів 
— через укладення торговельних угод, та 
багатосторонніх дій — в рамках Ліги На-
цій. Проте світова криза внесла свої корек-
тиви і, як наслідок, обмеження у міжнарод-
ній торгівлі після 1929 р. посилилися. За 
свідченням Г. Грейді, «тарифи перестали 
бути головним інструментом регулювання 
торгівлі», натомість уряди запроваджували 
інші протекціоністські заходи, зокрема 
квоти та валютний контроль [9, 166].  

Беручи до уваги викладене, не дивно, 
що коли Лондонська фінансова та еконо-
мічна конференція 1933 р., яка також була 
проведена під егідою Ліги, закрилася, не 
принісши вагомих результатів, через пану-
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ючий економічний націоналізм та відмову 
США співпрацювати з метою стабіліза-
ції валют, Ліга Націй дійшла висновку (су-
дячи з аналізу документів цієї організації), 
що на той час великі міжнародні конферен-
ції були не зовсім вдалим інструментом для 
складних переговорів [10, 12].

Тож, початок світової економічної 
кризи можна вважати, на нашу думку, сво-
єрідним рубіжним моментом в економіч-
ній роботі Ліги Націй. Якщо до 1929 р. еко-
номічна та фінансова організація Ліги в ці-
лому виявляла багатосторонній підхід до 
вирішення економічних питань з метою 
вироблення масиву матеріального права, 
то з посиленням кризових явищ світової 
економіки форма її роботи зазнала змін: 
по-перше, в аспекті відходу від укладення 
багатосторонніх конвенцій та, натомість, у 
виробленні модельних договорів щодо спе-
цифічних питань, які держави могли б ви-
користовувати у двосторонніх переговорах 
(наприклад, кодифікація режиму нації най-
більшого сприяння, модельна конвенція 
про уникнення подвійного оподаткування 
1928 р., деякі питання транзиту); по-друге, 
відбулася переорієнтація роботи Ліги Націй 
у бік заснування спеціалізованих комітетів, 
які проводили дослідження окремих невід-
кладних економічних питань, збирання зна-
чного за обсягом статистичного матеріалу, 
складання звітів та вироблення практичних 
рекомендацій для вирішення національних 
економічних проблем (клірингові угоди, ва-
лютний контроль та квотування, оподатку-
вання тощо). Відповідні спеціалізовані ко-
мітети розглядалися Лігою Націй, з одного 
боку, як постійне місце зустрічі для обгово-
рення актуальних питань, коли «кожен на-
род може прийти до розуміння думки ін-
ших», а з іншого — як центр вироблення 
«корисних рекомендацій у конкретних пи-
таннях» саме з науково обґрунтованих по-
зицій, що становило собою елемент у «не-
обхідному механізмі для укладення міжна-
родних угод» [10, 12, 16—18].

Слід відмітити, що в 1939 р. Ліга На-
цій навіть заснувала так званий Комітет 
Брюса (за іменем колишнього австралій-

ського прем’єр-міністра Стенлі М. Брюса 
(Stanley M. Bruce), який його очолив), з ме-
тою огляду та систематизації масштабної 
та різнопланової економічної та гуманітар-
ної діяльності організації.

Зі змісту звіту Комітету Брюса від 22 
серпня 1939 р. випливає, що вже у часи, 
коли історія Ліга Націй добігала кінця, ор-
ганізація підтвердила, що для міжнарод-
ного прогресу необхідний «обмін досвідом 
та координація національної політики» в 
економічній та гуманітарній сфері [10, 9]. 
Крім того, в звіті констатувалося, що «всі 
реальні досягнення у вказаній сфері ста-
новлять собою прогрес у досягненні наці-
онального та міжнародного порядку, і є не-
обхідними для встановлення справжнього 
миру» [10, 19-20].

У заключній частині цього документа, 
яка мала назву «Необхідність розвитку та 
розширення», Комітет Брюса рекоменду-
вав, зокрема: 1) збільшити кількість дер-
жав, які беруть участь в економічній та гу-
манітарній роботі Ліги, в тому числі через 
залучення держав, які не перебували у чле-
нах Ліги Націй; 2) поставити функції Ліги 
Націй в економічній та соціальних сферах 
під контроль єдиного органу. З цією метою 
Комітет пропонував Асамблеї Ліги Націй 
реформувати структуру Ліги з огляду на 
еволюцію функцій організації в соціаль-
ній та економічній сферах з 1920 р., розши-
рити базу економічної співпраці та ство-
рити Центральний комітет з економічних 
та соціальних питань, що мав згідно з про-
ектом його установчого документа, склада-
тися із 24 повноважних представників від-
повідних держав, які б обиралися Асамб-
леєю Ліги та які б координували роботу так 
званих «технічних комітетів Ліги Націй» в 
економічній та соціальній сферах і яким би 
асистували 8 експертів [10, 23—24]. Однак 
ці реформи, запропоновані у самий канун 
світової війни, не знайшли свого фактич-
ного втілення до моменту створення ООН 
і, зокрема, такого її органу, як економічна і 
соціальна рада (еКОСОР). 

Під час вивчення міжнародно-правових 
аспектів економічної діяльності Ліги Націй 
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нашу увагу також привернули урядові іні-
ціативи Франції зі створення так званого 
«Європейського Союзу» в інституційних 
рамках Ліги Націй. 

Так, виступаючи у вересні 1929 р. перед 
Х Асамблеєю Ліги Націй прем’єр-міністр 
Франції А. Бріан (Aristide Briand) висунув 
пропозицію про створення нового «євро-
пейського об’єднання»: «Я вважаю, що між 
народами, які географічно можуть назива-
тися народами Європи, повинні існувати 
деякі федеральні зв’язки. Ці народи пови-
нні мати можливість в будь-який момент 
увійти в контакт один з одним, обговорю-
вати свої інтереси, приймати спільні рі-
шення, встановити між собою дух солідар-
ності, яка могла б у бажаний момент про-
тистояти важливим обставинам, якби вони 
виникли. Цей зв’язок я хотів би спробувати 
встановити. Звісно, об’єднання буде діяти 
особливо в економічній сфері; це найбільш 
невідкладне питання. Я думаю, що тут 
можливо досягти успіху». Далі він також 
висловив упевненість, що і з політичної, і 
з соціальної точок зору подібний федераль-
ний зв’язок (який би, однак, на його думку, 
не зачіпав суверенітет жодної держави, яка 
могла б брати участь у такому об’єднанні) 
міг би бути продуктивним [5, 7]. 

У відповідь на таку урядову ініціативу 
з боку однієї із країн-членів Ліги Націй, 
інші європейські члени Ліги Націй запро-
понували А. Бріану підготувати меморан-
дум, який би формально окреслив виголо-
шені ідеї. «Меморандум про організацію 
та режим федерального союзу» (так зва-
ний «Меморандум Бріана») був опубліко-
ваний 1 травня 1930 р., за 20 років до відо-
мої Декларації міністра закордонних справ 
Франції Р. Шумана (Robert Schuman), яка 
дала поштовх до євроінтеграційних проце-
сів сучасності. 

