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Очевидно, що ні в кого не може бути 
сумніву відносно природної соціальної 
вимоги високої моральності правосуддя в 
державі й торжества в ньому етичних норм 
цивілізованого суспільства. Особливо це 
хочеться підкреслити в переддень 20-річ-
ного ювілею нашої Батьківщини – Дня 
незалежності. Проте не все бездоганно в 
сенсі беззастережного панування названих 
соціальних цінностей в теорії права, зако-
нодавстві й практиці здійснення судового 
регулювання відносин у суспільстві.

Цілком обґрунтованим є твердження 
Ю.М. Грошевого, що рівень суспільних ви-
мог і очікувань від діяльності судів у здій-
сненні правосуддя незрівнянно вищий, ніж 
від роботи будь-якого іншого державного 
органу [11, 12]. Тому цілком очевидно, що і 
вимоги до моральності правосуддя повинні 
ставитись надзвичайно високі. Підкреслю-
ючи цю обставину, Ю.М. Грошевой описав 
механізм дії моральних начал в судовій ді-
яльності, в якому особливо визначив серед 
інших блоки гуманізму правових доктрин, 
гуманізму й системності законодавства, 
доступності правосуддя, змагальності су-
дової процедури [11, 18].

Ми поділяємо в принципі наведені 
міркування щодо залучення філософської 
категорії гуманізму до визначення міри 
справедливості правосуддя, оскільки він 
являє собою визнання цінності людини як 

особистості, її права на вільний розвиток і 
вияв своїх здібностей, утвердження блага 
людини як критерію оцінки суспільних 
відносин. Зрозуміло, що правосуддя в 
цьому сенсі повинно розглядатись перш за 
все в інтересах людини, яка як особистість 
і першооснова суспільства має в ньому 
найвищу соціальну цінність і здійснює 
свою діяльність в межах моралі і права, 
котрі вона стихійно чи цілеспрямовано 
сама створює [26]. Це дає всі підстави 
стверджувати, що влада будь-якого рівня, 
яка нехтує правами і свободами людини, 
діє аморально, поступово втрачає свою 
легітимність разом з актами, котрі вона 
приймає [9, 34; 20, 244].

Проте гуманізм як мірило належного 
правосуддя може бути прийнятий лише у 
вигляді ідеології взаємодії та відносин ін-
ститутів держави і суспільства та його фі-
зичних осіб, зважаючи на те, що гуманізм, 
безумовно, впливаючи на правотворення 
і застосування нормативних актів, ніяким 
чином не має конкретної регулятивної 
функції, проголошуючи необхідність 
сповідування загальних соціально-філо-
софських устоїв сучасного цивілізованого 
суспільства.

В цьому аспекті на цілковиту увагу за-
слуговує спроба застосування як критерію 
визначення доступності й ефективності 
правосуддя категорії моралі, яка являє со-

В.Г. Гончаренко, 
академік НАПрНУ
(Академія адвокатури України)

МОРАЛЬНІСТЬ ЯК 
МЕТАПРИНЦИП 
ПРАВОСУДДЯ

Ключові слова: мораль, моральність, етика, принципи правосуддя, досудове слідство, 
судовий розгляд, рівність сторін, захист, справедливість, диспозитивність, змагальність.

 © в.Г. Гончаренко, 2011.
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бою систему норм та ціннісних уявлень, 
що визначають і регулюють поведінку 
людини. На відміну від простого звичаю 
або традиції, моральні норми одержують 
обґрунтування у вигляді ідеалів добра і 
зла, належного, справедливого тощо, при-
чому на відміну від права, виконання ви-
мог моралі санкціонується лише формами 
духовного впливу (схвалення або осуду). 
Необхідно відзначити, що для етики як 
філософської дисципліни, що вивчає мо-
раль, центральною продовжує залишатися 
проблема добра і зла, зрештою – в руслі 
справедливості. Тому цілком обґрунтовано 
протягом століть доступне й ефективне 
правосуддя в наукових дослідженнях і 
законотворенні пов’язується з критерієм 
справедливості, яка в етиці розглядається 
як категорія морально-правової і соціально-
політичної свідомості, поняття належного, 
що містить вимогу відповідності між 
реальною значущістю різних індивідуумів 
(соціальних груп) та їх соціальним стано-
вищем, між їхніми правами і обов’язками, 
між діянням і віддякою, працею і вина-
городою, злочином і покаранням тощо. 
Не випадково Конвенція про захист прав 
і основоположних свобод до невід’ємних 
прав людини відносить право на швидкий і 
справедливий суд [23, 109].

Розповсюдженою є думка, що справед-
ливість і право мають багато загального у 
своєму походженні, сутності, функціях і 
смисловому вираженні. Правове в своїй 
основі завжди повинно бути справедливим 
[6, 41]. Справедливість значною мірою є 
явищем моралі й соціальним та етичним 
критерієм права [16, 75]. Отже, справедли-
вість у сфері правосуддя постає категорією 
етико-правовою, особливо підкреслює 
моральний зміст судової діяльності, що 
сприяє підвищенню ефективності судо-
чинства в цілому через взаємодію суб’єктів 
[18, 118; 26, 88].

Як підсумок розгляду філософських та 
загальноправових питань можна вважати 
науково обґрунтованою необхідність за-
конодавцю увести в тіло законодавчих 

приписів вимогу щодо справедливого пра-
восуддя, давши поняття цієї етико-право-
вої категорії та умови і способи її реалізації 
на практиці під час врегулювання окремих 
конкретних відносин на всіх стадіях 
судочинства. Це можна здійснити лише 
спираючись на природні права людини 
і прийняті у всьому світі критерії спра-
ведливості, що, з одного боку, зміцнить 
правову основу законодавства, а з іншого 
– принцип верховенства права з декларації 
перетвориться на інструмент прямої дії з 
прозорими й прийнятними для суспільства 
справедливими результатами вирішення 
спірних питань [9, 34].

Найбільш рельєфно і гостро рівень мо-
ральності правосуддя виявляється в кримі-
нальному судочинстві. В контексті нашого 
дослідження тут дуже важливо навести ви-
словлювання О.Ф. Кістяківського, з іменем 
якого пов’язаний розвиток правової думки 
в Україні в другій половині ХІХ століття. 
Він писав, що кінцева мета кримінального 
суду співпадає з метою покарання, «тобто 
полягає у відновленні порушеного зло-
чином правопорядку. Кримінальний суд у 
цьому відношенні має переважно характер 
політичний, словом він є знаряддя для ви-
правлення політичного зла» [19, 27].

Щоб боротьба зі злом в сфері кримі-
нально-правових відносин була реальною, 
а не зводилась до необхідних, але явно не-
достатніх в практичному сенсі академічно-
філософських розмірковувань, абсолютно 
необхідним є наповнення цієї діяльності 
конкретними предметними доктринами 
і нормативними засобами їх здійснення. 
Звичайно, реалізація цієї установчої ви-
моги можлива лише за умови наявності 
правового законодавства і, перш за все, 
створення такої системи кримінально-про-
цесуальних норм, рівень етичності перед-
бачених якою процедур й імперативних 
приписів не викликав би ніяких сумнівів.

В конструюванні такого роду правової 
системи як ідеологічне, змістове й орга-
нізаційне начала виступають принципи, в 
даному разі – кримінального процесу. Сут-
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ність і роль принципів в цій сфері правового 
регулювання цілком класично визначила 
Т.М. Добровольська, яка окреслила їх як 
«обумовлені суспільним та державним 
устроєм і закріплені в законодавстві осно-
вні, вихідні положення, які визначають 
сутність організації та діяльності держав-
них уповноважених органів з порушення, 
розслідування, розгляду і вирішення 
кримінальних справ» [12, 16]. Як видно з 
наведеної дефініції, авторка фактично під-
креслила роль і призначення принципів як 
вихідних положень, що пронизують весь 
кримінальний процес, а не лише окремі 
його частини [24, 72]. Це твердження може 
бути визначально важливим для деяких на-
ших подальших висновків.

Серед принципів кримінального про-
цесу, які втілюють етичні ідеї судочин-
ства, утверджують його моральність, є 
принципи диспозитивності, змагальності, 
презумпції невинуватості, права на захист 
та не передбачений законодавством, але 
створений тисячолітньою світовою прак-
тикою відправлення правосуддя – принцип 
favor defensionis (переваги захисту, макси-
мального сприяння захисту). Ці принципи 
в системі за умови їх належного, предмет-
ного дотримання фактично повною мірою 
можуть забезпечити всеосяжний і надійний 
захист прав та свобод людини і громадя-
нина в кримінальному судочинстві. Водно-
час змістовий логіко-системний аналіз цих 
принципів дозволяє нам зробити, з нашої 
точки зору, визначальний висновок про те, 
що серед цих самостійних і теоретично 
рівнозначних (кожен у своєму напрямі) 
принципів один можна визначити як домі-
нантний, а саме: принцип диспозитивності.

Введений в червні 2001 р. в КПК Укра-
їни разом з принципом змагальності прин-
цип диспозитивності (ст. 161) декларує 
рівність прав сторін у судовому процесі та 
свободу в наданні доказів, їх дослідженні 
та доведенні їх переконливості перед 
судом, а також зобов’язує суд, зберігаючи 
об’єктивність і неупередженість, ство-
рювати необхідні умови для виконання 

сторонами їх процесуальних обов’язків 
і здійснення наданим їм прав. Як видно з 
тексту закону, законодавець визначення 
принципу диспозитивності не дав, а ви-
раз «свобода в наданні сторонами суду 
своїх доказів і у доведенні перед судом їх 
переконливості» є лише антураж цього 
принципу, а не його серцевинна сутність.

В цьому плані доречно навести дефі-
ніцію принципу диспозитивності, дану 
Л.М. Лобойком, який спеціально і глибоко 
займався цією проблемою. Він вважає, що 
під цим принципом слід розуміти «пра-
вове положення, згідно з яким суб’єктам 
кримінального процесу надається і за-
безпечується можливість вільно в межах 
закону обирати способи поведінки для 
захисту своїх кримінально-правових і про-
цесуальних прав, а також впливати на хід 
і результати кримінально-процесуальної 
діяльності, головним призначенням якого є 
забезпечення гнучкості та повноти захисту 
заінтересованими суб’єктами процесу 
своїх прав, а також стимулювання їх актив-
ності у захисті своїх прав» [24, 35].

Розвиваючи вчення про принцип 
диспозитивності, цей же автор цілком 
резонно виділяє його важливу функцію 
– встановлення специфічного кримі-
нально-процесуального режиму діяльності 
органів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури і суду під час порушення, 
розслідування і судового розгляду кримі-
нальних справ з метою створення умов, 
необхідних для вільної реалізації заінтер-
есованими суб’єктами своїх матеріальних 
та процесуальних прав [24, 91]. Цим автор 
недвозначно підкреслив, що принцип дис-
позитивності діє протягом усього процесу.

Наведені розлогі й максимально кон-
кретизовані визначення Л.М. Лобойка 
дають досить повне уявлення про прин-
цип, що розглядається. Проте їхнє наукове 
і практичне значення, як і тексту ст. 161 
КПК, відчутно втрачається через певну 
декларативність і відсутність імператив-
них приписів, бо закон не ставить нікому 
в обов’язок «надавати і забезпечувати 
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можливість» або «створювати необхідні 
умови». Але ж глибинна етичність змагаль-
ного процесу і полягає в тому, щоб хтось 
конкретний забезпечував рівні можливості 
сторін, рішуче усував перешкоди вільному 
доведенню сторонами своєї правоти! Без-
умовно, таким неупередженим суб’єктом 
повинен бути той, хто керує провадженням 
у справі – слідчий і суддя. Вони повинні 
бути зобов’язаними під загрозою визнання 
судочинства необ’єктивним «створити 
умови» і «забезпечити можливість» всім 
суб’єктам доказування у справі. Інакше 
процес буде далеким від моралі.

Таким чином, аналіз правової ідеї, 
змісту й функцій диспозитивності в кримі-
нальному процесі дозволяють встановити 
моральність принципу диспозитивності 
найвищого ґатунку і його детермінуючу 
роль, адже саме завдяки в імперативному 
порядку реальному забезпеченню рівно-
значної участі суб’єктів доказування в 
поданні, дослідженні, інтерпретації до-
казів утверджується дійсна функціональна 
рівність сторін, відбувається повнокровне 
і конструктивне їх змагання, неупереджена 
оцінка аргументів pro et contra, здійсню-
ється ефективна реалізація права на захист 
від обвинувачення та принципу презумпції 
невинуватості.

Як випливає із сказаного, принцип 
диспозитивності так чи інакше впливає 
головним чином на об’єктивність процесу, 
яка забезпечується визначальною мірою 
наявністю кваліфікованого і максимально 
ефективного захисту, котрий зміцнює 
моральні устої судочинства, наповнюючи 
реальною життєдайною силою принципи 
права на захист, презумпції невинуватості 
і favor defensionis. «Право захисту, – писав 
О.Ф. Кістяківський у 1874 р., – належить 
обвинуваченому не як привілей або не як 
поступка, що вимагається гуманністю, а 
природне і невідчужуване право… Засу-
дження винуватого не може користуватися 
загальною довірою і мати добрі наслідки, 
якщо немає переконання в тому, що обви-
нуваченому дано було повне право надати 

всі докази, які свідчать про його невину-
ватість, і спростувати докази, виставлені 
проти нього. Вина підсудного робиться без-
сумнівною лише тоді, коли існує повне пе-
реконання, що були використані всі засоби 
до відкриття можливої невинуватості або 
меншої винуватості засудженого» [19, 70].

Цілком зрозуміло, що захисту в гума-
ністичному та етичному вимірах, а потім 
– і в нормативному повинна бути надана 
перевага в суспільстві взагалі і в криміналь-
ному судочинстві особливо. Не випадково 
в Конституції України наполегливо під-
креслюється необхідність багаторівневого 
і всеосяжного захисту прав людини і 
громадянина від Президента і Верховної 
Ради до місцевих органів влади. Особлива 
роль у правозахисній діяльності належить 
адвокатурі як незалежній, професійній, 
самоврядній корпорації [30, 88], яку не без 
підстав розглядають як особливу організа-
цію, що виконує публічні функції і поряд із 
судами й прокуратурою являє собою скла-
дову частину судової системи і судочин-
ства [13, 52]. Якщо законом передбачено, 
що органи розслідування і прокуратури 
зобов’язані вживати всіх передбачених за-
ходів до всебічного, повного і об’єктивного 
дослідження обставин справи, виявляти як 
ті обставини, що викривають, так і ті, що 
виправдовують обвинуваченого, а також 
обставини, що пом’якшують і обтяжують 
його відповідальність [35, 113], то захист 
повинен виконувати певну сукупність 
процесуальних дій, спрямованих на 
спростування обвинувачення, на встанов-
лення невинуватості обвинуваченого або 
пом’якшення його відповідальності [3, 88]. 
Таку саме в принципі роль відіграє адвокат, 
коли він представляє інтереси потерпілого, 
цивільного позивача, цивільного відпові-
дача – ніщо не може бути ним вчинено не 
на користь свого довірителя [7, 89].

Діяльність адвоката в царині захисту, 
правовідносини, в які він вступає в кри-
мінальному процесі, визначаються загаль-
ними етичними принципами судочинства, 
зокрема, гуманізмом, справедливістю, 
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об’єктивністю, сумлінністю [21, 156]. У 
здійсненні захисту адвокат-захисник не 
повинен, наприклад, на прохання обвину-
ваченого застосовувати незаконні методи, 
дії, які не сумісні з його моральними 
принципами, що не відповідають правилам 
кримінального судочинства і адвокатської 
етики [31, 51]. Все це вірно, але вимога до 
адвоката бути завжди об’єктивним і спра-
ведливим дуже часто суперечить окремим 
основним принципам адвокатської ді-
яльності, адже об’єктивно справедливість 
тріумфує, якщо злочин викрито, а злочинця 
покарано, проте адвокат тріумфує, якщо 
йому вдається, використовуючи помилки 
слідчого, домогтися спростування позиції 
обвинувачення в суді і виправдання підсуд-
ного, навіть винуватого у вчиненні злочину, 
що, за загальними поняттями, не може вва-
жатися справедливим [1, 57; 8, 8; 18, 124].