У Меморандумі зазначалося, що проек-
товане об’єднання не буде становити кон-
куренції Лізі, а буде фактичним втіленням 
регіональної угоди, яка допускалася Стату-
том Ліги, більш широким ніж Локарнські 
угоди 1925 р., що поклали початок політиці 
співробітництва європейських держав, ви-

ходячи з «етнічної близькості та спільності 
їх цивілізації» [5, 9]. 

Положення Меморандуму стосувалися 
також таких важливих питань, як укла-
дення загального Європейського Пакту, 
загальних принципів об’єднання, орга-
нів Союзу і доцільних питань майбутньої 
практичної діяльності.

Судячи зі змісту Меморандуму, А. Брі-
ану видавалося необхідним підписання 
символічного акту — Європейського Пакту 
— який мав би усунути можливі супер-
ечки щодо принципів проектованого Єв-
ропейського Союзу. Такий Пакт мав міс-
тити заяву про спільну організацію миру та 
зобов’язання урядів регулярно збиратися 
і спільно розглядати всі питання, які ма-
ють загальноєвропейський інтерес. Серед 
принципів такого об’єднання фігурували 
збереження абсолютного суверенітету, по-
вної політичної незалежності та рівності 
держав. 

З організаційної точки зору А. Бріан 
пропонував заснування Загальної конфе-
ренції, у якій би брали участь представ-
ники всіх європейських держав-членів 
Ліги Націй, а також створення постійного 
виконавчого органу Політичного комітету, 
який включав би обмежену кількість чле-
нів, та Секретаріату. Втім Меморандум не 
конкретизував цілі та зміст діяльності фе-
деральних європейських органів і не давав 
уявлення про шляхи вирішення економіч-
них та митних проблем.

Цікаво, що згідно з Меморандумом 
успіхи на шляху реалізації економічного 
союзу ставилися у своєрідну залежність 
від успіхів у політичному порозумінні, з 
метою уникнення можливого економіч-
ного тиску на політику країн. «Основна 
мета, — говорилося в Меморандумі, — єв-
ропейське економічне зближення під полі-
тичною відповідальністю солідарних уря-
дів» [5, 10]. Для цього пропонувалося роз-
робити всезагальний пакт економічної со-
лідарності, яким би встановлювався кін-
цевий ідеал митної політики — створення 
спільного ринку для підняття рівня загаль-
ноєвропейського добробуту.
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«Для користі такої загальної орієнтації 
на практиці могла б негайно розпочатися 
раціональна організація європейського ви-
робництва і обміну шляхом поступового 
полегшення та методичного спрощення то-
варообігу, обігу капіталів та осіб, із засте-
реженням щодо необхідності національ-
ного захисту кожної держави» [5, 10]. Ме-
морандум пропонував такі можливі сфери 
діяльності Союзу: спільна економіка, 
спільні споруди, сполучення та транзит, фі-
нанси, праця, гігієна, інтелектуальне спів-
робітництво, міжпарламентські відносини 
та адміністрація.

Слід зазначити, що офіційну відповідь 
на Меморандум Бріана дали 26 європей-
ських урядів. Цікаво, що у вказаних відпо-
відях держави виявили, зокрема, переко-
нання, що створення такого союзу не по-
винне означати чи тягнути за собою посла-
блення Ліги Націй (за це висловилися, на-
приклад, Данія та Італія); деякі країни на-
віть висунули пропозицію, щоб таке спів-
робітництво вповні протікало в рамках Ліги 
Націй (Бельгія, Велика Британія, Італія, Іс-
панія, Литва, Фінляндія, Швеція); до такого 
об’єднання повинні були бути включені 
якомога більше європейських країн (ес-
тонія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція), зо-
крема, пропонувалося залучити Туреччину 
(Болгарія, Греція, Італія та Угорщина) і 
СРСР (Італія, Німеччина); наголошувалося 
на необхідності першочергового вирішення 
економічних проблем, що, в свою чергу, на 
думку урядів, полегшило б політичне збли-
ження (Албанія, Велика Британія, Данія, 
Люксембург, Нідерланди, Швейцарія, Шве-
ція); деякі держави висловилися за змен-
шення тарифів всередині об’єднання (Ні-
дерланди, Німеччина); Швейцарія в першу 
чергу зазначила, що умовою її участі в поді-
бному об’єднанні мала бути гарантія її ней-
тралітету [5, 10—16].

Уже на своїй ХІ сесії 17 вересня 1930 р. 
Асамблея Ліги Націй прийняла резолюцію 
про створення Комісії із вивчення питання 
про Європейський Союз. 

Вказана комісія, яку очолив А. Бріан, 
зосередилася на вивченні економічної 

кризи, «оскільки вона цікавить колектив 
європейських держав», та постановила за-
просити представників Ісландії, Туреч-
чини та СРСР взяти участь у такому ви-
вченні [5, 48]. Судячи зі змісту резолюцій 
ІІ сесії засідань Комісії від 21 січня 1931 р., 
остання розглядала такі питання, як вишу-
кування способів збуту надлишків хліба 
в Європі, проблему експорту надлишків 
майбутніх урожаїв, питання сільськогос-
подарських кредитів, безробіття, режиму 
міжнародного обміну електричною енер-
гією в Європі, режиму іноземців тощо. 

На жаль, Комісія із вивчення питання 
про Європейський Союз фактично при-
пинила свою роботу зі смертю А. Бріана в 
1932 р.

Однією з головних відмінностей Ста-
туту ООН від Статуту Ліги Націй було 
те, що творці першого застосували більш 
широкий та деталізований міжнародно-
правовий підхід у формулюваннях очіку-
вань держав від універсальної міжнародної 
міжурядової організації в економічних пи-
таннях, присвятивши їм, у поєднанні з со-
ціальними задачами, окремі Глави ІХ та Х 
Статуту ООН. Таким чином, ООН виявила 
відданість та наступність по відношенню 
до діяльності економічної та фінансової 
організації Ліги Націй.

Ініціативи щодо створення «європей-
ського об’єднання» в умовах правопорядку 
Ліги Націй, хоча на той час і не отримали 
всесторонньої реалізації та належного ви-
знання, все ж, з одного боку, сприяли утвер-
дженню ідеї про єдність Європи та вказу-
вали на конкретні форми її втілення і тому 
закладали підґрунтя для відомих європей-
ських інтеграційних процесів після Другої 
світової війни, а з іншого — зосередження 
Комісії Ліги Націй із вивчення питання про 
Європейський Союз на регіональних еко-
номічних проблемах становило собою пре-
цедент для створення регіональних комісій 
еКОСОР, наприклад, економічної комісії 
для Європи.

Висновки. Незважаючи на обмежений 
підхід творців Статуту Ліги Націй до закрі-
плення міжнародно-правових положень та 
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формулювання завдань організації в між-
народній економічній сфері, створений і 
розвинений у відповідь на вимоги часу еко-
номічний інституційний механізм Ліги На-
цій проводив активну міжнародно-правову 
діяльність у вказаній сфері та виявив висо-
кий рівень адаптивності в умовах світової 
економічної кризи 1929 — 1933 рр. Внісши 
вагомий вклад у розвиток матеріального 
міжнародного економічного права, він в 
той же час заклав підґрунтя для встанов-
лення і розвитку економічних інституцій 
системи ООН, зокрема еКОСОР та її ре-

гіональних комісій. Крім того, досліджені 
урядові ініціативи щодо оформлення «Єв-
ропейського Союзу» в умовах міжнарод-
ного правопорядку доби Ліги Націй можна 
вважати ідейними витоками для інтегра-
ційних процесів в рамках сучасного ЄС.  

Можливим напрямом наукового до-
слідження за цією тематикою міг би ста-
ти аналіз розвитку міжнародно-правових 
підходів в умовах Ліги Націй з точки зору 
становлення та розвитку окремих підга-
лузей міжнародного економічного права. 
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Діяльність ЄС у кримінальній сфері 
протягом останніх років супроводжується 
підвищеною увагою до зовнішнього ви-
міру цієї проблеми, адже імплемента-
ція acquis ЄС у зазначеній сфері була од-
ним з найважливіших питань переговорів 
щодо вступу нових держав до ЄС у 2004 та 
2007 рр., водночас безпека розглядається 
як фундаментальна та невід’ємна складова 
співробітництва ЄС з сусідніми країнами. 
Як зазначає Марі Кремона, таке співробіт-
ництво є необхідною умовою забезпечення 
«безпеки в самих сусідніх державах, в регі-
оні, на зовнішніх кордонах ЄС та в рамках 
ЄС» [5], на цьому наголошується і у заявах 
та деклараціях Комісії та Ради [14]. «За-
безпечення безпеки в сусідніх державах» є 
важливою частиною Європейської Страте-
гії Безпеки [18], що відображено у Планах 
дій між ЄС та сусідніми державами, відпо-
відно до яких основними напрямами спів-
робітництва в сфері безпеки є боротьба з 
організованою злочинністю і тероризмом; 
боротьба з відмиванням грошей, включа-
ючи протидію фінансуванню тероризму; 
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торгівля людьми; боротьба з наркотиками; 
боротьба з корупцією. План дій Україна 
— ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки 
(далі — План дій у сфері юСБ), у цьому 
відношенні, не є винятком.

Співробітництво між Україною та ЄС 
у сфері боротьби з відмиванням грошей, 
включаючи протидію фінансуванню теро-
ризму, відбувається, відповідно до Плану 
дій Україна — ЄС, у сфері юСБ, за трьома 
основними напрямами: імплементація зако-
нодавства згідно з міжнародними стандар-
тами (наприклад, стандартами FATF), євро-
пейськими (зокрема, Конвенцією Ради Єв-
ропи про відмивання, пошук, арешт та кон-
фіскацію доходів, одержаних злочинним 
шляхом, та про фінансування тероризму) 
і стандартами ЄС; співробітництво з між-
народними організаціями (а саме Групою 
з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням коштів (FATF) та Спеціальним 
комітетом експертів з питань оцінки заходів 
боротьби з відмиванням коштів та фінансу-
ванням тероризму (MONEYVAL) Ради Єв-
ропи), а також відповідними службами дер-
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жав — членів ЄС (взаємодія та обмін інфор-
мацією між підрозділами фінансових розві-
док); навчання фахівців з фінансового моні-
торингу (суддів, працівників прокуратури, 
митників, співробітників правоохоронних 
органів та інших).

За останні роки проблема відмивання 
грошей, що набуває нових форм, істотно 
зросла у порівнянні з обсягами залучених 
та інвестованих в Україну коштів [1]. До-
ходи, одержані злочинним шляхом (для 
проведення повторного інвестування), 
«відмиваються» за допомогою різних фі-
нансових операцій (депозит, зняття коштів, 
банківські перекази та ін.).

У вересні 2001 р. FATF віднесла Укра-
їну до «чорного списку» країн, які не співп-
рацюють у сфері боротьби з відмиванням 
коштів [20]. Серед основних недоліків за-
значалася недієвість державної системи 
інформування фінансової розвідки щодо 
операцій (які підлягають фінансовому мо-
ніторингу), що свідчило про неефектив-
ність протидії відмиванню грошей. 

У цьому зв’язку, 28 листопада 2002 
р. було прийнято Закон України «Про за-
побігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом» (набрав чинності 12 червня 
2003 р.) [8], який хоч і вдосконалив наці-
ональне законодавство у зазначеній сфері 
та позитивно вплинув на імідж України, 
проте мав низку недоліків, зокрема невід-
повідність європейським та міжнародним 
стандартам. 

 З метою забезпечення відповідності 
Сорока і Дев’яти спеціальним рекомен-
даціям FATF (у червні 2003 р. на Берлін-
ському засіданні FATF прийнята нова ре-
дакція) [13], Конвенції ООН про боротьбу 
з фінансуванням тероризму 1999 р. [10] 
(ратифіковано Україною Законом України 
від 12 вересня 2002 р. [7] ), а також Дирек-
тиві Європарламенту та Ради ЄС 2005/60 
від 26 жовтня 2005 р. «Про запобігання 
використанню фінансової системи з ме-
тою відмивання коштів та фінансування 
тероризму» [17] та Директиві 2006/70 
від 1 серпня 2006 р. «Про імплемента-

ційні заходи до Директиви 2005/60» [16], 
18 травня 2010 р. прийнято Закон Укра-
їни «Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про запобігання та протидію лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом» (далі — Закон, на-
брав чинності 20 серпня 2010 р.) [9]. Крім 
того,  внесення змін до законодавства Укра-
їни у вказаній сфері дозволить завершити 
процес ратифікації Конвенції Ради Європи 
про відмивання, пошук, арешт та конфіс-
кацію доходів, одержаних злочинним шля-
хом, та про фінансування тероризму від 16 
травня 2005 р. (підписана у Варшаві і є сут-
тєво допрацьованою та удосконаленою ре-
дакцією Страсбурзької конвенції Ради Єв-
ропи 1990 р.), яка підписана Україною 29 
листопада 2005 р. [11]. 

Імплементуючи Сорок рекомендацій 
FATF, Закон розширює перелік суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу 
 (фінансових посередників) за рахунок но-
таріусів, адвокатів, суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, що надають юридичні 
послуги, торговців нерухомістю (рієлте-
рів), операторів поштового зв’язку (в час-
тині  здійснення ними переказу грошей), 
торговців дорогоцінними металами і до-
рогоцінним камінням, аудиторів, аудитор-
ських фірм, юридичних осіб, які проводять 
будь-які лотереї, суб’єктів підприємниць-
кої  діяльності, що надають послуги з бух-
галтерського обліку, та деяких інших пред-
ставників нефінансових професій. 

Встановлюється обов’язок для фінан-
сових посередників вживати посилені 
 застережні заходи стосовно клієнтів, діяль-
ність яких свідчить про підвищений ризик 
проведення ними операцій, пов’язаних з 
відмиванням коштів та фінансуванням те-
роризму. Зокрема, такі заходи мають вжи-
ватись у разі встановлення і здійснення 
 ділових відносин із іноземними політич-
ними діячами та іноземними фінансовими 
установами.