Більше того, своєрідність становища 
захисту в сенсі доказування з давньорим-
ських часів полягає в тому, що доказувати 
повинен той, хто стверджує, а не той, хто 
заперечує, оскільки за природою речей 
не може бути доказів для заперечення. У 
будь-якому випадку тягар доказування ле-
жить на обвинувачеві, і обвинуваченому в 
разі його невинуватості та його захиснику 
зовсім не обов’язково це доводити, хоча 
помилково може здатися, що захисник по-
гано виконує свої обов’язки. Тут на повну 
потужність працює принцип презумпції 
невинуватості [8, 7].

В плані нашого аналізу функції за-
хисту під кутом зору її моральності можна 
впевнено зазначити, що відповідність 
дій захисту та дій когось щодо захисту 
етичним нормам без сумніву свідчать і про 
моральність самого судочинства. Важли-
вим мірилом у цьому відношенні є фор-
мування принципової позиції захисника 
в справі та відстоювання її ним. Цілком 
аксіоматичною стала правова доктрина, 
що позиція захисника, не дивлячись ні на 
що, не може бути відмінною від позиції 
підзахисного, бо інакше він перетворився б 
на супротивника довірителя, що є нонсенс 

[8, 8]. Правова позиція адвоката – це його 
думка про обвинувачення, точка зору на 
обставини, що підлягають доказуванню, 
а також на всі інші правові питання, що 
виникають в ході розслідування і судового 
розгляду справи. Позиція адвоката пови-
нна бути саме правовою, тобто він не по-
винен перекручувати норми матеріального 
права і зневажати правила, приписані 
нормами процесуального права [4, 108; 
5, 87], але позиція захисника у випадку ви-
знання вини невинуватою особою може не 
співпадати з позицією підзахисного, бо, як 
відомо, істина не завжди співпадає з таким 
визнанням [28, 315].

Однією з важливих передумов ефек-
тивного і справедливого кримінального 
процесу є дотримання принципу зма-
гальності. Сутність цього принципу в 
теоретичному плані досить переконливо 
висловив В.М. Юрчишин, який розуміє 
його як «сукупність закріплених у законі 
приписів, процесуальних правил і методів 
їх виконання, які діють у всіх стадіях кримі-
нального процесу, ґрунтуються на доступі 
до правосуддя, зіткненні протилежних ін-
тересів наділених рівними правами сторін, 
чіткому розподілі та розмежуванні функцій, 
гарантуються забезпеченням судом рівних 
можливостей реалізації процесуальних по-
вноважень сторонами у відстоюванні своїх 
позицій і справедливому та неупередже-
ному вирішенні спору між ними» [36, 79].

Тут необхідно зробити два принци-
пових зауваження щодо самого поняття 
змагальності в кримінальному процесі. 
По-перше, змагальність слід розглядати 
в гносеологічному сенсі як співіснування 
тези й антитези, як взаємодію двох начал 
в діалектичній боротьбі протилежностей, 
що становить дійсний шлях до пізнання 
реального світу, а не як звичайна суперечка 
(її пишномовно називають протиборством) 
представників двох сторін з різними про-
цесуальними інтересами в суді. По-друге, 
слід розмежовувати поняття правосуддя 
(судження про право в органах, які забез-
печують і здійснюють судовий захист) і 
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судочинство (чинення справ у судах). Тоді 
ми матимемо загальні засади правосуддя, і 
змагальність як одна з умов судового піз-
нання буде провідним принципом всього 
кримінального процесу, а не лише судового 
розгляду [10, 6], слідчий у своїй практич-
ній діяльності буде являти собою взірець 
реалізації принципу змагальності, з одна-
ковою увагою і старанністю виявляючи 
докази обвинувального і виправдувального 
чину [36, 80], а юридичне доказування, як 
conditio sine qua non змагальності й дис-
позитивності, буде пронизувати весь про-
цес – від порушення кримінальної справи 
до постановлення вироку [2; 27]. Якщо 
до цього додати можливість адвоката при 
здійсненні професійної діяльності збирати 
відомості про факти, подавати їх слідчому 
і суду та відстоювати їх доказову цінність 
[28, 316], то ми матимемо високоморальний 
змагальний процес досягнення об’єктивної 
істини в правосудді і нам вдасться мінімі-
зувати випадки помилок, якими, на жаль, 
рясніє наша судова практика [15].

Наріжним каменем кримінального 
судочинства виступає презумпція неви-
нуватості, яка має ранг конституційного 
принципу, котрий є суттєвою гарантією, що 
захищає особу від сваволі, діє повною мі-
рою і у повному обсязі на всіх без винятку 
стадіях кримінального процесу, спрямо-
вана проти хибної практики обґрунтування 
обвинувачення недостатніми доказами 
[17, 117]. Питаннями впровадження цього 
принципу в судочинство плідно займалися 
В.З. Лукашевич [25], М.М. Полянський 
[29], В.М. Савицький [32], М.С. Строгович 
[34] та багато, багато інших науковців і 
практиків. Схематично презумпція невину-
ватості полягає в тому, що особа може бути 
визнана винуватою (названа злочинцем) 
лише на підставі обвинувального вироку 
суду, що набрав законної сили. Важко собі 
уявити моральність ставлення держави 
до своїх громадян більш високого рівня, 
особливо в такій гостроконфліктній сфері 
як боротьба із злочинністю! Переоцінити 
роль презумпції невинуватості в забез-

печенні прав і свобод людини неможливо. 
Тому викликають щонайменше здивування 
висловлювання окремих теоретиків проце-
суального права, що начебто цей принцип 
дає людині право вважати себе винуватою 
чи невинуватою, а з формули презумпції 
невинуватості, закріпленій в нормативних 
актах, не випливає, хто саме вважає особу 
невинуватою – сам громадянин, держава, 
якийсь орган держави, закон чи ще хто-
небудь. При цьому наголошується, що да-
ний принцип не узгоджується з принципом 
про всебічне, повне й об’єктивне дослі-
дження обставин справи, бо таким чином 
віддається перевага тільки тим версіям у 
справі, що розглядається, які презюмують 
невинуватість особи [28, 32].

Проти таких пасажів просто не іс-
нує аргументів! На думку приходить 
сакраментальне: «Була б людина, а стаття 
знайдеться!» Начебто тисячоліття високо-
моральні, освічені і справедливі прошарки 
цивілізованого людства не сповідували 
величну етичну доктрину, яку використо-
вували і в законодавстві, і в звичайному 
спілкуванні: In favorem vitae, libertatis et 
innocentiae omnia praesumuntur – Все пре-
зюмується на користь життя, свободи і 
невинності. Вибачте, панове критики, але 
в якому дивному сні вам привиділось, що 
презумпція невинуватості перешкоджає 
всебічному, повному й об’єктивному до-
слідженню обставин справи? Або що вона 
заважає суду ретельно вивчити докази і, 
довівши належним способом і за допо-
могою належних засобів вину підсудного, 
постановити щодо нього справедливий об-
винувальний вирок? Зовсім навпаки. Саме 
презумпція невинуватості сприяє повному, 
всебічному і об’єктивному дослідженню 
матеріалів справи, унеможливлює обвину-
вальний ухил досудового слідства і не до-
зволяє постановляти обвинувальний вирок 
на основі недосконалих, сумнівних, супер-
ечливих доказів. Чи може справедливому 
правосуддю шкодять вищою мірою мудрі й 
високоморальні постулати, що випливають 
з презумпції невинуватості: всякий не усу-
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нутий сумнів у доказуванні тлумачиться 
виключно на користь обвинуваченого, не 
доведена законним порядком винуватість 
обвинуваченого є доведеною його невину-
ватістю, тягар доказування вини обвинува-
ченого лежить виключно на обвинувачеві, 
а обвинувачений зовсім не зобов’язаний 
доводити свою невинуватість?

Принагідно в плані етики нашого життя 
і вимог юридичної техніки нормотворення 
вважаємо невдалим формулювання, дане 
в ст. 62 Конституції України: «Особа вва-
жається невинуватою у вчиненні злочину 
і не може бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її вину не буде доведено 
в законному порядку і встановлено обви-
нувальним вироком суду». Це визначення 
штовхає на абсурдний висновок, що всі 
громадяни України лише вважаються 
невинуватими, якщо вони навіть дійсно 
не вчинили ніяких правопорушень, а тим 
більше – злочинів, не говорячи вже про 
те, що визначення фактично усунуло від 
судочинства апеляційну судову інстанцію.

Неупередженого дослідника непоко-
ять деякі окремі питання кримінального 
процесу, які викликають занепокоєння 
у зв’язку з певними відхиленнями від 
уявлень про рівність, справедливість, то-
лерантність. Ми їх розглянемо в тезисному 
режимі з огляду на обмеженість площі 
статті, хоча кожне з них заслуговує на спе-
ціальне дослідження.

(1) В кримінально-процесуальному 
за ко но дав стві встановлено оптимальний 
(він же – максимальний) строк досудового 
слідства – два місяці. В цей період по-
трібно провести інтенсивний збір доказо-
вої інформації, виявити підозрюваних осіб, 
пред’явити обвинувачення і завершити 
справу. Продовження строку розслідування 
можливе в зв’язку з особливою складністю 
справи і вимагає спеціальної процедури. 
Тут якихось проблем не помічено, але ви-
никає серйозне питання, пов’язане зі стро-
ками утримання під вартою осіб, відносно 
яких обрана саме ця міра запобіжного 
заходу. Справа в тому, що розслідування 

ординарно має тривати два місяці, а тому 
утримування під вартою обвинуваченого 
не повинно перевищувати цей термін як 
цілком достатній для проведення всіх не-
обхідних слідчих дій вже з обвинуваченим, 
маючи на увазі, що до появи фігури обви-
нуваченого вже певний час провадиться 
розслідування. Якщо до сплину цього часу 
слідство з незалежних від обвинуваченого 
і його захисника причин не завершено з 
передачею справи до суду, запобіжний 
захід у вигляді взяття під варту повинен 
бути скасований і замінений на інший, не 
пов’язаний з утримуванням під вартою. 
Не можуть у моральному суспільстві люди 
місяцями, а то й роками сидіти у в’язниці 
без обвинувального вироку суду!

(2) Ще більше занепокоєння юридич-
ної громадськості викликає загрозлива для 
суспільної свідомості і об’єктивного право-
суддя введена законодавцем в КПК ст. 611 
«Усунення захисника від участі у справі», 
причому серед обставин, що виключають 
участь у справі захисника в ст. 61 КПК за-
значаються випадки, коли проти захисника 
порушено кримінальну справу та коли за-
хисник, зловживаючи своїми правами, пе-
решкоджає встановленню істини в справі, 
затягує розслідування чи судовий розгляд 
справи [9, 40].

Підстава про усунення захисника у 
зв’язку з порушенням проти нього кримі-
нальної справи є явно незаконною, бо грубо 
суперечить конституційному принципу 
презумпції невинуватості [9, 40; 22, 306]. 
Що ж стосується другої підстави, то вона 
відрізняється цілеспрямованою уперед-
женістю, бо оціночні судження, закладені 
в ній, можуть бути за першої-ліпшої на-
годи витлумачені проти захисника [14, 7], 
наприклад, якщо він заявляє дуже багато 
клопотань, що, за висновком слідчого або 
судді, перешкоджає встановленню істини 
або затягує розгляд справи. До речі, такі ж 
претензії цілком слушно можна пред’явити 
і до слідчого або судді, наприклад, коли 
слідчий протягом двох місяців розсліду-
вання умудряється провести 2–3 слідчі дії, 
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а обвинувачений знаходиться невідомо для 
чого під вартою.

Наведені норми КПК не роблять честі 
законодавцю, який в далекій від мораль-
ності формі дозволяє одному суб’єкту 
доказування усувати від участі в цій же 
справі іншого суб’єкта доказування, а 
відносно першого може бути заявлено 
шанобливе клопотання про його відвід 
[9, 41]. Які вже тут можуть бути розмови 
про етику судочинства!

(3) Адвокату-захиснику обґрунтовано 
надано право на зустрічі з підзахисним 
без обмеження їх кількості й тривалості, 
а, крім того, обвинувачений має право на 
побачення з адвокатом до першого допиту. 
Тут повною мірою діють принципи права 
на захист і favor defensionis. Проте для по-
бачення з обвинуваченим (підозрюваним), 
який знаходиться під вартою, адвокату 
чомусь вимагається одержання дозволу від 
слідчого. Ця вимога є аморальною і тому не 
може вживатись в нормах права. Адвокат 
повинен мати можливість спілкуватись з 
підзахисним без всяких дозволів на підставі 
прямої дії норм Конституції (дозволяючи, 
слідчий втрачає ознаку неупередженого 
дослідника, яким він повинен бути за визна-
ченням), звичайно, з урахуванням встанов-
леного режиму функціонування установи, 
де знаходиться підзахисний, і часу прове-
дення слідчих дій. Тим більше, що нікому 
і на думку не спаде давати дозвіл адвокату 
на побачення з підзахисним, відносно якого 
обрано запобіжний захід, не пов’язаний з 
триманням під вартою.

(4) Надання права адвокату використо-
вувати під час збирання доказів спеціальні 
знання не через клопотання до слідчого, а 
безпосередньо звертаючись до відповідних 
експертних установ і окремих фахівців, 
безумовно, є позитивним кроком в утвер-
дженні рівності та змагальності суб’єктів 
доказування в кримінальному процесі, бо 
вводить в діяльність адвоката загально-
науковий метод експертних оцінок і тим 
самим розширює і збагачує його пізна-
вальні можливості [10, 7; 14, 65; 33, 45]. 

Але адвокат з експертної установи одержує 
не висновок експерта, а невідомий теорії 
доказів і процесуальному законодавству 
висновок спеціаліста, який в ряду джерел 
доказів належить до інших документів. 
Цей юридичний пасаж є теоретично по-
вністю неспроможним, а тому ні за яких 
умов не повинен впроваджуватись у прак-
тику. Справа в тому, що будь-який висновок 
є результатом особистого дослідження, а 
тому він може бути лише персональним, 
належить до категорії особистих доказів, 
а документ є обʼєктивізованим викладом 
обставин, вже встановлених раніше. Тому 
штучне віднесення «висновків фахівця» 
до «інших документів» в царині теорії до-
казів є абсолютно неспроможним. Отже, 
говорити про рівні можливості сторін, 
коли сторона захисту знаходиться в проти-
стоянні зі стороною обвинувачення, яку 
підтримують державні експертні установи, 
котрі надають наукові висновки щодо 
окремих обставин, а захист оперує фак-
тами, які за великим рахунком не повинні 
братись судом до уваги як викладені в не 
передбачених законом джерелах доказів, – 
є недоречним.

Виходячи з вимог високої суспільної 
моралі, принципів рівності, диспозитив-
ності й змагальності, законодавець пови-
нен закріпити право адвоката-захисника 
призначати судові експертизи, які можна 
назвати експертизами захисту [10, 9; 27, 88; 
33, 49].

(5) Публічні заяви правоохоронців, 
полі тиків або чиновників про підозри, а 
ще більше – про чиїсь злочини є непри-
пустимими, і особи, які їх виголошують, 
повинні негайно і у примусовому порядку 
переходити із положення офіційних у стан 
приватних осіб. Причому негайно, в той 
же день, бо цими заявами найгрубішим 
чином порушується право особи на честь, 
яке є природним правом і гарантується 
Конституцією, а також загальнолюдські 
моральні підвалини спілкування людей і 
непорушний тисячолітній принцип пре-
зумпції невинуватості [8, 9].
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резЮМе
В статье с позиций этических и правовых постулатов рассматриваются вопросы 

теории и практики законодательного закрепления и процессуального использования цен-
ностей моральности и справедливости в уголовном судопроизводстве Украины.

SUMMARY 
The article deals with the questions of theory and practice of legal statement and procedural 

usage of moral and just values reflected in Criminal court trial of Ukraine from the point of view 
of ethical and juridicial basics.
Подано 10.04.2011.  
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В умовах глобальних еміграційних та 
інтеграційних процесів проблема вихо-
вання толерантної поведінки особистості, 
високої правосвідомості та правової куль-
тури в суспільстві є особливо важливою. 
Серед найважливіших моральних вимірів 
людського спілкування (повага, співчуття, 
любов) толерантність посідає одну з 
перших позицій. 20-річчя незалежності 
України принесло як нові досягнення куль-
турно-правової думки, так і нові проблеми, 
пов’язані з буттям суспільства. Незважа-
ючи на загальносвітову актуалізацію то-
лерантності, продовжують поширюватися 
континентами націоналізм, екстремізм та 
інші форми нетерпимості – і молода дер-
жава Україна не є винятком з цієї тенденції. 
Але в Україні існує достатній правовий, 
культурний та духовний потенціали для 
подолання гострих проблем сучасності. 
Ми сподіваємося, що за подальші роки 
розбудови країни її еліта, спираючись на 
історичний досвід та виховання правової 
культури та свідомості населення, зможе 
подолати негативні тенденції нетерпи-
мості, які є загрозою для існування як 
правової держави, так і стабільного грома-
дянського суспільства в ній. 