У зв’язку з розширенням переліку фі-
нансових посередників розширюється від-
повідно перелік суб’єктів державного фі-
нансового моніторингу (державних регу-
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ляторів), які здійснюють функції регулю-
вання і нагляду. Це — міністерства юсти-
ції, фінансів, транспорту та зв’язку, еконо-
міки.

Передбачено здійснення розподілу 
конфіскованих активів, одержаних внаслі-
док легалізації (відмивання) доходів або 
фінансування тероризму, згідно з яким такі 
кошти зараховуються до державного бю-
джету.

Необхідно також зазначити, що у від-
повідності зі статтями 3, 4 та 47 Конвен-
ції Ради Європи про відмивання, пошук, 
арешт та конфіскацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом та про фінансування 
тероризму, Законом передбачається поси-
лення заходів в частині призупинення під-
озрілих фінансових операцій. Так, ст. 121 
Закону вже встановлено механізм зупи-
нення суб’єктами первинного фінансового 
моніторингу фінансової операції, якщо її 
учасником або вигодоодержувачем за нею 
є особа, яку включено до переліку осіб, 
пов’язаних із здійсненням терористичної 
діяльності, та механізм подальшого зупи-
нення такої фінансової операції. Законом 
також запроваджується механізм зупи-
нення фінансових операцій, пов’язаних не 
тільки з фінансуванням тероризму, але й з 
відмиванням коштів. 

Відповідно до Директиви Європей-
ського Парламенту та Ради 2005/60 дифе-
ренційовано підхід до порогової суми фі-
нансової операції, після якої така операція 
підлягатиме обов’язковому фінансовому 
моніторингу. 

З метою реалізації 9-ї Спеціальної ре-
комендації FATF по боротьбі з фінансуван-
ням тероризму на Державну митну службу 
покладається обов’язок повідомляти про 
випадки перевезення через державний кор-
дон готівки, обігових грошово-кредитних 
документів, дорогоцінних металів, дорого-
цінного каміння та виробів з них, а також 
культурних цінностей.

Слід зазначити, що у сучасній слідчій та 
судовій практиці у справах про легалізацію 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
виникають складнощі. Адже відповідно до 

ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України 
обов’язковою умовою, за якої настає відпо-
відальність за відмивання доходів, є одер-
жання таких доходів унаслідок вчинення 
суспільно небезпечного протиправного ді-
яння (не всі суспільно-небезпечні діяння 
криміналізовані, відповідно не всі вони є 
злочинами). Складнощі виникають при ви-
рішенні питання, чи доходи були отримані 
саме злочинним шляхом та внаслідок якого 
суспільно небезпечного протиправного ді-
яння здобуті кошти, зумовлюють тенден-
цію нечастого застосування судами ст. 209 
Кримінального кодексу України. Можли-
вими варіантами вирішення цієї проблеми, 
вказаними у доктрині кримінального права 
України, є проведення чіткої класифікації 
об’єктів злочину легалізації (відмивання) 
доходів, здобутих злочинним шляхом [2], 
а також усунення недоліків формулювання 
диспозиції ч. 1 ст. 209 Кримінального ко-
дексу України (в якій відсутні поняття «ле-
галізація» та конкретизація інших понять, 
зокрема, «кошти» та «доходи») [4]. 

Відповідно до частини 9 ст. 22 Закону 
України «Про внесення змін до Закону 
України «Про запобігання та протидію ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом» Державний департа-
мент фінансового моніторингу, що діє у 
складі Міністерства фінансів України, за-
безпечує співробітництво з Групою з роз-
робки фінансових заходів боротьби з від-
миванням коштів (FATF), егмонтською 
групою підрозділів фінансової розвідки 
світу (Україна набула членство у 2004 р.) 
та іншими міжнародними організаціями, 
діяльність яких спрямована на забезпе-
чення міжнародного співробітництва у 
сфері запобігання та протидії відмиванню 
коштів і фінансуванню тероризму, зокрема 
із Спеціальним комітетом експертів з пи-
тань оцінки заходів боротьби з відмиван-
ням коштів та фінансуванням тероризму 
(MONEYVAL), Євразійською групою про-
тидії відмиванню коштів та фінансуванню 
тероризму (далі — ЄАГ). 

FATF є міжурядовою організацією 
(створеною відповідно до рішення саміту 
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«великої сімки» в Парижі в 1989 р., що на-
лічує 34 члени), метою якої є розробка та 
впровадження політики у сфері боротьби з 
відмиванням коштів та фінансуванням те-
роризму як на національному, так і міжна-
родному рівнях. Україна не є членом FATF, 
оскільки однією з основних умов член-
ства є доведення ефективності національ-
ної системи протидії відмиванню доходів, 
а також виконання усіх рекомендацій цієї 
організації. Наразі вступ України у FATF є 
довгостроковою метою. Допомогти заслу-
жити членство в організації може набуття 
статусу спостерігача [3]. Поки що співро-
бітництво України з FATF відбувається у 
формі участі Держфінмоніторингу у захо-
дах цієї організації  [19].

З 2002 р. експерти Держфінмоніто-
рингу на постійній основі беруть участь 
та представляють інтереси України в 
MONEYVAL. Комітет створений у ве-
ресні 1997 р. за рішенням Комітету Міні-
стрів Ради Європи для здійснення неза-
лежного та загального аналізу боротьби 
з легалізацією кримінальних коштів, які 
були прийняті у 21 країні — члені Ради Єв-
ропи та які не є членами FATF (у своїй ро-
боті MONEYVAL враховує методи та про-
цедури FATF). Метою діяльності Комітету 
MONEYVAL є створення системи заходів 
боротьби з відмиванням коштів та фінан-
суванням тероризму, а також дотримання 
міжнародних стандартів та найкращої 
практики. Як член MONEYVAL, Україна 
бере участь у всіх формах діяльності Комі-
тету. По-перше, українські експерти тричі 
на рік беруть участь у Пленарних засідан-
нях Спеціального експертного комітету, 
під час яких розглядаються звіти держав-
членів та готуються рекомендації по кож-
ному з них. По-друге, українська сторона 
залучається до процедури взаємної оцінки 
заходів країн-членів щодо протидії відми-
ванню коштів та фінансуванню тероризму. 
За результатами оцінки готується звіт, що 
включає визначення проблемних питань та 
рекомендації по вдосконаленню системи. 
По-третє, за участю українських фахів-
ців проводяться типологічні дослідження 

щодо методів, схем та тенденцій відми-
вання коштів та фінансування тероризму.

Окрім цього, Україні надано статус 
спостерігача у Євразійській групі з проти-
дії легалізації злочинних доходів і фінансу-
ванню тероризму, яка була створена (за ти-
пом FATF) 6 жовтня 2004 р. в Москві, на 
основі Деклараці, підписаної представ-
ники компетентних органів Білорусі, Рес-
публіки Казахстан, Киргизької Республіки, 
Китаю, Російської Федерації та Республіки 
Таджикістан [6]. Представники Держфін-
моніторингу України на постійній основі 
беруть участь в засіданнях Робочих груп, 
Пленарних засіданнях та міжнародних за-
ходах ЄАГ.

Держфінмоніторинг з 2004 р. є членом 
Групи підрозділів фінансової розвідки «ег-
монт» (за назвою палацу егмонт-Аренберг, 
де проходило її перше засідання). У червні 
1995 р. у Брюсселі відбулась зустріч пред-
ставників 24 країн та ряду міжнародних 
органів, включаючи FATF, Інтерпол, Єв-
ропол, Європейську комісію, Всесвітню 
митну організацію та ін., на якій було при-
йнято рішення про створення неформаль-
ного об’єднання національних відомств, 
які виконують функції фінансової роз-
відки. егмонтська група (як і FATF) не є 
міжнародною організацією (не базується 
на міжнародному договорі, не має по-
стійно діючих робочих органів, штаб-
квартири і власного бюджету), а радше ди-
намічною небюрократичною структурою, 
яка об’єднує професіоналів-практиків в ін-
тересах розвитку міжнародного співробіт-
ництва у сфері боротьби з відмиванням до-
ходів (на сьогодні поєднує фінансові роз-
відки 117 країн світу). Відповідно до За-
яви про цілі, прийнятої 24 червня 1997 р. у 
Мадриді, основними задачами Групи «ег-
монт» є сприяння створенню нових підроз-
ділів фінансової розвідки та розвиток спів-
робітництва між ними, перед усім в час-
тині інформаційного обміну. Іншими важ-
ливими напрямами роботи егмонтської 
групи є тренінгові діяльність (виявлення 
потреб і можливостей для навчання пер-
соналу ПФР, публікація збірників модель-
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них справ відмивання доходів та фінансу-
вання тероризму, які використовуються у 
типологічних дослідженнях FATF) та ро-
боча група з оперативної взаємодії (розгля-
дає можливості спільної роботи підрозді-
лів фінансової розвідки з конкретних справ 
і стратегічних проектів, таких як страхові 
схеми і ін.). 

Важливе значення у боротьбі з відми-
ванням доходів, здобутих злочинним шля-
хом має двостороннє співробітництво 
Держфінмоніторингу, з відповідними під-
розділами фінансової розвідки держав-
членів ЄС. 

Наразі Україною укладено Меморан-
думи про взаєморозуміння щодо спів-
робітництва в сфері протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, та фінансуванню теро-
ризму з Чеською Республікою (від 10 лис-
топада 2004 р.), Республікою Польща (від 
14 квітня 2004 р.) Латвійською Республі-
кою (від 19 травня 2008 р.), Сполученим 
Королівством Великобританіїі і Північ-
ної Ірландії (від 17 жовтня 2007 р.), Пор-
тугальською Республікою (від 24 березня 
2004 р.), Королівством Нідерландів (від 
23 грудня 2008 р.), Литовською Республі-
кою (від 23 березня 2005 р.), Республікою 
Болгарія (від 20 січня 2005 р.), Французь-
кою Республікою (від 13 жовтня 2004 р.), 
Республікою Кіпр (від 3 серпня 2004 р.), 
Республікою Словенія (від 11 грудня 
2003 р.), Італійською Республікою (від 11 
грудня 2003 р.), Румунією (від 17 березня 
2004 р.), Королівством Іспанія (від 21 жов-
тня 2003 р.), естонською Республікою (від 
16 жовтня 2003 р.), Словацькою Республі-
кою (від 23 вересня 2003 р.), Королівством 
Бельгія (від 19 вересня 2003 р.) [12]. 

Зазначені Меморандуми (які є типо-
вими) передбачають взаємодію договірних 
сторін, на основі принципу взаємності, з 
питань щодо збору, обробки та аналізу ін-
формації, що є в їх розпорядженні та стосу-
ється фінансових операцій, стосовно яких 
є підозри, що вони пов’язані з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, та фінансуванням тероризму, 

а також юридичних чи фізичних осіб, які 
пов’язані із здійсненням таких операцій. 
Обмін будь-якою доступною інформацією, 
що є суттєвою для розслідування злочинів 
щодо фінансових операцій, які мають відно-
шення до відмивання доходів, здійснюється 
за ініціативою або на запит однієї зі сторін 
(який супроводжується стислим обґрунту-
ванням та переліком основних фактів). 

Що стосується такого напряму спів-
робітництва між Україною та ЄС у сфері 
юСБ, як навчання фахівців з фінансового 
моніторингу, слід зазначити, що 13 грудня 
2004 р. при Держфінмоніторингу України 
утворений Навчально-методичний центр 
перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції спеціалістів з питань фінансового мо-
ніторингу в сфері боротьби з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, і фінансуванням тероризму. 
Центр здійснює координацію та методичне 
забезпечення діяльності суб’єктів первин-
ного фінансового моніторингу у зазначе-
ній сфері. 

Водночас у квітні 2009 р. в Україні за-
вершено Проект по боротьбі з відмиван-
ням коштів та фінансуванням тероризму 
в Україні MOLI-UA-2 (що був продовжен-
ням Проекту MOLI-UA 2003—2005 рр.) за 
підтримки Європейської Комісії та Ради 
Європи в рамках Регіональної програми 
взаємодії TACIS. Окрім приведення зако-
нодавства України у відповідність до між-
народних та європейських стандартів, про-
ект був спрямований на підвищення квалі-
фікації особового складу ключових уста-
нов системи боротьби з відмиванням ко-
штів України та розвиток організаційної 
та технічної інфраструктури цієї системи. 
В рамках проекту узагальнено стратегії і 
програми навчальних закладів та інститу-
цій, які працюють у сфері боротьби з від-
миванням коштів, підготовлено платформи 
дистанційного навчання на базі Навчально-
методичного центру Держфінмоніторингу, 
проведено низку навальних семінарів та 
міжнародних конференцій [14, 15].

Отже, Україна пройшла складний 
шлях від включення до «чорного списку» 
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країн, які не співпрацюють у сфері бо-
ротьби з відмиванням коштів та фінансу-
ванням тероризму, до вироблення належ-
них правових основ у зазначеній сфері, 
що відповідають сучасним міжнародним 
та європейським стандартам. Проте удо-
сконалена відповідно до Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Закону Укра-
їни про запобігання та протидію легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом» 2010 р. національна 
система протидії відмиванню доходів має 
підтвердити на практиці свою ефектив-
ність. 

Водночас кінцевої точки в процесі бо-
ротьби з «брудними грішми» не існує. У 
цьому напрямі в світі відбувається постій-
ний рух, постійне вдосконалення методів 
роботи. Тому Україна має не лише вико-
нувати рекомендації FATF та імплементу-
вати міжнародні і європейські стандарти, 
але й якомога активніше залучатися до 
участі у всіх формах міжнародного співро-
бітництва щодо протидії та боротьби з від-
миванням грошей і фінансуванням теро-
ризму, з метою остаточної інтеграції нашої 
країни у світову систему фінансової прозо-
рості й протидії відмиванню коштів.
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реЗюме
Статья посвящена анализу законодательства Украины, имплементации международ-

ных и европейских норм и стандартов, а также правового регулирования сотрудничества 
Украины с государствами-членами еС в сфере борьбы с отмыванием «грязных» денег. 