Актуальність даної теми зумовлена 
ускладненнями у світі міжрасових та 

міжнаціональних стосунків, необхідністю 
пошуку способів вирішення і запобігання 
проявам інтолерантності, зокрема, в укра-
їнському суспільстві.

Завдання даної роботи полягає у 
виділенні ідеологічних та правових чин-
ників формування толерантності у право-
свідомості і правовій культурі громадян 
України. Реалізація завдання спрямована 
на створення практичної концепції, яка б 
визначала напрями формування толерант-
них відносин у суспільстві.

Свій внесок у розкриття проблем 
співвідношення толерантності та правової 
культури зробили такі вчені як М.С. Мі-
ріманова, А.В. Перцев, М.Б. Хомяков, 
Л.М. Герасіна, Г.В. Журбелюк та інші.

Правосвідомість – це сукупність оці-
ночних думок та настанов, що визначають 
ставлення суб’єктів соціальних відносин 
(соціальних груп, окремого громадянина 
або суспільства в цілому) до права й чин-
ного законодавства, а також практики його 
застосування, правових (або не правових) 
звичаїв, ціннісних орієнтацій, які регулю-
ють людську поведінку в юридично зна-
чущих ситуаціях [8, 12].

Можна погодитись із визначенням 
правової свідомості Г.В. Журбелюка і 
О.В. Курінного, які окреслили її як сукуп-
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ність уявлень, що відображають правову 
дійсність у формі юридичних знань і 
об’єктивованих оцінок чинного права, а 
також у вигляді соціально-правових на-
станов, які виконують роль внутрішнього 
регулятора юридично значущої поведінки 
[5, 82–99].

Типологізація правосвідомості за 
рівнем залежить від конкретних носіїв – 
суб’єктів: окремі індивіди, суспільні групи, 
суспільство, народ. З огляду на це виділя-
ють індивідуальну та колективну (групову) 
правосвідомості. 

Наприклад, низка особливостей право-
свідомості українського суспільства ви-
значається умовами розвитку українського 
менталітету. Українському народу власти-
вий погляд на право як на обов’язкові при-
писи тих людей, які знаходяться при владі, 
безперечна покора їм або абсолютні протест 
та невизнання, що є визначальною рисою 
суспільств патріархального типу [3, 53].

Українському суспільству також влас-
тива підміна правосвідомості етичними 
поглядами, що побічно є ознакою готов-
ності українського народу до співпраці, 
торгівельному та культурному обміну з 
іноземцями та між собою, переважання 
ролі побутового кмітливого розуму над 
одноманітними наказами влади, обрання 
моральної картини світу як світогляду 
всупереч західному утилітарно-механіс-
тичному всесвіту, де певні дії особа вчиняє 
(або втримується від їх вчинення) лише 
тому, що на те є веління закону. 

Правосвідомість складається з трьох 
елементів: ідеологічних, психологічних і 
поведінкових. 

Толерантність є тим явищем, яке про-
низує всі три елементи правосвідомості 
в порядку їх ієрархічного розташування. 
Вона починається з концептуального 
формування на ідеологічному, науково-сві-
тоглядному рівні, який виражається в тео-
ретичних правових розробках, державних 
доктринах та політико-правових рішеннях. 
Наступною драбинкою вона спускається в 
побутову свідомість людей, відображаю-

чись в їхньому сприйнятті картини світу, 
в їх емоціональній реакції на певні явища 
та події, залежить від здатності кожного 
індивіда та всього суспільства в цілому ін-
корпорувати або реанімувати цінності то-
лерантності. І, нарешті, як результат всього 
попереднього цілеспрямованого впливу на 
громадську свідомість формуються та ви-
никають мотиви конкретних вчинків, які є 
наслідком соціального становища в певний 
відрізок історичного часу та наслідком 
ефективності державотворчої правової по-
літики в сфері толерантності.

Правова свідомість – духовно-куль-
турний елемент правової дійсності, по-
кликаний відповідним чином скеровувати 
правотворчу та правозастосовну діяльність 
держави. Правосвідомість створює ат-
мосферу, у якій діє право, весь механізм 
правового регулювання, і від його рівня 
залежить ефективність права, його дієвість 
та результативність [4, 44–45]. Та не варто 
забувати, що толерантність в правовій сві-
домості є одним і, до речі, не найбільшим з 
елементів свідомості взагалі, що не завжди 
певні проблеми навколо становлення ве-
ликодушності (значення толерантності в її 
вітчизняному еквіваленті) можна пояснити 
тільки правовими явищами. 

Правосвідомість за своєю природою – 
це усвідомлення права, а не почуття, емоція 
чи інстинкт. Правосвідомість є необхідним 
засобом створення та розвитку законодав-
ства. Вона тісно пов’язана із законністю: 
з одного боку, правосвідомість створює 
необхідні умови для здійснення та укрі-
плення законності, а з іншого – законність 
впливає на розвиток та укріплення право-
свідомості [7, 34]. Також для правильного 
застосування права від особи вимагається 
достатній рівень правової культури. 

Правова культура – це, головним чи-
ном, ціннісне ставлення до права, усвідом-
лення його вищої соціальної цінності та 
культивування всіх правових цінностей у 
повсякденній життєдіяльності. Отже, пра-
вова культура особи – це, певним чином, 
блок правових настанов.

і.в. Галицький
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Правова культура не може розвиватись 
та існувати у відриві від актуальних право-
вих проблем суспільства, вона може бути 
лише активною перетворюючою силою 
суспільства, акумулюючи в собі сукуп-
ність позитивних компонентів правової 
дійсності, в тому числі і толерантності, 
в їх реальному функціонуванні. Як осо-
бливе соціальне явище, вона може бути 
сприйнята як якісний правовий стан і 
суспільства, і особи, її можна розуміти 
як результат і засіб розвитку людини як 
суб’єкта права, як розвиток суспільства на 
шляху до толерантності.

Активна толерантна правова куль-
тура особи є сукупністю позитивних 
правових настанов на основі визначальної 
настанови на повагу до прав і свобод, честі 
і гідності людини, на основі усвідомлення і 
прийняття великої цінності розмаїття світу, 
розуміння єдності суспільства навколо ідей 
прогресу, добробуту і порядку, відмови від 
застосування сили по відношенню до не-
приянятних позицій іншого, якщо тільки 
ці позиції не порушують діючх правових 
та моральних норм.

На жаль, для більшості громадян Укра-
їни панування толерантності у всіх сферах 
суспільного життя поки що не уявляється 
чимось актуальним і необхідним. Навіть 
саме поняття толерантності, толерантної 
правосвідомості не набуло досі широкого 
масового застосування і розуміння кожним 
членом суспільства.

Формування толерантних настанов має 
впроваджуватися на таких рівнях, як осо-
бистість, родина, суспільство, держава. 

Ми переконані, що саме з першого 
досвіду сприйняття (чи несприйняття) від-
мінностей, особливих нахилів, уподобань 
і тому подібних «інакшостей», будь-яких 
«відхилень» в особи формуються настанови 
толерантної чи інтолерантної свідомості, 
які тільки розвиватимуться і укорінювати-
муться в ній у подальшому житті. 

В Україні існує власний фундамент 
для формування толерантності у право-
вій культурі всього суспільства і кожного 

громадянина. Але відсутність в сучасній 
Україні середнього класу, тобто основи 
громадянського суспільства, зумовлює 
гальмування процесу побудови цивілізо-
ваної держави сучасності та толерантного 
суспільства [1, 91].

Ми підтримуємо позицію К. Слесик, 
що до формування толерантності як однієї 
з громадянських цінностей мають залучи-
тися всі соціальні інститути. Як держава, 
так і громадянське суспільство зацікавлені 
в розвитку якостей громадян, спрямованих 
на досягнення демократії, суспільну со-
лідарність, стабільність, взаєморозуміння 
[9, 43]. В суспільстві назріває необхідність 
на вищому держаному рівні прийняття 
Концепції формування толерантності, яка 
буде відігравати значу правовиховуючу 
роль. 

Також вважаємо за доцільне створити 
єдину загальнодержавну громадську орга-
нізацію, діяльність якої буде цілком при-
свячена просвіті населення щодо переваг 
толерантного мислення та толерантного 
відношення, яка стане безпосередньо серед 
громадян впроваджувати принципи та по-
ложення урядових доктрин і розпоряджень 
щодо формування настанов толерантності 
серед населення. Немов би проводячи 
аналогію з рівнями правової свідомості, 
ми пропонуємо сформувати рівні реалізації 
концепції толерантності. Перший, найви-
щий, передбачає законотворчу діяльність з 
прийняття нового та адаптації існуючого 
законодавства до ідеалів толерантного 
громадянського суспільства, які перед-
бачають: а) повагу до власної історичної 
традиції, б) усвідомлення себе як малої, 
але важливої і цілком самодостатньої, 
частини єдиного в своєму різноманітті 
людського всесвіту, в) активне шанобливе 
відношення до іншого та безкорисливе 
і  відкрите прийняття його власної форми 
самовираження, г) визнання унікальності 
кожної існуючої культури, її неповторності 
та однакової важливості для людства і для 
кожного індивіда, д) дотримання та по-
дальший розвиток системи прав і свобод, 
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е) відмову від насильства, в тому числі і по 
відношенню до неприйнятних цінностей, з 
якими певна особа в силу своїх переконань 
та життєвого досвіду на може погодитися, 
якщо тільки ці цінності не є мотивами дій, 
що суперечать правам і свободам, діючим 
нормативним, моральним та етичним нор-
мам, суті людського співіснування, заснова-
ного на повазі до життя, здоров’я і людській 
гідності. Другий, локальний, рівень уосо-
блює собою втілення положень урядових 
доктрин на місцях, відображення головних 
їх постулатів в актах місцевих рад та дер-
жавних адміністрацій, проведення семіна-
рів, конференцій та розважальних заходів за 
підтримки центральної виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування. Третій, 
громадський, рівень присвячений актив-
ності некомерційних організацій, які мають 
за мету безпосередню роботу з населенням, 
а саме: правова та, можливо, матеріальна 
допомога постраждалим від нетерпимості, 
доведення до відома пересічних громадян 
інформації про сутність толерантності, про 
належні їм права і свободи, ініціювання 
масових заходів, випуск спеціальної лі-
тератури, публікації соціальної реклами, 
присвячені вихованню толерантності. Дана 
трьохрівнева ієрархічна система покликана 
формувати уявлення про толерантність в 
правовій свідомості населення, покликана 
інтегрувати нові та оновити старі уявлення 
про толерантність в українській правовій 
культурі. 

Відповідно, одним із найзначніших 
факторів формування толерантної сві-
домості можна розглядати правовий 
аспект, який включає такі соціальні умови 
виховання толерантності, як побудова 
правової держави; можливість регуляції 
міжетнічних та інших конфліктів на пра-
вовій основі; дотримання прав людини; 
створення громадянського суспільства, 
оскільки толерантність може існувати 
тільки у суспільстві соціальної довіри.

Проблеми толерантності можливо ви-
рішувати тільки на шляху інтелектуалізму. 
Людина, як розумна істота, усвідомлює, що 

сприйняття інших є обов’язковою умовою 
сприйняття самої себе, реалізації власних 
інтересів і прав. Тим самим особа свідомо 
приборкує свої пристрасті й бажання, об-
межує свою індивідуальну свободу заради 
загального блага. Формування такої по-
зиції особистості можливе тільки на шляху 
громадянської освіти, освіти в дусі прав 
людини. Це може бути внутрішньою опо-
рою толерантності. Зовнішньою ж опорою 
може бути ефективна система позитивного 
права, яка здатна швидко реагувати на 
будь-які посягання на гідність і права будь-
якого свідомого суб’єкта [2, 15–16].

На формування толерантної правової 
культури особистості спрямоване правове 
виховання як основний вид ідеологічної 
діяльності. Тому необхідно максимально 
враховувати та використовувати можли-
вості системи правового виховання щодо 
формування активної толерантної позиції 
кожного громадянина та подолання право-
вого нігілізму, адже з точки зору людської 
свободи, толерантність є кінцевою цін-
ністю.  

До засобів правового виховання слід 
відносити правову пропаганду, правове 
навчання, юридичну практику, самовихо-
вання [7, 59].

Таким чином, засоби формування 
толерантності у правовій культурі – це 
сукупність інформаційних цінностей, 
які використовуються його суб’єктами і 
об’єктами з метою подолання негативних 
інтолерантних властивостей, які існують у 
свідомості і поведінці громадян на основі 
одночасного опанування і поширення 
отриманих досягнень в ході формування 
толерантного світогляду. 

Толерантне правове виховання – це 
утвердження у свідомості і поведінці гро-
мадянина терплячо-стійких, ідейно-психо-
логічних настанов в юридичній діяльності 
окремих особистостей і соціальних груп, 
які здатні протидіяти екстремізму і зни-
женню соціальної напруги в колективі, 
державі, суспільстві в цілому. Толерантне 
правове виховання передбачає не тільки 
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непримиренну позицію щодо дискриміна-
ційних актів будь-яких суб’єктів права, але 
й жорстку і однозначну позицію щодо тих, 
хто завдає шкоди моральному та фізичному 
здоров’ю людей, загрожує їх життю, че-
рез традиційні релігійні чи інші погляди, 
право на які, доки вони не перетворяться 
на суспільно небезпечні, знаходиться під 
охороною Концепції толерантності та га-
рантується державою і всіма її інститутами. 

Необхідно підкреслити, що форму-
вання толерантної правосвідомості – це не 
тільки правова освіта і виховання як одна з 
ідеологічних функцій держави. Це, в першу 
чергу, індивідуальний процес формування 
особистості під впливом різноманітних 
соціальних чинників, більшість з яких є 
елементами правової системи. 

Першим чинником формування то-
лерантної правосвідомості є, безумовно, 
сім’я. Наступним кроком у формуванні 
толерантної особистості є школа. 

Окремо виділимо такий чинник форму-
вання толерантної правосвідомості, як на-
ціональна пануюча ідеологія, національна 
ідея, що є об’єднуючою силою громадян-
ського суспільства, фундаментом загальної 
толерантної культури. Як влучно зазначає 
М.П. Мчедлов, захист і дотримання прав 
людини можуть стати єдиною національ-
ною ідеєю, яка сприятиме консолідації 
суспільства та примиренню політичного 
протистояння і конфліктів [6, 102]. 

Звісно, одних прав і свобод недостатньо 
для побудови стрижня національної ідеї. 
Вона мусить відображати всі особливості 
менталітету народу, але тільки ті, які кон-
солідують його, а не спричиняють чвари і 
протистояння, ті, які формують світогляд, 
що об’єднує різні соціальні верстви заради 
державного будівництва і благополуччя 
всього суспільства. 

Також однією з основних передумов 
становлення толерантного суспільства в 
Україні є загальносуспільна  інтеграція. 
Це є, передусім, питанням не лише етно-
політики, а й продуманої та ефективної 
соціальної політики держави. 

Одним і головних соціальних інститу-
тів, які сприяють формуванню толерантних 
настанов у правосвідомості суспільства, 
є освіта. Проте виконання нею цієї нової 
функції передбачає її корінну трансформа-
цію. Остання повинна проходити під спіль-
ним впливом принципів невизначеності 
світу і людини, толерантності, діалогу і 
співпраці обох сторін – тієї, що навчає, та 
тієї, що навчається. 

Вважаємо, що толерантність як акту-
альне сучасне явище цілком заслуговує на 
окремий додатковий курс в університетах 
на юридичних спеціальностях. Назвемо 
його, наприклад, «Теорія толерантності». 
Програма курсу може передбачати вивчення 
концепцій толерантності, що виходять із 
гуманістичних течій, у яких підкреслюється 
активне відношення до іншого, свідоме ви-
знання прав і свобод іншого, готовність до 
прийняття інших поглядів. Основна мета 
курсу – формування системи знань про 
толерантність як базову загальнолюдську 
цінність, що виражається у повазі, правиль-
ному розумінні багатого різноманіття куль-
тур, у прагненні досягти взаємної згоди та 
загального миру. Виходячи з мети, випливає 
ряд завдань: розширення уявлень про між-
культурні відмінності, про толерантність 
у мисленні та поведінці, про психологію 
міжкультурної взаємодії; формування по-
зитивних стереотипів мислення і поведінки 
в міжкультурнім спілкуванні; діагностика 
особистого рівня толерантності та інто-
лерантності, а також корекція власних 
кордонів толерантності та нетерпимості; 
засвоєння й відпрацьовування конструк-
тивних стратегій поведінки в конфліктних 
ситуаціях; формування готовності та умінь 
реалізовувати отримані знання і навички в 
професійній правовій діяльності та реаль-
них життєвих ситуаціях; удосконалювання 
здатності вивчати і розуміти особистість 
партнерів по спілкуванню. Даний курс до-
зволить безпосередньо на стадії підготовки 
молодих юристів-фахівців закладати основу 
їх правових уявлень, культури, мислення, 
менталітету і т.д. 
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Отже, формування толерантності у 
правосвідомості і правовій культурі гро-
мадян України нерозривно пов’язане з 
такими факторами як освіта, національна 
ідеологія, висока правова культура. Осно-
вними «дійовими особами» формування 
толерантності є особистість як об’єкт пра-
восвідомості та самоосвіти, держава, дер-
жавні та недержавні громадські організації. 
Найвищою формою визнання необхідності 
виховання толерантності та побудови то-
лерантного суспільства є прийняття такого 
нормативного документа як Концепція 
формування толерантності в українському 

суспільстві. Це справить значний вплив на 
розвиток правової свідомості та правової 
культури в дусі толерантності. Також є 
доцільним в рамках Концепції створення 
по всій країні некомерційних громадських 
організацій, які б безпосередньо на місцях 
надавали конкретну юридичну допомогу 
особам, постраждалим від нетолерантних 
дій, своєчасно реагували всіма доступними 
для них способами на виявлені приклади 
дискримінаційної поведінки та через 
масові заходи здійснювали безперервний 
процес виховання толерантності в правовій 
свідомості та правовій культурі населення. 
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резЮМе
В статье анализируется процесс формирования толерантных отношений в обществе, 

предлагаются пути преодоления нетерпимости по отношению к представителям других 
культур, приводятся примеры эффективного воплощения толерантных отношений как 
средства прекращения межэтнических конфликтов и межкультурной враждебности. Ав-
тор концентрирует внимание на необходимости формирования толерантных отношений 
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в обществе как ручательстве мирного сожительства народов, наций на Планете, общего 
достижения целей, которые стоят перед современным человечеством, а также – существо-
вания демократического правового государства в отдельно взятом обществе. 

SUMMARY
In this article we are analyzing the process of forming tolerant relations in a society, offering 

ways of overcoming intolerance in relations with other cultures’ representatives, making an 
examples of an effective realization tolerant relations as means of the termination of interethnic 
conflicts and intercultural hostility . The author concentrates attention to necessities of forming 
the tolerant relations in a society than could guarantee a peace symbiosis of the people, the 
nations on a Planet, general achievement of the purposes which  face modern mankind, and 
also – existence of a democratic rule-of-law state in separately taken society.

рекомендовано кафедрою теорії  
та історії держава і права

Подано 14.04.2011.



23

Наукове значення має проблема роз-
межування правової фікції і правового 
символу. Ці категорії мають такі спільні 
ознаки: а) є засобом юридичної техніки; 
б) виконують споріднені функції у праві, 
що пов’язані із відтворенням уявних кон-
струкцій; в) є продуктом абстрактного мис-
лення; г) є правовою формою передання 
юридичної інформації.

Обґрунтовуючи підхід щодо правового 
символу як засобу юридичної техніки, 
В.К. Бабаєв зазначав, що правові символи 
належать до засобів останньої стадії про-
цесу формалізації законодавства. Харак-
теризуючи їх, вчений підкреслював, що 
символіка дозволяє забезпечити лаконіч-
ність, образність, суворість законодавства, 
адже відсутня необхідність здійснювати 
опис певних явищ чи повторювати його [1].

Науковий підхід у доктрині права 
щодо використання правової символіки 
як засобу юридичної техніки мав тривалу 
історію формування. Ще за стародавніх 
часів найбільш загальнозначимі символи 
використовувались раніше, ніж засоби 
державно-правового регулювання. Про 
таке зазначав О.В. Нікітін. Вчений під-
креслював значимість символів як знаків 
власності, що вказують на належність 
речі або особи до певного роду, племені. 
При цьому символи виконують функції 

охоронних чи ідентифікаційних знаків. 
Функція символів полягала в охороні чи 
ідентифікації. У подальшому, коли від-
буваються процеси становлення держави, 
на початковому рівні формуються правові 
знання, загальнозначимі символи отриму-
ють закріплення у праві і санкціонуються 
державою. Визначаючи такі особливості 
генезису наукового підходу щодо сутності 
символів, О.В. Нікітін підкреслював їх 
іманентність праву та важливу роль щодо 
регулювання поведінки людей у період 
так званого неписаного предправа [7, 13]. 
Вчений характеризував символи і як сво-
єрідний елемент, який пов’язує загальну і 
юридичну культуру. При цьому викорис-
тання символів дозволяє досягти порозу-
міння між людьми, розділеними кордонами 
і мовами, завдяки їх універсальності [7, 4].

Положення про те, що через фікції і 
символи відтворюються уявні конструкції, 
зазначали ще наприкінці ХІХ сторіччя 
Г.Ф. Дормідонтов [4] і Д.І. Мейєр [6]. Вчені 
характеризували фікцію і символ як прояв 
уяви. При цьому Д.І. Мейєр зазначав, що 
така уява визначається станом суспільної 
свідомості за стародавніх часів. 

Правову фікцію і правовий символ 
називають продуктом абстрактного мис-
лення, адже тільки з його використанням 
стає можливим конструювання того, чого 
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у праві не існує. Що ж стосується символу, 
то слід звернутись до напрацювань вчених, 
які вивчали проблему символізму. Зо-
крема, крім згаданої роботи О.В. Нікітіна 
[7], проблему правових символів вивчав 
П.Д. Шалагінов [9]. Кримінально-право-
вого та історичного аспектів символізму 
стосувались роботи О.Є. Спиридонової [8] 
та О.Ю. Глушакова [3].

Про те, що символ є правовою формою 
передання юридичної інформації, зазначав 
П.Д. Шалагінов [9, 3]. Такий же висновок 
можна зробити із наступних міркувань 
О.В. Нікітіна. Вчений зазначав, що сим-
воли є найбільш зручним і доступним для 
розуміння засобом регулювання суспіль-
них відносин, оскільки для них характерні 
наочність, лаконічність. Якщо символи 
зрозумілі та укорінені у свідомості грома-
дян, то державно-владний припис у формі 
символу буде реалізовуватись навіть на 
підсвідомому рівні [7, 4].

Отже, фікцію можна охарактеризувати 
з позицій її як правової форми передання 
інформації. Такий підхід є підґрунтям ви-
сновку про можливість зовнішнього прояву 
фікції у формі норми-фікції чи інституту 
права. Вказану рису було сформульовано 
як одну із загальних рис правової фікції. 
На відміну від фікції, правова інформація у 
символі проявляється як образ вираження 
певної юридичної дії або відношення. Про 
останнє зазначав Г.Ф. Дормідонтов. Визна-
чаючи різницю між фікцією і символом, 
вчений підкреслював те, що фікція – при-
йом юридичного мислення. При цьому об-
раз того, що відтворюється за допомогою 
фікції, може бути символом [4, 59]. 

Вказане дозволяє відмітити тезу про те, 
що символ виражає конкретну дію чи від-
ношення, на відміну від фікції. П.Д. Ша-
лагінов відзначав правовий символ як 
створений або санкціонований державою 
умовний знак, ціннісне утворення, що ви-
ражає певний юридично значимий зміст та 
охоронюваний державою. Він підкреслю-
вав взаємозв’язок між ознаками правових 
символів та виконуваними ними функці-

ями. Під функціями правових символів 
малася на увазі система напрямів право-
вого впливу на суспільні відносини через 
юридичний символ, обумовлених його 
сутністю та призначенням для суспільства. 
[9, 8, 18]. Функції правового символу були 
класифіковані за певними ознаками. У 
межах кожної класифікаційної групи були 
виділені такі функції: 

 – за направленістю впливу право-
вого символу на певну сферу 
суспільного життя: економічна, 
ідеологічна, політична та інші;

 – за семіотичним підходом, тобто 
тим, що визначений їх знаковою 
природою: функції фіксації, збе-
реження і передання юридично 
значимої інформації, сигнальна, но-
мінативна (ідентифікуюча), функ-
ція розрізнення, сигніфікативна, 
комунікативна, функція заміщення, 
аксіологічна та орієнтаційна;

 – за юридичною сутністю: функція ви-
раження юридично значимої інфор-
мації, функція уніфікації правового 
матеріалу, правороз’яснювальна, 
правоконкретизуюча, правозміню-
юча, правоприписна, превентивна, 
охоронна, функція легітимації, 
функція надання офіційності та ле-
гальності юридичному документу 
[9, 19]. 

 – П.Д. Шалагінов вказував на осо-
бливості правового символу, які 
позначаються на його функціону-
ванні:

 – умовність як важлива ознака пра-
вового символу. При цьому було 
підкреслено тезу про те, що вплив 
символічної форми на суб’єктів 
правовідносин відбувається лише 
за умови доступності її розуміння;

 – утворення правових символів є 
результатом санкціонування або 
безпосередньої правотворчості 
держави;

 – використання правового символу 
для вираження юридично значимо-
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го змісту, що відображує закладену 
у ньому інформаційну складову;

 – правовий символ має властивість 
бути носієм ціннісного смислу, що 
виражається через відображення у 
ньому значимих для суб’єкта пев-
ного духовного чи матеріального 
блага;

 – знаходиться під охороною держа-
ви, що дозволяє йому функціонува-
ти у іншій якості. Вплив правового 
символу забезпечується заходами 
державного примусу [9, 15–16].

Із визначених П.Д. Шалагіновим зміс-
тових характеристик правового символу, 
можна виділити особливу характеристику, 
притаманну тільки правовому символу – 
відтворення у ньому певного матеріального 
чи духовного блага, дії чи відношення.

О.В. Нікітін зазначав, що процес фор-
мування правового символу відбувався за-
вдяки логічному, абстрактному мисленню. 
О.О. Курсова, критично відносячись до 
такої тези, вірно відзначила про позначенні 
на формуванні правового символу уяви. 
Такий висновок був зроблений, виходячи 
з того, що у стародавньому світі у людини 
було мало розвинене абстрактне мислення. 
На підтримку вказаного, вчена зазначила 
про малу ступінь абстрагування у старо-
давніх правових джерелах [5, 69]. 

Суспільний розвиток, формування 
держав і становлення державності обумо-
вило перехід на новий рівень і наукового 
абстрагування. Він передбачає ідеалізацію 
певних явищ, внаслідок якої виділяються 
їх найбільш характерні риси, яким нада-
ється схематичний характер. Такий процес 
мислення дозволяє сформулювати загальні 
положення, в яких відтворюються харак-
терні правові явища, що можуть існувати 
достатньо тривалий термін. Таким чином, 
створюються умови для формалізації за-
значених явищ, відтворення їх у правових 
нормах за допомогою правових символів. 
У такому контексті правові символи, як і 
фікції, виступають не лише як спосіб фор-
малізації, а і як засіб пізнання.

Такий підхід щодо розуміння генезису 
формування правових символів і фікцій 
надає можливість зазначити і про існу-
вання фікцій і символів, що використову-
ються із деструктивною метою, у першу 
чергу – протиправною. Маються на увазі, 
наприклад, фікції, які використовуються 
при вчиненні окремих видів злочинів: 
легалізація «тіньових» доходів, отриманих 
злочинним шляхом, фіктивне банкрутство 
тощо. Стосовно символів, їх деструктивне 
використання пов’язане, наприклад, із 
існуванням середовища злочинців, в 
якому такі символи існують як елемент їх 
субкультури. В.В. Галунько запропонував 
категорію правової антикультури як вну-
трішнього (невидимого) боку діяльності 
суб’єктів публічного управління, що 
полягає у формі незнання права, не сфор-
мованих правових знань, правових псевдо-
переконань, які мотивують і спрямовують 
неправомірну поведінку таких суб’єктів 
[2, 7]. Заперечення щодо сформульованого 
В.В. Галунько положення стосуються, 
насамперед, поєднання права із антикуль-
турою. Однак, не вдаючись до критичного 
аналізу наведеного положення, слід під-
креслити, що В.В. Галунько фактично ви-
ділив деструктивне у діяльності суб’єктів 
публічного управління. Вказана точка зору 
може бути використана як підстава тези 
про доцільність виділення деструктивних 
символів і у такій діяльності. Такі символи 
можуть проявлятись, зокрема, через пове-
дінку посадових осіб, пов’язану із вчинен-
ням корупційних дій. 

О.О. Курсова розрізняє фікції і сим-
воли, для чого зазначає про такі дві ознаки 
розмежування: 1) спосіб утворення; 
2) функції. 

Першою виділено ознаку розмежу-
вання за способом утворення. Вчена вказує, 
що в основі формування символу і фікції 
лежить ідеалізація. При цьому різницю 
між категоріями вона вбачає у сутності 
об’єкта, який ідеалізується. Так, символи 
взагалі і правові символи, зокрема, існують 
і мають смисл тільки у контексті спілку-
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вання. Символ виступає як спосіб метафо-
ричного викладення ідеї. Символ не може 
бути довільним – інакше він втрачає смисл, 
цінність та регулятивне значення і пере-
творюється на фікцію. Фікція не містить 
зашифрованого культурного контексту і 
може сприйматись поза межами такого 
контексту. Одна з функцій фікцій полягає у 
вирішенні конкретної історичної ситуації. 
Фікція очевидна, а символ потребує тлу-
мачення. Другою ознакою розмежування 
виділено функції. Зазначено, що правові 
фікції застосовуються не лише із мотивів 
доцільності, економії чи формалізації нор-
мативного матеріалу. У деяких випадках 
їх застосування може бути пов’язане із 
мотивами гуманності [5, 72–73].

Однак сформульовані О.О. Курсовою 
положення щодо розмежування фікцій і 
символів не дозволяють конкретизувати 
різницю між цими категоріями, а інколи 
містять висновки, які сприймаються 
неоднозначно. Зокрема, вказане стосується 

тези, що фікція не містить «культурного 
контексту». У зв’язку з цим виникає 
питання про те, яким же чином можна 
здійснити абстрагування задля визначення 
фікції, якщо буде відсутній «культурний 
контекст»? Незрозуміло, що мається на 
увазі під словосполученням «культурний 
контекст»? Крім того, при розкритті другої 
ознаки розмежування інформація щодо різ-
ниці між функціями символів не вказана. 

Виходячи з проведеного аналізу, можна 
зазначити, що незважаючи на існування 
спільного між фікціями і символами, між 
ними існує різниця. Якщо фікція моделює 
те, чого не існує, то символ відтворює певні 
духовні чи матеріальні блага, конкретні дії 
чи відношення. При цьому існує зв’язок 
між символом та певним фактом, який че-
рез нього виражається. Фікція являє собою 
продукт абстрактного мислення, символ 
же – уявного, ідеалізованого, яке дозволяє 
узагальнити, формалізувати зазначені 
блага, дії, відношення.
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резЮМе
В основе формирования символа, так же, как и в правовой фикции, лежит процесс 

идеализации, символ отражает самую суть объекта, идеализированной.
SUMMARY
The basis of character, as well as in legal fiction, is the process of idealization, the symbol 

reflects the very essence of objects that idealized.