SUMMARY
The Article is devoted to analysis of the Ukrainian legislation, implementation of Interna-

tional and European norms and standards, as well as legal regulation of cooperation between 
Ukraine and member-states of the EU in sphere of the prevention of money laundering. 
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класифікації, навіть вважають недоціль-
ним продовження роботи у цьому напрямі.

Дослідники, які ще не втратили надії 
досягти в даному питанні якоїсь чіткості і 
визначеності, підходять до поняття сино-
німа з різних позицій. У лінгвістиці відомі 
три основні точки зору. Прихильники пер-
шого підходу в основу визначення кладуть 
близькість сігніфікаторів, другого — то-
тожність, що позначається словом «депо-
тат», а прихильники третьої точки зору 
спираються на здатність синонімів замі-
нювати один одного в контексті, тобто фак-
тор взаємозамінності. Однак ми вважаємо, 
що жоден з цих підходів окремо не може 
бути визнаний повністю задовільним, і в 
цьому полягає наш основний методологіч-
ний принцип, а саме — відмова від абсо-
лютизації будь-яких підходів, методів або 
прийомів.

Тільки логічно обгрунтований комплек-
сний підхід дозволяє отримати більш-менш 
об’єктивні і переконливі результати. Для 
прикладу в юриспруденції існує поняття 

н.м. Антонюк, о.ю. Титаренко, о.В. Котовська

В умовах сучасної мультилінгвальної 
Європи синонімічні ряди, які утворюють 
мікросистеми в рамках лексичної підсис-
теми сучасної англійської мови та особли-
вості функціонування її елементів у науко-
вих юридичних текстах, сприймаються су-
часними перекладознавцями досить аль-
тернативно.

Синонімічні кореляти зазначеної тема-
тики та особливості актуалізації їх функці-
онального потенціалу, досліджені в галузі 
синонімії, поки що не привели до ство-
рення цілісної загальної теорії. Немає єд-
ності поглядів навіть на саму сутність си-
нонімії. Багато дослідників, які звернулися 
до теоретичних аспектів проблеми сино-
німії, змушені визнати, що навіть поняття 
синоніма до цих пір залишається дискусій-
ним.

Сучасний погляд на синонімію надзви-
чайно широкий. Деякі вчені, підкреслю-
ючи складність питання, у зв’язку з труд-
нощами вироблення точних критеріїв ви-
значення синонімів, методів їх аналізу та 
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«Law» (закон) синонімічний ряд якого є 
act, assize, behest, bidding, bylaw, canon, 
case, caveat, charge, charter, code, command, 
commandment, constitution, covenant, 
decision, decree, decretum, demand, dictate, 
divestiture, due process, edict, enactment, 
equity, garnishment, injunction, institute, 
instruction, jurisprudence, legislation, 
mandate, measure, notice, order, ordinance, 
precedent, precept, prescript, prescription, 
reg, regulation, requirement, ruling, statute, 
subpoena, summons, warrant, writ, і знахо-
дження домінанти цього ряду залежить 
від забарвленя контексту [16, 704]. Най-
більш розповсюджене слово в терміно-
логії — «Lawyer» (юрист, адвокат) має 
можливі синоніми: advocate, attorney, 
attorney-at-law, barrister, counsel, counsellor, 
counselor, defender, jurisprudent, jurist, legal 
adviser, legal eagle, legist, member of the bar, 
mouthpiece, pleader, practitioner, proctor, 
procurator, solicitor, і вибір правильного 
відповідника є надзвичайно важливим в 
сучасній англійській мові.

В лінгвістичній літературі, як правило, 
виділяють чотири основні типи синонімів: 
1) абсолютні; 2) семантичні (ідеографічні); 
3) стилістичні; 4) контекстуальні. Пропо-
нуються і інші підходи. Один з найбільш 
цікавих припускає розподіл всіх синонімів 
не на чотири, а на три основні групи:1) па-
радигматично — синтагматичні; 2) пара-
дигматичні; 3) синтагматичні.

Саме перша група при такому поділі 
об’єднує ті елементи, які зазвичай назива-
ють справжніми або чистими синонімами. 
В другу і третю групи потрапляють так 
звані недійсні синоніми, в тому числі і кон-
текстуальні.

У даній статті ми пропонуємо свою 
комплексну класифікацію функцій синоні-
мів, яка базується на цілій системі кореля-
тів, що виділяються в залежності від тем-
порального, просторового, стилістичного 
та інших факторов.

Автори статті зробили спробу знайти 
більш-менш переконливі і обгрунтовані 
шляхи дослідження такого важливого фе-
номену, як синонімія, та розглянули його 

в контексті юридичної підсистеми англій-
ської мови. 

Для визначення особливостей функціо-
нування синонімів та виявлення найбільш 
активних зон синонімічних рядів (СР) ана-
лізувалися наукові юридичні тексти, що 
полягали у створенні якомога більш повної 
і чіткої картини синонімічних відносин в 
рамках юридичної термінології. Основні 
завдання статті полягають у знаходженні 
найбільш оптимальних та ефективних під-
ходів і методів вивчення синонімії  взагалі 
і синонімії у вказаній конкретної області 
лексики зокрема, визначення провідних 
СР та їх кількісно-якісних характеристик у 
сфері лексики англійської мови, виявлення 
загальних і диференціальних ознак еле-
ментів, що утворюють СР юридичної лек-
сики, а також їх етимологічних основ, ви-
явлення основних функцій синонімічних 
засобів у різних типах тексту юридичної 
спрямованості [11, 258].

Для дослідження синонімії в науко-
вому стилі розглядалися уривки з моно-
графій, навчальних посібників і наукових 
статей, присвячених синонімічний системі 
США і Великобританії. Мова йде про ква-
зісинонімію, лексичну модифікацію, пара-
лельні та реверсивні синонімічні ряди.

Комплексне функціонально-стиліс-
тичне дослідження дозволило повніше 
виявити функції синонімів у різних типах 
тексту, набір яких у них не однаковий. 
Остання обставина дає підставу говорити 
про стилеутворюючу функцію синонімів. 
Воно також дало можливість визначити 
специфіку синонімії в конкретній лексич-
ній сфері, простежити основні джерела 
поповнення її провідних синонімічних 
рядів, виявити найбільш протяжні і най-
більш короткі СР, уточнити стилістичні 
зони використання окремих елементів цих 
СР завдяки конкретизації значень або їх 
відтінків.

Виділяють три основні функції сино-
німів: функція заміщення, пов’язана перш 
за все з прагненням уникнути небажаних 
повторень одних і тих же лексичних оди-
ниць; функція уточнення, пов’язана з ба-
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жанням одержувача більш чітко передати 
думку; функція експресивно-стилістична, 
пов’язана з виразом різноманітних оцінок.

Ми вважаємо, що до проблеми «опера-
тивних» можливостей синонімів слід піді-
йти з точки зору різних відрізків дискурсу, 
розмаїття текстів, оскільки кожен функціо-
нальний стиль має свою специфіку, в тому 
числі і в плані актуалізації можливостей 
синонімії.

Подібний функціонально-стиліс-
тич ний підхід дозволяє говорити про 
функціонально-активні і функціонально-
пасивні зони та їх елементи. Це означає, 
що якісь групи синонімів у певних мовних 
умовах ведуть себе достатньо або  навіть 
надзвичайно активно, інші групи слів СР 
залишаються не задіяними в конкретних 
умовах спілкування.