рекомендовано кафедрою 
теорії та історії держави і права
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Стабільність і розвиток держави, яка 
спирається на засади демократії, немож-
ливі без організації дієвого діалогу між 
державними органами, урядовцями, чинов-
никами та організаціями громадянського 
суспільства й окремими громадянами. 
Саме участь громадян в управлінських 
проектах на всіх рівнях (від місцевого до 
загальнодержавного) і на всіх етапах (від 
підготовки рішень до їх виконання) до-
зволяє підвищити ефективність здійснення 
владних функцій в цілому. Отже, визна-
чення структури механізму діалогічної 
взаємодії органів влади та громадськості, 
шляхів його вдосконалення та впливу його 
на демократичні процеси у сучасному сус-
пільстві в Україні є актуальною проблемою 
сучасної науки державного управління. 
Вирішенню даної проблеми і присвячена 
наша робота. На методологічному рівні 
в таких галузях теоретичного знання, як 
філософія, політологія, соціологія та пси-
хологія, детально опрацьовано категорію 
діалогу, здійснено її концептуалізацію та 
операціоналізацію. До аналізу діалогу 
причетні такі зарубіжні та вітчизняні 
мислителі, як М. Бубер та Л. Фейєрбах, 
М. Бахтін, В. Біблер, А. Хараш та ін. Діалог 
як методологія пізнання суспільних від-
носин представлена в роботах І. Гофмана, 
Ф. Шлейермахера, Г. Гадамера, У. Томаса, 

Г. Лассуела, Ю. Габермаса, Дж. Рітцера. 
Автори, зазвичай, розглядали діалог як 
взаємодію (Ч. Кулі, У. Томас, Г. Блумер), як 
функцію обміну інформацією (Г. Лассуел, 
Т. Ньюкомб, Ю. Габермас), як основу теорії 
поліпарадігмального розвитку науки (Дж. 
Рітцера) [1–9]. 

Разом із тим, можливості застосування 
принципів і результатів наукової розробки 
даної категорії в теорії державного управ-
ління опрацьовані поки що недостатньо. У 
той же час досить інтенсивно вивчається 
історичний аспект взаємодії влади з гро-
мадськістю в контексті демократичних та 
авторитарних форм правління, що пред-
ставлено в роботах К. Маркса, у структура-
лізмі (Г. Спенсер, М. Фуко, Ж. Лакан та ін.), 
функціоналізмі (Э. Дюркгейм, Б.К. Малі-
новський, Р. Мертон та ін.), а також в теоріях 
інтегративного розуміння соціальної струк-
тури (Ю. Габермас, Е. Гідденс, Дж. Ролз, 
А. Арато, Д. Коген, Дж. Голл та ін.). Розгляд 
соціально-економічних та психологічних 
джерел діалогової взаємодії в залежності 
від державних форм правління представ-
лений в роботах Р. Левенталя, Ф. Боркенау, 
Дж. Талмона, А. Інкелеса, Р. Хантингтона, 
Р. Даля та ін. Але поки що недостатньо 
опрацьований саме діалогічний аспект з 
урахуванням відповідності демократичної 
моделі державного управління параметрам 

о.о. кУлешоВ, 
кандидат юридичних наук
(Донецький державний університет управління)
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діалогу. У той же час у новітніх розроб-
ках з державного управління (Л. Лінн, 
В. Лоуденс, К. Скелчер та ін.) зазначається 
необхідність пошуку нових форм і засобів 
упровадження діалогічної взаємодії влади з 
громадськістю [6; 9–11; 13]. 

На науково-методичному рівні можна 
відмітити низку конструктивних розробок 
такої взаємодії у вирішенні окремих при-
кладних проблем. Очевидно, що перехід 
у взаєминах влади та громадськості від 
традиційного «вертикального» впливу до 
взаємодії-діалогу є умовою якісної зміни 
державного управління, що передбачає 
об’єднання творчих зусиль представників 
державного управління та громадянського 
суспільства як безпосередніх суб’єктів 
управління. Однак у наукових розробках 
в основному розглядаються лише окремі 
аспекти цієї взаємодії. Так, у працях 
Н. Нижнік, В. Токовенко розглядається вза-
ємодія гілок влади між собою, В. Візхир та 
Н. Ковалішина вивчають взаємодію однієї з 
гілок влади з громадськими організаціями 
за окремими аспектами, в роботах В. Над-
раги, Н. Пироженко та А. Стойка вивчається 
взаємодія державних органів і структур 
громадянського суспільства у вирішенні 
окремих соціальних питань, В. Жуков, 
В. Скуратівський, І. Дубровський розгляда-
ють аспекти трипартизму, тобто взаємодію 
профспілок, підприємців та органів влади, 
О.П. Якубовський та Т.А. Бутирська ха-
рактеризують процес взаємодії державної 
влади та громадянського суспільства з пози-
цій системного підходу. Однак комплексний 
аналіз учасників діалогу як рівноправних 
та автономних суб’єктів державного управ-
ління поки залишається поза увагою дослід-
ників [8; 9; 12; 14]. 

Метою нашого дослідження є обґрун-
тування теоретико-методологічних засад 
та розробка механізмів діалогової взаємо-
дії органів влади і громадськості та засо-
бів її вдосконалення в Україні як основи 
демократизації державного управління. 
Для реалізації поставленої мети у статті 
поставлено такі завдання: 

• визначити характеристики моделі 
діалогу на основі комплексного під-
ходу з використанням теоретичних 
напрацювань філософії, соціології, 
психології та науки державного 
управління; 

• розкрити стан взаємодії між орга-
нами влади та громадськістю в 
Україні та рівень психологічної 
готовності представників влади до 
діалогу на основі конкретних соціо-
логічних та соціально-психологіч-
них досліджень; 

• визначити організаційно-правові та 
соціально-психологічні механізми 
діалогової взаємодії органів влади і 
громадськості на різних рівнях дер-
жавного управління в Україні. 

У державному управлінні таке поняття, 
як «взаємодія», незважаючи на те, що воно 
давно введено в науковий обіг і широко 
використовується в нормативно-правових 
актах і на практиці, на жаль, досить чітко 
не сформульовано. Більш того, деякі до-
слідники вважають поняття «взаємодія» 
визначеним в науці і не піддають його 
всебічному дослідженню. Однак, на нашу 
думку, існує потреба в детальному аналізі 
цього поняття з методологічної точки зору 
і як процесу та форми діалогу, і як саме 
діалогової форми взаємодії у державному 
управлінні. Взаємодію влади і громад-
ськості, що є різновидом соціальної вза-
ємодії, можна розглядати як діалогічну за 
своєю природою, оскільки як раз поняття 
«діалогічна взаємодія» найбільш точно 
відображає сутність процесу реалізації 
спільних дій суб’єктів. Теоретичний 
аналіз взаємодії влади і громадськості дає 
нам можливість визначити взаємодію як 
інтеракцію, що супроводжується комуніка-
тивними і перцептивними процесами, які 
в діалогічному її варіанті обумовлюються 
присутністю автономних суб’єктів, що ма-
ють відносно рівні ресурси, психологічну 
готовність та культуру ведення діалогу. 
Виділення у аналізі діалогової взаємодії 
філософського, соціально-психологічного 
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та державно-управлінського аспектів до-
зволяє зробити висновок про те, що діалог 
плідно розглядати як системне соціально-
психологічне явище, що має багаторівневу 
структуру, охоплюючи мотиваційний, емо-
ційний, раціональний-вербальний, рефлек-
сивний та творчий рівні. Для порівняльної 
характеристики діалогу як комунікативного 
явища і діалогу як форми влади, яка втілює 
таку комунікативну парадигму, ми виділили 
чотири параметри, а саме: симетричність, 
розуміння, розвиток і автономію. Названі 
вище параметри діалогу співпадають з кри-
теріями демократичного процесу. 

Зазначені міркування являють собою те-
оретично-описову модель загальних харак-
теристик діалогової взаємодії безвідносно 
до характеристик суб’єктів цієї взаємодії. 
Тобто мова йде про те, що вона є універ-
сальною для застосування при аналізі діа-
логічної взаємодії незалежно від того, чим 
відрізняються характеристики суб’єктів та 
ситуації взаємодії. Це можуть бути індиві-
дуальні суб’єкти (тобто міжособистісний 
діалог) чи колективні, чи такі суб’єкти, 
якими є великі групи та складні соціальні 
системи, наприклад, народ та інститути 
влади, що реалізують публічне управління 
за діалогічним чи не діалогічним сценарієм 
в умовах соціального діалогу. Аналіз за-
рубіжного досвіду свідчить, що взаємодію 
органів влади і громадськості можна розви-
вати в трьох напрямах: а) впровадження за-
сад нових моделей державного управління; 
б) узагальнення досвіду розгалуженої ме-
режі громадських організацій та варіатив-
ності багаторівневості соціального діалогу; 
в) аналізу структури та змісту діяльності 
спеціалізованого органу, спрямованого 
на координацію взаємодії влади і громад-
ськості. Реалізація цих форм комплексно, на 
всіх рівнях державного управління, забезпе-
чує функціонування механізмів державного 
управління, що відповідає засадам успішної 
побудови громадянського суспільства. 
Існуюча в Україні структура державного 
управління ще не повною мірою відповідає 
діалоговому характеру суспільних відно-

син. Однак існує можливість і необхідність 
застосування діалогу в державному управ-
лінні. На це вказують дані соціологічних 
опитувань, проведених нами серед держав-
них службовців у Донецькій та Луганській 
областях. Представники виконавчої влади 
Донецької та Луганської областей виділили 
як необхідне для ефективності державного 
управління наявність гнучкої організа-
ційної структури, абсолютну прозорість 
діяльності, зорієнтованість на задоволення 
потреб та інтересів населення, постійна під-
тримка і розвиток зв’язку з населенням, де-
централізацію системи прийняття рішень, 
вміння працівників діяти командою. 

Аналіз причин недосконалої співпраці 
влади та громадськості свідчать про те, що 
існують об’єктивні фактори – відсутність 
налагодженої системи співпраці, недоскона-
лий механізм фінансування та нормативно-
правової бази, яка б створювала умови для 
відкритості влади та більшої інформова-
ності громадськості, а також суб’єктивні 
фактори – недостатня професійна підго-
товка лідерів громадських організацій, соці-
ально-психологічна неготовність до діалогу 
та недостатня мотивація до співпраці як 
представників влади, так і громадськості. За 
результатами психологічного дослідження 
стратегічних пріоритетів міжособистісної 
взаємодії суб’єктів державного управління 
можна відмітити, що державні службовці 
суттєву перевагу надають суперництву, 
а не партнерству, що свідчить про їх не-
готовність до діалогу. Механізм діалогової 
взаємодії органів влади та громадськості 
охоплює систему параметрів, що характе-
ризують учасників процесу взаємодії, су-
купність проявів самого процесу взаємодії, 
нормативно-правовий та організаційний 
простір (ресурси та можливості учасників 
взаємодії), а також інформаційні потоки 
та зворотній зв’язок в системі взаємодії 
органів влади і громадськості. Розробка 
концепції механізму діалогічної взаємодії в 
державному управлінні потребує розуміння 
форм, параметрів, функцій, характеристик 
як суб’єктів, так і самого процесу взаємодії в 
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управлінні державою, коли кінцевою метою 
є побудова стратегії співробітництва органів 
влади і громадськості. Стосовно нашого 
дослідження, під механізмом діалогової вза-
ємодії органів влади і громадськості в управ-
лінні державою ми будемо розуміти систему 
послідовних дій (порядок дій), комплекс 
методів та заходів, які ґрунтуються на прин-
ципах управління і спрямовані на подолання 
суперечливості інтересів держави та гро-
мадськості й забезпечує результат взаємодії. 

Концептуальна модель, запропонована 
нами в роботі, передбачає підвищення 
ефективності механізму взаємодії органів 
влади та громадськості шляхом оптимізації 
організаційно-правового та соціально-пси-
хологічного механізмів діалогової взаємодії. 
Наші пропозиції стосуються, використання 
та вдосконалення існуючої нормативно-за-
конодавчої бази, яка забезпечує структурні, 
функціональні та інші ресурсні компоненти 
взаємодії органів влади і громадськості. 
Базою соціально-психологічного механізму 
є сучасні технології вдосконалення про-
цесу взаємодії та відповідних компетенцій 
суб’єктів. Стосовно організаційно-право-
вого механізму діалогової взаємодії можна 
сказати наступне. Органи влади вже здій-
снюють певну взаємодію з громадськістю. 
Проблема полягає в наданні вже наявній 
взаємодії діалогового характеру. В системі 
органів державної влади України існують 
окремі підрозділи та, навіть, цілі органи, 
чиїм головним (а іноді і єдиним) завдан-
ням є організація здійснення соціального 
діалогу. На загальнонаціональному рівні та-
кими органами є, перш за все, Національна 
тристороння соціально-економічна рада 
при Президентові України та Національна 
служба посередництва і примирення, Гро-
мадські ради при Кабінеті Міністрів. На 
територіальному рівні такими органами є 
«дорадчо-консультативні ради» при керів-
никах територіальних органів влади (перш 
за все, при головах місцевих державних 
адміністрацій та головах обласних та район-
них рад). Детальний аналіз діяльності цих 
установ змушує переоцінити їх роль в за-

безпеченні організації діалогової взаємодії 
органів державної влади з громадськістю. 
Наявна організаційна структура на цен-
тральному рівні, а саме Національна трис-
тороння соціально-економічна рада, яка є 
однією з форм діалогової взаємодії органів 
влади і громадськості України, не забезпе-
чує участі всіх сторін соціального діалогу, 
оскільки її діяльність зосереджена пере-
важно на вирішенні трудових суперечок. 
В той же час, сучасні органи цілком спро-
можні (за умов незначної трансформації) 
забезпечити достатньо успішну взаємодію 
влади та громадськості. Так, Національна 
тристороння соціально-економічна рада 
при Президентові України потребує розши-
рення свого складу (збільшення кількості 
членів) за рахунок залучення представників 
громадських організацій, що не діють в 
сфері трудових відносин. Таке розширення 
дозволить діяльності цієї Ради вийти за 
межі трудових відносин. Це забезпечить 
дійсно діалогічний характер взаємодії 
державної влади та громадськості і зробить 
Національну раду інструментом такої вза-
ємодії. Крім цього, на територіальному рівні 
необхідно на базі колегій та консультативно-
дорадчих рад при головах місцевих держав-
них адміністрацій сформувати регіональні 
соціально-економічні ради. Ці ради повинні 
стати територіальними представництвами 
Національної тристоронньої соціально-
економічної ради при Президентові України 
та мати аналогічні повноваження. Це до-
зволить врахувати при організації взаємодії 
органів влади та громадськості місцеві 
особливості, що додатково забезпечить діа-
логовий характер цієї взаємодії. 

Характеристика особистості суб’єкта 
діалогової взаємодії охоплює регулятивні 
та операціональні компоненти, що спря-
мовують діяльність суб’єктів діалогової 
взаємодії та забезпечують використання 
інструментарію успішного здійснення діа-
логової взаємодії. Регулятивна компонента 
охоплює систему мотивації, яка сприяє 
успішному здійсненню діалогової вза-
ємодії та систему якостей особистості, які 
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забезпечують спрямування взаємодії в бік 
діалогічного сценарію її здійснення. Опе-
раціональна компонента охоплює систему 
компетенцій, які забезпечують повноту 
реалізації діалогового сценарію взаємодії та 
систему якостей особистості, що пов’язані з 
успішним засвоєнням необхідної компетен-
ції. Відмінною рисою більшості досліджень, 
які присвячені проблемі діалогової взаємо-
дії, є те, що під діалогом розуміється вміння 
вести розмову, бесіду між двома суб’єктами 
зазвичай, тобто фактично передбачається і 
детально аналізується тільки раціонально-
вербальний рівень діалогу. Така редукція є 
епістемологічно некоректною, оскільки ця 
взаємодія може здійснюватися не тільки за 
діалоговою стратегією, але й за будь-якою 
іншою, наприклад, за авторитарною, мані-
пулятивною, конформною, індиферентною 
тощо. На сьогоднішній день для найбільш 
повного системного опису діалогу слід 
говорити про те, що його повноцінне функ-
ціонування передбачає ряд рівнів, названих 
вище. Характеристики суб’єктів взаємодії і 
компоненти самого процесу діалогу мають 
стати предметом цілеспрямованого фор-
мування для забезпечення повноцінного 
функціонування організаційно-правового 
механізму. Саме вказані ідеї і лягли в 
основу авторської розвивальної програми 
діалогової взаємодії влади і громадськості. 
Програма розвитку здатності до діалогової 
взаємодії суб’єктів державного управління 
включає чотири блоки: 

1. Мотиваційний – забезпечення пози-
тивної мотивації до участі в розвивальній 
програмі. 

2. Інформаційний – ознайомлення з 
особливостями, різновидами прояву та 
реаліями явища діалогу в державному 
управлінні – ознайомлення з ознаками, 
параметрами та критеріями діалогу і їх 
індивідуальними характеристиками учас-
ників програми. 

3. Іструментальний – спрямованість на 
оволодіння навичками діалогу та розвиток 
якостей особистості, які забезпечують ви-
сокий рівень готовності до діалогу. 

4. Діяльнісний – спрямованість на 
оволодіння засобами застосування досвіду 
діалогової взаємодії для регуляції діяль-
ності та спілкування. 

Перший – мотиваційний, метою якого 
є забезпечення позитивного відношення до 
участі в розвивальній програмі. 

Другий – інформаційний – де відбува-
ється діагностика професійної підготовки 
до партнерства суб’єктів соціального діа-
логу та забезпечення засвоєння інформації 
про розкриття змісту поняття «діалогова 
взаємодія» і усвідомлення її необхідності 
та можливостей реалізації у взаємодії 
влади і громадськості. 

Третій – інструментальний, де відбува-
ється навчання та засвоєння психологічних 
умінь та навичок діалогової взаємодії. 

Четвертий – діяльнісний, який можна 
визначити як блок «цілісної» дії, де про-
водяться тренінги за спеціальними про-
грамами з метою отримання досвіду роботи 
з конкретними соціальними проектами на 
партнерських засадах. Важливим є те, що в 
кожному блоці мета поділяється на дві скла-
дові – перша стосується державно-управ-
лінського аспекту діалогової взаємодії, 
друга – власне психологічного. Комплексне 
оволодіння технологічною базою та систе-
мою інструментарію діалогової взаємодії в 
рамках запропонованої програми є необхід-
ною умовою корекції і формування особис-
тісних установок, мотивів, компетенцій у 
сфері міжособистісної діалогової взаємодії, 
що є фактором успішного здійснення орга-
нізаційно-функціонального аспекту діалогу 
органів влади і громадськості на всіх рівнях 
державного управління. 

Отже, використання об’єктивних і 
суб’єктивних факторів підвищення ефек-
тивності діалогової взаємодії органів влади 
і громадськості має сприяти подальшому 
вдосконаленню партнерських відносин між 
суб’єктами через створення гнучкої системи 
управління замість звичних бюрократичних 
процедур. Розробка концептуальної моделі 
обумовлена необхідністю вдосконалення 
існуючих стосунків органів влади та гро-
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мадянського суспільства, визначення нових 
форм такої взаємодії, створення умов для 
подальшого розвитку інститутів грома-
дянського суспільства, зміцнення гарантій 
реалізації громадянами права на участь в 
державному управлінні. Перелічені форми 
взаємодії потребують доопрацювання у 

плані чіткого визначення суб’єкта управ-
ління певною формою взаємодії та більш 
детального визначення таких управлін-
ських функцій, як мотиваційна, планування, 
організація і контроль при реалізації тієї чи 
іншої форми взаємодії. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими на-
уковими чи практичними завданнями. 
Минуло 20 років з моменту проголошення 
незалежності України. за цей період було 
суттєво реформовано більшість галузей 
права. В той же час продовжується 
робота по покращенню правового регу-
лювання цілого ряду інститутів, до яких 
відноситься і наказне провадження.

З прийняттям нового ЦПК в Україні, 
як і в більшості країн СНД, з’явився 
новий інститут – наказне провадження. 
Практика застосування даного інституту 
показала доцільність його введення в 
цивільний процес, в той же час існують і 
певні проблеми, які свідчать про потребу 
в подальшому удосконаленні наказного 
провадження. Аналіз даного інституту в 
законодавстві інших держав дозволить 
виділити моделі наказного провадження, 
особливості законодавчого регулювання в 
окремих країнах, а також сформувати про-
позиції по удосконаленню національного 
законодавства в даній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які опирається 
автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим 

присвячується дана стаття. Слід за-
значити, що наукових праць, спрямованих 
на порівняльно-правове дослідження на-
казного провадження, небагато, особливо 
варто виділити Г.В. Фазикоша, який у своїх 
працях здійснював порівняння наказного 
провадження в Україні, Росії та Німеччині. 
Крім цього, дані проблеми частково ви-
світлюються в монографії В.І. Решетняка 
та І.І. Черних «Заочне провадження та 
судовий наказ в цивільному процесі».

Формулювання цілей статті (по-
становка завдання). В цій статті будуть 
досліджуватись особливості правового 
регулювання інституту наказного прова-
дження в цивільно-процесуальному зако-
нодавстві колишніх радянських республік 
(за винятком Естонії, Латвії та Литви) не-
залежно від їх теперішнього статусу в СНД 
(Грузія вийшла з СНД 18 серпня 2009 р.; 
Туркменістан є тільки асоційованим чле-
ном СНД, оскільки ним не підписаний 
статут СНД; Україна не ратифікувала ста-
тут СНД, тому де-юре не є членом СНД, 
хоча відноситься до держав-засновників і 
держав-учасників СНД) [12]. В ході порів-
няльно-правового аналізу даного інституту 
будуть також сформульовані пропозиції по 
удосконаленню національного законодав-
ства в цій сфері.

о.М. Великорода,
кандидат юридичних наук
(Прикарпатський юридичний інститут 
Львівського державного університету 
внутрішніх справ)
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Виклад основного матеріалу до-
слідження з новим обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Перш 
ніж перейти до дослідження особливостей 
наказного провадження в законодавстві 
країн СНД, варто зазначити, що даний 
інститут існує далеко не у всіх країнах. 
Так, наказне провадження не передбачене 
цивільно-процесуальним законодавством 
Вірменії, Узбекистану та Туркменістану 
[4; 9; 11]. Крім цього, в Грузії існує інсти-
тут «спрощеного порядку розгляду справ 
про стягнення заборгованості», який хоча 
і має багато спільних рис з наказним про-
вадженням, проте в той же час і суттєво 
відрізняється від наказного провадження в 
законодавстві інших країн СНД [2].

В цілому можна виділити три моделі 
наказного провадження в законодавстві 
країн СНД. Грузинська модель, до осно-
вних ознак якої відносяться: а) відсутність 
чіткого переліку вимог, за якими може бути 
видано судовий наказ; б) в даному порядку 
можуть стягуватись тільки грошові суми; 
в) при відмові у прийнятті заяви про стяг-
нення заборгованості повинен бути заслу-
ханий заявник; г) заперечення відповідача 
на судовий наказ призводить до порушення 
позовного провадження по даній вимозі.

Російська модель наказного про-
вадження характеризується наступними 
ознаками: а) наявність чіткого переліку 
вимог, за якими може бути видано судовий 
наказ; б) стягуватись можуть не тільки 
гроші, але й майно; в) розширений перелік 
підстав, за якими суд може відмовити у 
відкритті наказного провадження; г) фор-
малізм при скасуванні судового наказу. 
Дана модель характерна також для таких 
країн як Киргизстан, Таджикистан, Біло-
русь, Казахстан, Молдова, а також частково 
Азербайджан.

І українська модель (після внесення 
змін в даний інститут 7 липня 2010 р.), яка 
характеризується наступними ознаками: 
а) чіткий перелік підстав, за якими може 
бути видано судовий наказ; б) стягуватись 
можуть тільки грошові кошти; в) усклад-

нений порядок скасування судового 
наказу, з викликом учасників наказного 
провадження; г) можливість апеляційного 
оскарження судового наказу після розгляду 
заяви про його скасування.

В Грузії учасниками спрощеного 
порядку розгляду справ є заявник і відпо-
відач. В даному порядку можуть розгляда-
тись вимоги про стягнення заборгованості 
по певній грошовій сумі. Причому зако-
нодавство не передбачає перелік вимог, за 
якими передбачається спрощений порядок. 
Аналізуючи ЦПК Грузії, можна зробити 
висновок, що в спрощеному порядку роз-
глядається будь-яка вимога про стягнення 
заборгованості по грошовій сумі, якщо 
дана вимога не залежить від все ще не 
виконаної зустрічної виплати. Якщо суд 
відмовляє у прийнятті заяви про стягнення 
заборгованості, то перед винесенням від-
повідної ухвали повинен бути заслуханий 
заявник (ч. 2 ст. 305 ЦПК). В змісті наказу 
про виплату обов’язково повинно бути 
зазначено: а) що суд не перевіряв, чи має 
заявник право на пред’явлення відповід-
ної вимоги; б) вказівка на те, що відпо-
відач зобов’язаний протягом двох тижнів 
сплатити борг або подати в суд письмове 
заперечення; в) вказівка на те, що для 
примусового виконання може бути видано 
виконавчий лист (ст. 306 ЦПК). Якщо від-
повідач подасть заперечення на наказ, то 
вимога заявника повинна бути розглянута 
в порядку позовного провадження (ч. 1 
ст. 308 ЦПК). Законодавство Грузії не 
передбачає виклику сторін при вирішенні 
питання про скасування судового наказу, а 
також вимоги, яким повинно відповідати 
заперечення відповідача [2].

Таким чином, до особливостей на-
казного провадження в Грузії відносяться: 
а) учасниками є заявник і відповідач; б) в 
даному порядку можуть стягуватись тільки 
грошові суми; в) відсутність переліку кон-
кретних вимог, за якими може бути виданий 
судовий наказ; г) при відмові у прийнятті 
заяви про стягнення заборгованості пови-
нен бути заслуханий заявник; д) особли-
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вості змісту судового наказу; е) формалізм 
при скасуванні судового наказу; є) судовий 
наказ не є виконавчим документом.

На відміну від законодавства Грузії в 
Цивільно-процесуальному кодексі Росії 
передбачене коло вимог, за якими може 
бути виданий судовий наказ: а) вимога, що 
ґрунтується на нотаріально посвідченому 
правочині: б) вимога, що ґрунтується на 
правочині, вчиненому в письмовій формі; 
в) вимога про здійснення протесту векселя; 
г) вимога про стягнення аліментів на не-
повнолітніх дітей; д) вимога про стягнення 
нарахованої, але не виплаченої зарплати; 
е) вимога, заявлена органом внутрішніх 
справ про стягнення  витрат на розшук 
відповідача, боржника або дитини; є) ви-
мога про стягнення з громадян недоїмок 
по податках, зборах та інших обов’язкових 
платежах (ст. 122 ЦПК).

В наказному порядку можуть стягува-
тись не тільки грошові кошти, але й рухоме 
майно (ч. 1 ст. 121 ЦПК). Порушується 
наказне провадження за заявою стягувача, 
яка повинна відповідати вимогам встанов-
леним у законі. Суд може відмовити у від-
критті наказного провадження в наступних 
випадках: а) заявлена вимога не перед-
бачена законом; б) місце проживання чи 
місце знаходження боржника знаходиться 
за межами Росії; в) не подані документи, 
що підтверджують заявлену вимогу; г) із 
заяви вбачається спір про право; д) заяв-
лена вимога не оплачена державним митом 
(ст. 125 ЦПК). Судовий наказ виноситься 
без судового розгляду та виклику сторін 
для заслуховування їх пояснень. Суддя 
надсилає копію судового наказу боржнику, 
який має право протягом десяти днів по-
дати заперечення відносно його виконання. 
У випадку подання боржником заперечень 
суд скасовує судовий наказ без виклику 
сторін і перевірки обґрунтованості запе-
речень боржника та роз’яснює стягувачу 
його право звернутись в суд з позовною 
заявою. Якщо заперечень від боржника 
не надійшло, суд видає стягувачу судовий 
наказ, який є виконавчим документом [10].

До основних особливостей наказного 
провадження в Росії слід віднести наступні: 
а) чіткий перелік підстав, за якими може 
бути видано судовий наказ; б) стягуватись 
можуть не тільки гроші, але й рухоме майно; 
в) розширений перелік підстав, за якими 
суд може відмовити у відкритті наказного 
провадження; г) формалізм при скасуванні 
судового наказу.

Практично аналогічно врегульовано 
наказне провадження в Таджикистані. 
Єдиною особливістю є те, що у випадку 
звернення стягнення в порядку наказного 
провадження на рухоме майно заявник 
обов’язково повинен вказати суму, яку він 
згоден отримати взамін цього майна [8].

В Киргизстані, крім зазначеної від-
мінності, передбачено також, що у випадку 
видачі судового наказу за вимогою, яка 
ґрунтується на протесті векселя, судовий 
наказ не надсилається боржнику, він не 
може бути скасований, а негайно видається 
стягувачу (ч. 1 ст. 253 і ч. 1 ст. 255 ЦПК) [3].

Значно більше відмінностей у право-
вому регулюванні наказного провадження в 
Казахстані. Так, в даній країні в порядку на-
казного провадження можуть стягуватись не 
тільки грошові кошти, але і будь-яке майно 
(в тому числі і нерухоме). В порівнянні з 
російським законодавством в Казахстані 
судовий наказ також може бути також ви-
даний в таких випадках: а) заявлена вимога 
про безспірне стягнення предмета лізингу; 
б) заявлена вимога ломбарду про звернення 
стягнення на предмет застави. Крім цього, 
за казахським законодавством судовий наказ 
може бути винесено, якщо заявлено вимогу 
про стягнення не тільки з громадян, але і 
юридичних осіб, недоїмки по податках і 
інших обов’язкових платежах (ст. 140 ЦПК).

Варто також звернути увагу, що в Казах-
стані судовий наказ може бути скасовано, 
якщо буде подана відповідна заява не тільки 
від боржника, але і від особи, права та інтер-
еси якої порушуються відповідним судовим 
наказом (ч. 1–1 ст. 146 ЦПК) [6].

В Білорусі правове регулювання наказ-
ного провадження подібне до російського. 
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В той же час існують і певні особливості, 
які перш за все, стосуються вимог, за 
якими може бути видано судовий наказ. 
Так, в Білорусі судовий наказ може бути 
видано тільки за вимогою, що ґрунтується 
на нотаріально посвідченому правочині, а 
не на будь-якому правочині, вчиненому в 
письмовій формі, як це є в Росії. В даній 
країні значно розширений перелік вимог, 
за якими можуть бути видані судові накази: 
а) заявлена вимога страхової організації 
про стягнення заборгованості за догово-
ром страхування; б) заявлена вимога про 
стягнення заборгованості за використану 
електроенергію, теплову енергію та газ, а 
також за комунальні послуги та послуги 
зв’язку; в) заявлена вимога орендодавця 
про стягнення заборгованості за договором 
прокату; г) заявлена вимога про стягнення 
на користь медичних закладів витрат на 
лікування потерпілих по розглянутих 
кримінальних справах; д) заявлена вимога 
про стягнення з непрацюючої чи частково 
працюючої особи витрат держави на утри-
мання дітей такої особи (ст. 394 ЦПК). При 
цьому в останньому випадку повинні бути 
вирішені питання з працевлаштування 
непрацюючої особи, для чого ухвала про 
судовий наказ надсилається до місцевих 
органів внутрішніх справ і комітету з 
праці, зайнятості і соціального захисту 
(ч. 4 ст. 397, ч. 9 ст. 398 ЦПК).

Згідно з законодавством Білорусі борж-
ник може заперечити проти ухвали про 
судовий наказ з використанням будь-яких 
засобів зв’язку (ч. 3 ст. 398 ЦПК). Наказне 
провадження закінчується винесенням 
ухвали про судовий наказ [5].

В ЦПК Молдови наказне провадження 
називається ще спрощеним. Учасниками 
цього виду провадження є кредитор і 
боржник. Крім класичного переліку вимог, 
за якими може бути видано судовий наказ 
і які передбачені в ЦПК Росії, в Молдові 
судовий наказ може бути виданий також 
в таких випадках: а) заявлено вимогу, що 
ґрунтується на купівлі товару в кредит; 
б) заявлено вимогу, що ґрунтується на не-

поверненні книг, взятих з бібліотеки; в) ви-
мога спрямована на позбавлення володіння 
і примусовий продаж предмета застави (як 
рухомого, так і нерухомого майна) (ст. 345 
ЦПК). Крім цього, в ЦПК Молдови перед-
бачено, що судовий наказ може бути ска-
совано тільки тоді, коли боржник подасть 
мотивовані заперечення на судовий наказ 
(ч. 2 ст. 352 ЦПК) [7].