Розглянемо докладніше умови актуалі-
зації елементів, ці зони СР у різних типах 
тексту, а також специфічні функції коштів 
синонімії в різних функціональних стилях.

Синонімія в науковому юридичному 
тексті насамперед торкається області тлу-
мачення, коли той чи інший термін потре-
бує суворої, чіткої дефініції. У цьому ви-
падку неминуче залучення більш відо-
мих слів відповідного СР. У цьому сенсі 
синонімії тут відводиться функція уточ-
нення. Наприклад «victim» (жертва) може 
мати такі єквіваленти: babe in woods, butt, 
casualty, clown, dupe, easy make, easy mark, 
fatality, fool, gambit, gopher, gudgeon, gull, 
hireling, hunted, immolation, injured party, 
innocent, mark, martyr, patsy, pawn, pigeon, 
prey, pushover, quarry, sacrifice, scapegoat, 
sitting duck, sitting target, soft touch, stooge, 
sucker, sufferer, underdog, wretch, але, незва-
жаючи на це, найчастіше в юридичній тер-
мінології використовується слово «victim» 
[17, 986].

На відміну від ділових і наукових тек-
стів, публіцистичні матеріали відрізня-
ються достатньою різноманітністю синоні-
мічних засобів, хоча окремі відомі жанри 
диктують свої умови, визначають свої ка-
нони і вимоги. Всі інші слова і вирази від-
різняються підкресленою офіційністю.

Деякі журналісти, схильні до епа-
тажу, можуть включити у свою статтю на-
віть такі елементи СР, що кваліфікуються 
як табу-лексика. Таким чином, синонімія 
може використовуватися тут як засіб осо-
бливого емоційно-експресивного впливу 
на читача. У цілому ж перевагу в газет-
них статтях і в кримінальної хроніці відда-
ється нейтральній лексиці. Книжкова лек-
сика в цих текстах використовується до-
сить рідко.

Всупереч очікуванням не дуже часто 
використовуються тут і знижені елементи 
СР. Для прикладу слово «turnkeys» в су-
ворому науковому сенсі пояснюється ней-
тральною домінантою /a prison guard/ 
[13, 25].

Незважаючи на численні роботи в об-
ласті синонімії, тут залишається ще ве-
лика кількість невирішених питань і про-
блем. На наш погляд, рішення деяких з них 
стає цілком реальним за гнучкого комплек-
сного підходу, який при визначенні сино-
німічних кореляцій рівною мірою враховує 
як власне семантичний аспект, так і валент-
ність відповідних словникових одиниць.

Багато елементів лексичної підсис-
теми юридичної тематики утворюють 
парадигми, так звані СР (слово «Judge», 
як іменник, має такий СР: Adjudicator, 
Appraiser, Arbiter, Assessor, Authority, 
Bench, Chancellor, Conciliator, Court, 
Critic, Evaluator, Expert, Honor, Inspector, 
Intercessor, Intermediary, Interpreter, 
Judiciary, Justice, Justice Of Peace, Legal 
Official, Magister, Magistrate, Marshal, 
Moderator, Negotiator, Ombudsman, 
Peacemaker, Reconciler, Referee, Umpire, 
Warden, якщо це дієслово, то ср. буде 
таким: Act On, Adjudge, Adjudicate, 
Appraise, Appreciate, Approximate, Arbitrate, 
Arrive, Ascertain, Assess, Check, Collect, 
Conclude, Condemn, Consider, Criticize, 
Decide, Decree, Deduct, Derive, Determine, 
Discern, Distinguish, Doom, Draw, Esteem, 
Estimate, Evaluate, Examine, Find, Gather, 
Give A Hearing, Make, Make Out, Mediate, 
Pass Sentence, Place, Pronounce Sentence, 
Put, Rate, Reckon, Referee, Resolve, Review, 
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Rule, Sentence, Settle, Sit, Size Up, Suppose, 
Test, Try, Umpire, Value). 

Останні являють собою мікро-
системи, в яких головним типом від-
носин між членами ряду є субститу-
ції або вільне варіювання. В СР досить 
чітко позначені і вторинні (по відно-
шенню до головного ознакою-субституції) 
семантико-стилістичні співвідношення.

Якщо СД утворює ядро СР, то в його 
периферійну зону потрапляють слова-
модифікації або квазісиноніми. Під остан-
німи розуміються різні варіанти вихід-
ної лексичної одиниці або вихідного 
вираження, найчастіше це скорочення, 
пестливо-зменшувальні слова і т.д. 

Підкреслимо, що між багатьма СР спо-
стерігаються гіпер-гіпонімічні кореляції. 
Подібні кореляції утворюють СР, в основі 
яких лежать семантичні ідентифікатори 
або СД, що знаходяться між собою в гіпер-
гіпонімічних відносинах.

Досить чітко в СР простежується наяв-
ність великої кількості паралельних СР, 
утворених елементами, що мають загаль-
ний сігніфікатор, але відносяться до різних 
частин мови. Цілком виразно виявляють 
себе і реверсивні кореляції між окремими 
СР. Мова насамперед іде про дієслівні СР, 
які організовують зворотні по відношенню 
один до одного агентивно-об’єктні співвід-
ношення у відповідних контекстах. Деякі 
СР утворюють антонімічні кореляції 

Поява конкретного слова з відповід-
ного СР відразу ж позначається на якіс-
них характеристиках всього контексту, в 
його експліцитному та імпліцитному сен-
сах. У цьому плані можна говорити про 
те, що синоніми є стилеутворюючими. За 
кожним типом тексту закріплений певний 
набір елементів будь-якого СР. Звичайно, 
при цьому область допустимого вибору 
синонімів варіюються в різних функціо-
нальних стилях.

Так, ступінь свободи вибору сино-
німа вище в публіцистичних текстах і 
вельми обмежена в текстах наукових і ще 
більш — у ділових, особливо докумен-
тах суворої звітності, які мають жорстку 

композиційно-мовленнєву структуру. У 
даному випадку використання неадекват-
ного слова може призвести до визнання 
юридичного документа недійсним.

Для синонімів в офіційно-ділових і нау-
кових текстах характерна пояснювальна 
або уточнююча функція, для синонімів 
публіцистичних жанрів основною є дієво-
експресивна  функція. Синоніми, що вико-
ристовуються в усних формах комунікації і 
перш за все  розмовної, виконують (ідентифі-
кують)  функції: соціально-ідентифікаційну 
та індивідуально-ідентифікаційну.

СР є відкритими, що означає нескін-
ченні можливості їх поповнення все 
новими елементами та втрату застарілих. 
При цьому СР поповнюються не стільки 
за рахунок будь-яких зовсім нових слів, а 
переважно за рахунок появи добре відомих 
нових слів, які розвиваються в результаті 
метонімічного і дещо рідше — метафорич-
ного переносу.