Наказне провадження в Азербайджані 
більше подібне до російської моделі. В той 
же час, на відміну від російського законо-
давства в Азербайджані передбачено, що 
в наказному порядку можуть стягуватись 
не тільки грошові кошти, але і майно (як 
рухоме так і нерухоме). Учасниками є кре-
дитор і боржник. Судовий наказ може бути 
видано тільки тоді, коли вимоги кредитора 
очевидні і ґрунтуються на неоспорюваних 
обов’язках боржника (ст. 276.1 ЦПК). За 
подання заяви про видання судового на-
казу стягується державне мито в розмірі 15 
відсотків від оспорюваної суми (ст. 277.2 
ЦПК).

З іншого боку, в Азербайджані, так 
само як і в грузинській моделі, передба-
чено, що з процесуальної точки зору заява 
боржника про скасування судового наказу 
прирівнюється до позовної заяви, і суд в 
цьому випадку скасовує судовий наказ, 
після чого матеріали справи автоматично 
переходять в позовне провадження (ст. 283 
ЦПК) [1].

Таким чином, аналізуючи інститут 
наказного провадження в країнах СНД, 
можна виділити три моделі його правового 
регулювання: а) російську (Росія, Таджи-
кистан, Киргизстан, Казахстан, Білорусь, 
Молдова і частково Азербайджан); б) гру-
зинську (Грузія) і в) українську (Україна). 
Варто також звернути увагу, що в деяких 
країнах СНД (Вірменія, Узбекистан, Турк-
меністан) взагалі не передбачено такого 
інституту як наказне провадження.

Порівнюючи правове регулювання 
країн СНД в сфері наказного провадження 
з українським законодавством, можна зро-
бити висновок, що окремі аспекти даного 
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інституту врегульовані краще, ніж у вітчиз-
няному законодавстві. Враховуючи між-
народний досвід, на мою думку, доцільно 
внести у ЦПК України наступні зміни: 
а) розширити перелік вимог, за якими може 
бути видано судовий наказ, і передбачити 
можливість стягнення в порядку наказного 
провадження не тільки грошових коштів, 
але й майна (в тому числі нерухомого); 
б) передбачити можливість відмови у 
відкритті наказного провадження, якщо 
місце проживання чи місцезнаходження 
боржника знаходиться за межами Укра-

їни; в) спростити процедуру скасування 
судового наказу (як це було передбачено 
до внесення змін в ЦПК 7 липня 2010 р.); 
г) передбачити можливість скасування 
судового наказу в спрощеному порядку не 
тільки за заявою боржника, але і за заявою 
особи, права та інтереси якої порушуються 
відповідним судовим наказом

На мою думку, такі зміни тільки по-
кращать регулювання інституту наказного 
провадження і дозволять уникнути бага-
тьох проблем на практиці.
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резЮМе
В статье исследуются особенности правового регулирования приказного производ-

ства в странах СНГ. На основании сравнения выделяются основные модели приказного 
производства. Формулируются предложения по усовершенствованию национального 
законодательства.

SUMMARY
The characteristics of the legal regulation of writ proceedings in the CIS countries are re-

searched in the article. The main models of the writ proceedings are defined on the basis of 
comparison. Proposals as to the improvement of the national legislation are formulated.

рекомендовано кафедрою  
цивільного, господарського права та процесу
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Сьогодні в праві України відбувається 
значне розширення сфери дії цивільного 
права. Цивільно-правові засади усе більше 
використовуються для регулювання відно-
син, що виникають в інших галузях права. 
Законодавчо підстави застосування Цивіль-
ного кодексу до регулювання відносин, які 
виникають в інших галузях права, закріплені 
у ч. 1 ст. 9 ЦК України, в якій зазначено, що 
положення цього Кодексу застосовуються 
до врегулювання відносин, які виникають 
у сферах використання природних ресурсів 
та охорони довкілля, а також до трудових та 
сімейних відносин, якщо вони не врегульо-
вані іншими актами законодавства. 

Оскільки цивільне та сімейне право є 
близькими, «суміжними» галузями права, 
викликають інтерес підстави, механізми 
застосування цивільного законодавства до 
регулювання сімейних відносин, сфера та 
межі такого застосування. 

Застосування норм ЦК до регулювання 
сімейних відносин передбачено ст. 8 СК 
України, яка закріплює таке положення: 
«Якщо особисті немайнові та майнові 
відносини між подружжям, батьками та 
дітьми, іншими членами сім’ї та родичами 
не врегульовані Сімейним кодексом, вони 
регулюються відповідними нормами Ци-
вільного кодексу України, якщо це не супер-
ечить суті сімейних відносин».

Проаналізуємо підстави та механізми 
застосування норм ЦК до регулювання 
сімейних відносин та деякі його осо-
бливості. Необхідно відзначити, що таке 
застосування в науці носить назву «субси-
діарного». В законодавстві України немає 
поняття субсидіарного застосування права 
і умов використання цього методу. Розгля-
немо докладніше визначення «субсидіар-
ності» в праві і його правові підстави. 

У дослівному перекладі з латині субси-
діарний (subsidiarius) означає «резервний», 
«допоміжний». Поняття субсидіарності в 
сучасній літературі розкривається різними 
авторами неоднозначно. Одні автори під 
субсидіарним застосуванням норм права 
розуміють додаткове залучення норм 
суміжних галузей права з метою подо-
лання прогалини в тій галузі, до предмета 
регулювання якої відносяться суспільні 
відносини [2, 43; 3,18–19]. Важко погоди-
тися з точкою зору, за якою може існувати 
в нормативному акті прогалина, якщо 
норма права, яка повинна регулювати ці 
суспільні відносини, перебуває в іншому 
нормативному акті [1, 25]. В такому ви-
падку відбувається свідома відмова від 
дублювання ідентичних правових норм в 
різних галузях права. 

С.В. Полєніна підставою субсидіар-
ності вважає наявність юридичних понять 

о.В. нєкрасоВа,
кандидат юридичних наук, 
(Таврійський національний університет  
ім. В.І. Вернадського)
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і інститутів, спільних для суміжних галу-
зей права [6, 24–25]. У випадку їхньої від-
сутності в одній галузі права відбувається 
їхнє субсидіарне застосування із суміжної 
галузі права. Насправді, не викликає сум-
нівів, що юридичні норми, які визначають 
такі загальнозначущі для більшості галузей 
права інститути, як строки, правочини, ді-
єздатність, правоздатність, збитки та інші, 
регулюють відповідні відносини аналогіч-
ним чином, незалежно від того, до системи 
якого законодавства вони відносяться. 

Інша думка зводиться до того, що на-
явність в цивільному та сімейному праві 
деяких спільних рис, дозволяє застосову-
вати цивільне право до сімейного в цілях 
заощадження правових засобів [10, 166]. 
Н.М. Єршова, вважає, якщо в окремих 
випадках норми цивільного права засто-
совуються до сімейних відносин, це свід-
чить не про відставання сімейного права, 
не про його прогалини, а про наявність 
об’єктивних підстав до цивільно-право-
вого регулювання зазначених відносин. 
Тут особливо помітно виявляється близь-
кість  цивільного та сімейного права, під-
креслюється рухливість меж між ними, що 
приводить до заощадження правових засо-
бів, яке виражається в застосуванні норм 
цивільного законодавства в сфері сімейних 
відносин [4, 9].

Таким чином, під субсидіарним розу-
міють таке застосування правових норм, 
коли певні норми  регулюють не тільки 
відносини галузі права, до якої вони без-
посередньо належать, але і здійснюють 
пряме регулювання відносин суміжних 
галузей права. Метою такого застосування 
є нормативна економія. 

Спробуємо визначити загальні умови, за 
яких припустиме субсидіарне застосування 
цивільно-правових норм до регулювання 
сімейних відносин. Для цього потрібно про-
аналізувати законодавчі і наукові позиції, 
висловлювані з цього приводу.

По-перше, необхідно, щоб норма, вико-
ристовувана для врегулювання конкретних 
суспільних відносин, була взята із галузі 

права, яка визнається суміжною [5, 29]. 
Традиційно сімейне право, поряд із ци-
вільним, відноситься до суміжних галузей. 
«Можливість субсидіарного застосування 
норм Цивільного кодексу обумовлена 
спільними, «родинними» рисами, якими 
наділені цивільні та сімейні відносини як 
відносини приватного характеру» [7, 40]. 
Активне використання  в сімейно-право-
вій сфері понятійного апарату цивільного 
права підсилює тезу про допустимість 
субсидіарного застосування до сімейних 
відносин  норм цивільного права [9, 18]. 

Сімейний кодекс закріпив важливе 
положення про те, що якщо особисті не-
майнові та майнові відносини між подруж-
жям, батьками та дітьми, іншими членами 
сім’ї та родичами не врегульовані СК, 
вони регулюються відповідними нормами 
ЦК України, якщо це не суперечить суті 
сімейних відносин (ст. 8 СК України). Та-
ким чином, цивільне законодавство може 
застосовуватися до майнових та особистих 
немайнових відносин між членами сім’ї за 
умови, що вони не врегульовані нормами 
сімейного законодавства і є необхідні 
норми цивільного законодавства. Засто-
сування норм цивільного законодавства 
не повинно суперечити сутності сімейних 
відносин, які володіють певною специфі-
кою. Вказане положення має принципове 
значення, оскільки дозволяє виключити 
будь-які перекручування суті відносин, 
які регулюються сімейним законодавством 
в результаті застосування тих або інших 
норм цивільного законодавства.

Треба відзначити, що законодавче фор-
мулювання підстав застосування цивіль-
ного законодавства до сімейних відносин 
не охоплює повною мірою усього кола цих 
відносин. Наприклад, деякі норми цивіль-
ного законодавства, які застосовуються в 
процесі регулювання сімейних відносин 
взагалі не підпадають під категорію 
майнових чи особистих немайнових. Це 
норми про правила застосування позовної 
давності, обчислення строків та деякі 
інші. Крім того, хотілося б звернути увагу 
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на те, що спочатку СК України не перед-
бачалося застосування норм цивільного 
законодавства до регулювання особистих 
немайнових відносин в сім’ї. СК був до-
повнений такою нормою Законом України 
«Про внесення змін до Сімейного та Ци-
вільного кодексів України» від 22 грудня 
2006 р. Це правильно, тому що особа 
володіє особистими немайновими правами 
від народження або за законом, більшість з 
яких їй належить довічно. Вступ до шлюбу 
суттєво не змінює обсяг цих прав. Ці права, 
як правило складають зміст цивільної пра-
воздатності громадян і охороняються не 
сімейним, а цивільно-правовим законодав-
ством. «Неможливо провести чітку лінію 
поділу особистих немайнових прав, що 
регулюються сімейним правом та іншими 
галузями права» [8, 76]. Тому часто при ви-
рішенні спорів, пов’язаних з особистими 
немайновими правами в сфері сім’ї, треба 
звертатися до норм цивільного права, 
оскільки кожен із подружжя, перебуваючи 
у шлюбі, одночасно є правоздатним грома-
дянином і носієм тих прав, що становлять 
зміст його правоздатності. На основі ви-
кладеного доцільно викласти норму ст. 8 
СК України таким чином: «Якщо особисті 
немайнові та майнові відносини між по-
дружжям, батьками та дітьми, іншими 
членами сім’ї та родичами або інші правові 
питання не врегульовані цим Кодексом, 
вони регулюються відповідними нормами 
Цивільного кодексу України або іншими 
актами цивільного законодавства, якщо це 
не суперечить суті сімейних відносин».  

Таким чином, аналіз законодавства 
та даних літератури дозволяє зробити ви-
сновок, що цивільне законодавство може 
застосовуватися до сімейних відносин 
субсидіарно, якщо:

1) відносини не врегульовані сімей-
ним законодавством; 

2) існують необхідні норми цивільно-
го законодавства;

3) застосування цивільного законодав-
ства не суперечить сутності сімей-
них правовідносин.

Отже, ст. 8 СК України встановлена 
можливість застосування до сімейних 
відносин цивільного законодавства тільки 
в тих випадках, коли відсутні необхідні 
норми сімейного законодавства і застосу-
вання цивільно-правових норм не супер-
ечить суті сімейних відносин. 

Як зазначалося, деякі вчені вважають 
наявність прогалини умовою субсидіарного 
застосування норм права. Однак у випадку 
прогалини відсутність норми, яка регулює 
відповідні відносини, обумовлена причи-
нами, що не залежать від волі законодавця, 
а у випадку субсидіарного застосування, 
навпаки, воно заздалегідь сплановано, 
тому що в суміжній галузі права є відпо-
відні приписи. У цьому випадку прогалини 
немає і заповнювати нічого не треба, тому 
що законодавець, виходячи із принципу 
нормативної економії, навмисно не включає 
ті або інші правила в галузеві законодавчі 
акти. Таким чином, відсутність того або 
іншого інституту чи норми в галузі права 
(у нашому випадку – в сімейному праві) за 
наявності його в профілюючій (цивільне 
право) галузі не можна вважати прогалиною 
у праві. Крім цього, додатковим аргументом 
в підтримку того, що застосування норм ЦК 
України до сімейних відносин на підставі 
ст. 8 СК України та інших статей СК не є за-
стосуванням аналогії закону, передбаченої 
ч. 1 ст. 10 СК України, є те, що в останній 
статті передбачається застосування норм 
СК, які регулюють подібні відносини, а не 
норм іншого закону. 

Та обставина, що в одних випадках 
законодавець прямо вказує на можливість 
субсидіарного застосування норм суміжної 
галузі права, а в інших мовчазно допускає 
це, приводить до висновку про наявність в 
сімейному праві двох форм субсидіарного 
застосування норм цивільного законодав-
ства до сімейних відносин:

а) умовно субсидіарне застосування, 
передбачене ст. 8 СК України без визна-
чення конкретних категорій сімейних від-
носин, на які можуть поширюватися норми 
ЦК України;
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б) пряме субсидіарне застосування, 
закріплене в СК України, щодо регулю-
вання нормами ЦК України конкретних 
видів сімейних відносин, наприклад, щодо 
обчислення строків, встановлених в СК 
України (ст. 12 СК України), застосування 
строків позовної давності (ст. 20, ст. 72 
СК України), здійснення права спільної 
сумісної власності після розірвання шлюбу 
(ст. 68 СК України).

Викликає інтерес питання про те, 
до яких сімейних відносин взагалі мо-
жуть застосовуватись норми цивільного 
права. На підставі аналізу законодавства 
України можна зробити висновок, що 
це застосування норм про обчислення 
строків та позовну давність. Крім цього, 
норми цивільного законодавства засто-
совуються при укладенні та в динаміці 
сімейно-правових договорів. Наступною 
сферою застосування норм цивільного 
законодавства в сфері сімейних відносин 

є їх застосування в регулюванні деяких 
питань спільної сумісної власності. Норми 
цивільного законодавства застосовуються 
для регулювання встановлення опіки та пі-
клування над дітьми, визначення майнових 
наслідків недійсності шлюбу.

Для більш конкретного застосування 
норм цивільного законодавства в сфері 
сімейних відносин потрібно встановити 
межу застосування норм ЦК та інших 
актів цивільного законодавства до регу-
лювання сімейних відносин. Норми ЦК та 
інших актів цивільного законодавства не 
можуть застосовуватись до регулювання 
публічних сімейних відносин, зокрема, 
пов’язаних з реєстрацією та припиненням 
шлюбу, визначенням походження дитини, 
анулюванням батьківських правовідно-
син, усиновленням. Крім цього, вони не 
можуть застосовуватись до регулювання 
приватних сімейних відносин, якщо це 
суперечить суті цих відносин. 
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резЮМе
В статье рассматриваются правовые основания и механизмы применения норм граж-

данского законодательства для регулирования семейных отношений. Исследуются сфера 
использования и пределы такого применения.

SUMMARY 
In article legal grounds and mechanisms of application of norms of the civil legislation for 

regulation of family relations are considered. The sphere of use and limits of such application 
are investigated.
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В останні роки внаслідок економічних 
та соціальних причин професійному фут-
болу в Україні приділяється все більше 
уваги. Важливу роль у цьому відіграє 
комерційний інтерес з боку представників 
українських бізнес-структур та потенцій-
них інвесторів.

У професійний футбол почали вкла-
дати великі кошти (зокрема, на спонсор-
ські кошти будуються стадіони, купуються 
іноземні гравці, запрошуються іноземні 
судді) та отримувати значний прибуток 
(наприклад, за рахунок продажу прав на 
трансляції футбольних матчів, отримання 
доходів від рекламних контрактів, надання 
в оренду стадіонів для проведення куль-
турних та інших заходів).