Використання синонімів у різних 
типах тексту неоднакове. В одних типах 
тексту є широкі можливості для синонімії, 
наприклад, у художньому. В інших типах 
тексту можливості актуалізації синоні-
мічного потенціалу досить обмежені. Це 
насамперед стосується офіційно-ділової 
сфери, зокрема законодавчих актів, кримі-
нального та кримінально-процесуального 
кодексів [8, 64].

Всупереч усталеній думці, в наукових 
текстах юридичної тематики синонімія 
все-таки має місце, хоча і в не таких масш-
табах, як у текстах художніх. У цьому ви-
падку за синонімами закріплюється уточ-
нююча або пояснювальна функція. Пере-
важно синоніми використовуються в тих 
відрізках наукового тексту, які присвячені 
тлумаченню термінів, і відносяться вони 
перш за все до книжково-офіційної або 
нейтральної зони.

У художніх текстах досить поши-
рена оказіональна синонімія, яка також 
має місце в тих публіцистичних жанрах, в 
якому превалює індивідуально-авторське 
слово (нарис, фейлетон, колонка редак-
тора). Ці елементи СР можна назвати 
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індивідуально-авторськими. Подібна си-
нонімія означає, що семантично і стиліс-
тично в тексті зближуються слова, які в 
 парадигматиці одиницями одного СР не є. 
Для офіційно-ділових і наукових текстів 
оказіонального синонімія іррелевантна. У 
різних функціональних стилях слова різ-
них стилістичних зон одного і того ж ряду 
ведуть себе по-різному.Для наукових та 
 ділових текстів активними групами є ті об-
ласті ряду, які захоплюють книжкову та 
нейтральну зону. 

Основними підсумованими положен-
нями слід вважати комплексний підхід, 
оскільки тільки він, з урахуванням як се-
мантичних характеристик, так і валентних 
властивостей лексичних одиниць і слово-
сполучень, дозволяє виявити всі особли-
вості синонімічної підсистеми юридичної 
лексики, а також створити більш-менш ці-
лісну картину синонімічних кореляцій як 
у парадигматиці, так і в сінтагматиці; си-

нонімічна підсистема, у тому числі й си-
нонімічна підсистема юридичних текстів 
має як ядерну, так і периферійну зони. 
Ядерним центром кожного відповідного 
СР служить лексема — СД, представлена 
найбільш нейтральною лексемою або роз-
горнутої дефініцією, наприклад, «verdict» 
 (вирок) має такий СР: adjudication, answer, 
arbitrament, award, conclusion, decision, 
decree, deduction, determination, finding, 
opinion, ruling, senten, з якого дуже важ-
ливо обрати саме ту домінанту, що най-
краще пасуватиме до обраного контексту. 

Отримані результати мають практичну 
значимість. Вони можуть бути викорис-
тані в навчальному процесі — при роботі 
зі  студентами, які вивчають курси лекси-
кології, функціональної стилістики, інтер-
претації тексту, а також при роботі зі сту-
дентами юридичних вузів і факультетів, 
що вивчають спеціальні сфери застосу-
вання англійсь кої мови.
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реЗюме
В данной статье мы рассматриваем логически обоснованный комплексный подход к 

нахождению синонимической доминанты, который позволяет получить объективные и 
убедительные результаты. Выделяем основные функции синонимов, исследуем микроси-
стему отношений между коррелятами синонимического ряда в научных текстах юриди-
ческой тематики.

SUMMARY
This article considers logically grounded holistic approach, which allows getting objective 

and convincing results. We identify the main functions of synonyms, аnd explore the relation-
ships between the members of the microsystem in scientific and legal terminology.

рекомендовано кафедрою іноземних мов  
та перекладу
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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 ко-

місії України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 
15.01.2003 р. № 7-05/1. Зокрема, у ній повинні міститись такі необхідні елементи: а) постановка пробле-
ми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх до-
сліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виді-
лення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; в) фор-
мулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; ґ) висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у цьому 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 криміналістика 18.Оголошення

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність 
останнього йому особисто, точність  викладених у роботі фактів (даних)та якість перекладу.

2. Вимоги до обсягу:
2.1. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації наукової статті – від 0,3 до 0,5 ум.друк.арк. 

(12 000 – 20 000 друк.знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний  посторінковий обсяг складає: мінімум 
– 7 сторінок, максимум – 12 сторінок, які оформлені у відповідності з вимогами.

2.2. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації рецензії – до 0,3 ум.друк.арк. (до 12 000 
друк.знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний  посторінковий обсяг до – 7 сторінок, які оформлені у 
відповідності з вимогами.

3. Вимоги до оформлення матеріаліВ:
3.1. На початку статті в правій частині подається інформація про автора (ініціали автора і прізвище, 

науковий ступінь (якщо є), вчене звання, місце роботи).
3.2. Назва статті подається після інформації про автора з вирівнюванням по центру сторінки та ви-

діляється 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 десяти.
3.4. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазначен-

ням номерів сторінок відповідно джерела [3, 415].
3.5. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів “Список літератури” у алфа-

вітному порядку. Оформлення списку літератури здійснюється згідно вимог ВАК України (див. Фор-
ма 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 мовами. 
3.7. Після статті автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закладу чи наукової уста-

нови, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів. Для аспірантів та пошукачів  обов’язкова на-
явність рецензії наукового керівника з зазначенням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища, 
ім’я та по-батькові).
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3.8. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атрибутів (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 інтервала з дотриман-
ням таких розмірів полів: верхнього, нижнього, лівого – 2 см і правого 1 см.

Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14pt в одну колонку без застосування 
будь-якого форматування. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. Можна виділяти 
окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом. 

При наборі слід:
а) вимкнути “перенос” (Категорично заборонені примусові переноси!!!)
б) абзаци позначати символом “ Ентер”
в) якщо Ваша робота містить нестандартні символи, то подавайте разом зі своєю роботою і 

шрифти  .ttf, які були використані в роботі.

Зразок оформлення статті:
І.А. Іванов,

кандидат юридичних наук, доцент
(місце роботи)

НАЗВА СТАТТІ

Ключові слова: журнал, видавництво, юрист.

Основний виклад матеріалу [1, 13].
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реЗюме 

Текст російською мовою

SUMMARY

Текст англійською мовою

Стаття рекомендована до друку такою-то кафедрою такого-то навчального чи наукового за-
кладу (протокол №*** від”__”____200_року)

Автор підписує статтю та зазначає прізвище, ім’я та по батькові, повністю звання, посаду, 
назву кафедри,  факультету, вузу, домашню адресу, контактні телефони.

4. Порядок Подачі матеріаліВ до редакційної колегії:
4.1.Стаття подається в електронному варіанті на дискеті у 2 файлах (в форматі dос. та в форматі 

RTF; назва файла обов’язково латинськими літерами) та в роздрукованому вигляді. На етикетці дискети 
необхідно вказати прізвище та ініціали автора. Стаття і дискета авторові не повертаються.

4.2. Зі статтею обов’язково надається:
— фотографія автора (розміром не менше, ніж 3х4, бажано в електронному варіанті);
— для аспірантів та пошукачів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника  з зазначенням 

його наукового ступеня, вченого звання, прізвища,  ім’я та по батькові).

Вісник Академії адвокатури України

184

число 3(19) 2010.