Професійний футбол перестав бути 
лише «грою мільйонів», він став прибутко-
вою підприємницькою діяльністю, для по-
дальшого розвитку якої необхідне чітке та 
ефективне правове регулювання. Яку роль 
при цьому відіграють цивільно-правові 
норми? Отримання відповіді на зазначене 
питання і є метою цієї статті.

Аналіз результатів наукових дослі-
джень питань правового регулювання від-
носин в сфері професійного спорту таких 
вчених, як О.С. Августимова, С.В. Алек-

сєєв, О.М. Брілліантова, В.П. Васькевич, 
Г.Ю. Бордюгова, Нафцигер Джеймс, 
В.Н. Платонов, А.О. Романов, дозволяє 
виявити певні особливості регулювання 
окремих видів професійного спорту, зо-
крема, професійного футболу.

Необхідно зазначити, що законодав-
чого визначення професійного футболу 
немає. Він становить лише вид професій-
ного спорту, який відповідно до ч. 1 ст. 38 
Закону України «Про фізичну культуру і 
спорт» від 24 грудня 1993 р. є комерційним 
напрямом діяльності у спорті, пов’язаним 
з підготовкою та проведенням видо-
вищних спортивних заходів на високому 
організаційному рівні з метою отримання 
прибутку. У свою чергу, згідно зі ст. 1 цього 
Закону професійний спорт є одним із на-
прямів спорту – діяльності суб’єктів сфери 
фізичної культури і спорту, спрямованої на 
виявлення та уніфіковане порівняння до-
сягнень людей у фізичній, інтелектуальній 
та іншій підготовленостях шляхом про-
ведення спортивних змагань та відповідної 
підготовки до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону порядок 
визнання видів спорту в Україні, вклю-
чення їх до відповідного реєстру та по-
рядок ведення цього реєстру визначаються 
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центральним органом виконавчої влади у 
сфері фізичної культури і спорту.

Згідно з наказом Міністерства у справах 
молоді та спорту «Про порядок визнання в 
Україні видів спорту» від 28 квітня 2005 р 
вид спорту – це сформований певний різ-
новид змагальної діяльності у спорті, що 
періодично здійснюється з дотриманням 
чітко визначених правил та спеціально 
організованої підготовки до участі у зма-
ганнях. У зв’язку з тим, що відповідно до 
«Переліку видів спорту, що визнані в Укра-
їні», затвердженого наказом Державного 
комітету молодіжної політики, спорту і ту-
ризму України від 7 лютого 2001 р. футбол 
був визнаний як один з олімпійських видів 
спорту, професійний футбол становить 
один з напрямів спорту в Україні і є видом 
професійного спорту.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт» законодавство 
України про фізичну культуру і спорт базу-
ється на Конституції України і складається 
з цього Закону, відповідних міжнародних 
договорів України та інших нормативно-
правових актів, що регулюють відносини 
у цій сфері. У ст. 38 Закону закріплено, 
відповідно до яких нормативно-правових 
актів здійснюється діяльність спортсменів, 
тренерів та інших фахівців у професійному 
спорті. При цьому безпосередньо зазначені 
лише вказаний Закон України «Про фізичну 
культуру і спорт» та Кодекс Законів про 
працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-
VIII, далі ж за тестом є лише посилання на 
«інші нормативно-правові акти».

Зазначені норми дають можливість 
зробити висновок, що професійний спорт 
регулюється як законами, прийнятими 
спеціально для регулювання спортивної 
діяльності, так і окремими нормами інших 
нормативно-правових актів України.

Джерелами, які встановлюють най-
більш загальні засади спортивного права 
України є Конституція України та Закон 
України «Про фізичну культуру і спорт», 
а також інші законодавчі акти України, 
Автономної республіки Крим, міжнародні 

угоди та статути міжнародних спортивних 
організацій. Ці джерела створюють ши-
року дискреційну «рамку» для подальшої 
саморегуляції спортивних відносин актами 
саморегуляції спортивних організацій 
[1, 105].

Серед спеціальних законів, що регулю-
ють відносини в галузі фізичної культури та 
спорту, слід зазначити такі Закони України: 
«Про підтримку олімпійського, паралім-
пійського руху та спорту вищих досягнень 
в Україні» від 14 вересня 2000 р., «Про 
ратифікацію антидопінгової конвенції» 
від 15 березня 2001 р., «Про ратифікацію 
додаткового протоколу до антидопінгової 
конвенції» від 01 липня 2004 р., «Про анти-
допінговий контроль у спорті» від 5 квітня 
2001 р., «Про ратифікацію Міжнародної 
конвенції про боротьбу з допінгом у спорті» 
від 03.08.2006 № 68-V. Природно, що є 
багато питань, які регулюються окремими 
нормами інших нормативно-правових актів 
України (кодифікованими та не кодифікова-
ними), наприклад, Цивільним, Криміналь-
ним та Господарським кодексами, Кодексом 
законів про працю, Законами України «Про 
об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р., 
«Про ліцензування певних видів господар-
ської діяльності» від 01 червня 2000 р., «Про 
страхування» від 07 березня 1996 р., «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на ви-
робництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності» від 
23 вересня 1999 р., «Про авторське право і 
суміжні права» від 23 грудня 1993 р., «Про 
рекламу» від 03 липня 1996 р. тощо [4, 106].

У звʼязку з тим, що професійний фут-
бол становить вид професійного спорту 
та напрям спорту, на суспільні відносини, 
які виникають у його сфері, розповсю-
джується дія норм права, що регулюють 
як спортивні відносини взагалі, так і про-
фесійні спортивні відносини. Невелика 
кількість спеціальних законів, які регулю-
ють відносини у сфері саме професійного 
футболу, призводить до того, що багать 
питань у цій сфері, як було зазначено вище, 
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регулюються нормами інших нормативно-
правових актів України (кодифікованими 
та не кодифікованими). Особливу роль у 
регулювання відносин, які виникають в 
сфері професійного футболу, відіграють 
норми цивільного законодавства України. 
Специфіка застосування окремих з них в 
сфері професійного футболу буде визна-
чена нижче.

Вироблення єдиного підходу до ци-
вільно-правового регулювання відносин в 
сфері професійного футболу (особливо іс-
нуючих спірних питань) при підготовці та 
проведенні Україною спільно з Польщею 
Чемпіонату Європи з футболу у 2012 р. має 
як теоретичне, так і практичне значення. 
Вважається, що вживання цивільно-право-
вої форми договору у сфері фізичної куль-
тури і спорту та, зокрема, професійного 
футболу може підвищити майнову відпо-
відальність як спортивної організації, так 
і самого спортсмена, дозволить гнучкіше 
передбачати умови співпраці сторін і роз-
поділу доходів [9].

Необхідно зазначити, що на сучасному 
етапі розвитку даної сфери договірне ре-
гулювання в галузі професійного футболу 
набуває важливого значення, оскільки 
переважна більшість правовідносин, що 
виникають між суб’єктами в сфері профе-
сійного футболу, має договірний характер. 
Наприклад, на підставі цивільно-правових 
договорів здійснюється діяльність фут-
больних агентів. Регламент з діяльності 
футбольних агентів гравців FIFA (фр. – 
FIFA, Fédération Internationale de Football 
Association – Міжнародна Федерація 
Футбольних Асоціацій) містить норми, 
відповідно до яких агент футболістів у 
своїй діяльності повинен керуватися не 
лише регламентом, а і національним за-
конодавством [11, 23]. І це безумовно сто-
сується цивільного законодавства України. 
Виняток становлять лише правовідносини, 
що виникають між «спортсменами-про-
фесіоналами, спортсменами-любителями, 
тренерами іншими і професійним спортив-
ним клубом, а також іншими суб’єктами 

спортивної діяльності» [5, 60]. Дані право-
відносини виникають на підставі, в осно-
вному, трудових договорів і підпадають 
під безпосереднє і пряме регулювання тру-
дового законодавства [5, с. 61]. Договори, 
як застосовуються у сфері професійного 
футболу та укладаються з професійними 
футболістами з приводу їх участі в про-
фесійній спортивній діяльності, на думку 
російського цивіліста В.П. Васькевича, по-
діляються на цивільно-правові договори, 
трудові договори та змішані договори як 
цивільно-правові з елементами трудових, 
так і трудові з елементами цивільно-право-
вих договорів [5].

Серед найменш врегульованих дого-
ворів у сфері професійного футболу необ-
хідно виокремити трансферний контракт, 
укладання якого передбачено Регламентом 
Федерації футболу України зі статусу і 
трансферу футболістів. Відповідно до ч. 3 
ст. 12 вказаного Регламенту при трансфері 
футболіста, строк дії контракту якого 
не закінчився, між клубами укладається 
трансферний контракт, який підписується 
керівниками та завіряється печатками клу-
бів [12].

У Регламенті Всеукраїнських змагань 
з футболу серед команд клубів Професіо-
нальної футбольної ліги сезону 2009–2010 
рр. трансферний контракт визначено як 
форму угоди між клубами про трансфер 
футболіста [13].

Згідно з ч. 1 ст. 6 ЦК України сторони 
мають право укласти договір, який не 
передбачений актами цивільного за-
конодавства, але відповідає загальним 
засадам цивільного законодавства. Отже, 
укладання трансферного контракту, у разі 
його відповідності загальним засадам 
цивільного законодавства, не суперечить 
чинному законодавству України.

Виходячи з аналізу вказаних норм, 
трансферний контракт слід віднести до 
не поіменованих договорів, оскільки 
він регулює відносини, не врегульовані 
жодним з відомих цивільному праву типів 
договорів [6]. Тобто, усі істотні умови 
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трансферного контракту встановлюються 
лише футбольними клубами, між якими 
подібний контракт укладається. Неврегу-
льованість істотних умов призводить до 
виникнення на практиці деяких труднощів 
при укладанні вказаного контракту. На-
приклад, дискусійним є питання стосовно 
предмета трансферного контракту. В юри-
дичній літературі існує думка, що  пред-
метом трансферного контракту (договору 
про перехід спортсмена) є умови переходу 
спортсмена. Такі умови можуть включати 
зустрічне зобов’язання клубу, до якого 
переходить спортсмен (грошову компен-
сацію або інше зустрічне зобов’язання), 
згоду на участь спортсмена в змаганнях у 
складі іншого клубу та інші дії, спрямо-
вані на перехід спортсмена (наприклад, 
обов’язок звільнити спортсмена в порядку 
переведення до іншого працедавця) [8]. 
Також, оскільки договори про перехід 
спортсмена стосуються безпосередньо 
самого спортсмена висловлюється думка 
про включення як сторони трансферного 
контракту самого спортсмена, поряд із 
спортивними клубами [8].

У зв’язку з недостатньою урегульо-
ваністю трансферного контракту у Регла-
менті Федерації футболу України зі статусу 
і трансферу футболістів, для запобігання 
зловживань з боку професійних клубів 
при укладанні трансферних контрактів, 
вбачається за необхідне прийняття типо-
вої форми трансферного контракту. Цим 
шляхом пішли деякі країни-члени FIFA, зо-
крема, у Росії типова форма трансферного 
контракту була затверджена як додаток до 
регламенту РФС зі статусу та переходів 
(трансферу) футболістів [6]. Прийняття 
типової форми дозволить чітко визначити 
істотні умови вказаного контракту, насам-
перед, предмет та ціну трансферу, та захис-
тити права професійних футболістів, які 
практично не враховуються при укладанні 
трансферних контрактів.

Крім договірних відносин, врегульо-
ваних нормами цивільного права, у сфері 
професійного футболу існує низка недо-

говірних відносин, які також регулюються 
нормами цивільного права (внаслідок того, 
що підвищена інцидентність сучасного 
спорту детермінує необхідність вживання 
цивільно-правової відповідальності за 
шкоду, заподіяну життю та здоров’ю 
атлетів; високий рівень травматизму ха-
рактерний для футболу, хокею, багатьох 
єдиноборств) [2, 473].

На сучасному етапі розвитку профе-
сійного футболу питання відшкодування 
шкоди за травму, отриманою футболістом 
під час ігри, носить дуже спірний ха-
рактер та потребує більш детального та 
чіткішого врегулювання. У професійному 
футболі склалася практика, коли усі ви-
трати, пов’язані з відшкодуванням шкоди 
за травми гравців, зокрема, на лікування, 
спеціальне харчування, покладаються на 
професійні футбольні клуби, з якими у 
травмованого футболіста укладено трудо-
вий контракт. Такі відносини регулюються 
переважно нормами трудового права. 
Але у даному разі зазначених норм недо-
статньо для врегулювання усіх питань, 
які виникають з цього приводу. Зокрема, 
це стосується питання компенсації шкоди 
за травми, які професіональні футболісти 
отримують при виступах за національні 
футбольні збірні своїх країн.

Відповідно до інструкцій FIFA, на-
ціональні федерації надсилають до клубу 
запрошення кандидатам у збірну команду 
для участі у передматчевих зборах і самих 
іграх [3]. Футбольні клуби Європи, які 
платять «зіркам» великі гроші, давно кон-
фліктують з національними футбольними 
федераціями та закликають керівництво 
FIFA та УЄФА (з англ. Union of European 
Football Associations) втрутитися. Суть кон-
флікту полягає у наступному: чиновники 
федерації використовують футболістів як 
дармову робочу силу у тренуваннях та офі-
ційних матчах, але відмовляються платити 
у тому разі, коли футболісти отримують 
травму [3].

У футбольній практиці з недавнього 
часу почали з’являтися виплати за систе-
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мою «національний клуб – національна 
федерація футболу». Зокрема, футбольна 
асоціація Англії зобов’язалась виплатити 
«Ліверпулю» компенсацію у розмірі 
500 тисяч фунтів за травму Стівена Дже-
рарда, яку капітан та символ «червоних» 
отримав, виступаючи за національну 
збірну. Сума в 500 тисяч фунтів з’явилася 
не випадково. Асоціація взялась виплачу-
вати Стівену заробітну плату з урахуван-
ням відповідних податків, яка повинна б 
була виплачуватися клубом за той строк, 
який він проведе на лікуванні [3].

Для підтримки зазначеної ініціативи 
професійних футбольних клубів у питанні 
компенсації за травми футболістів з боку 
національних футбольних федерацій, 
необхідно застосовувати цивільно-правові 
норми з відшкодування шкоди, зокрема, 
положення Глави 82 ЦК України [3]. Вбача-
ється, що за допомогою цивільно-правових 
норм можна значно ефективніше та більш 
справедливо врегулювати відносини, які 
виникають при отриманні футболістами 
травм під час їх виступу за національні 
футбольні збірні, та захистити законні 
права й інтереси як професійних футболь-
них клубів, так і самих гравців.

Розглядаючи роль цивільно-правових 
норм у регулюванні професійного спор-
тивного футболу, необхідно зупинитись на 
звичаї, який відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 7 ЦК 
України визнається як правило поведінки, 
яке не встановлене актами цивільного 
законодавства, але є усталеним у певній 
сфері цивільних відносин. Відповідно до 
абз. 3 ч. 1 ст. 7 ЦК України звичай може 
бути зафіксований у відповідному до-
кументі. Так, документами, що застосову-
ються в Україні, в яких зафіксовані звичаї 
ділового обороту, є «Уніфіковані правила 
та звичаї для документарних акредитивів» 
у редакції 1993 р., Принципи міжнарод-
них комерційних договорів (Принципи 
УНІДРУА) в редакції 1994 р., Правила 
«Інкотермс» (Офіційні правила тлума-
чення торговельних термінів Міжнародної 
торгової палати) в редакції 2000 р. та інші. 

В сфері професійного футболу існує багато 
документів, в яких зафіксовані звичаї діло-
вого обороту. Деякі з них давно діють на 
території України, деякі – ще тільки мають 
бути ратифіковані. До найбільш відомих та 
важливих документів, що застосовуються 
в Україні, в яких зафіксовані звичаї діло-
вого обороту, є «Правила гри у футбол», 
які були прийняті в 1997 р. Міжнародною 
Радою Футбольних Асоціацій (англ. IFAB 
— International Football Association Board). 
Останні зміни до зазначених Правил були 
внесені IFAB 1 липня 2009 р. Цікаво, що 
вперше аналогічні правила були введені 
ще 7 грудня 1863 р. Англійською футболь-
ною асоціацією. Базувались вони на роз-
роблених в Кембриджському університеті 
положеннях гри [7; 10; 14]. Усі асоціації та 
конфедерації, що мають членство у FIFA, 
мають забезпечувати строге та неухильне 
дотримання Правил гри у футбол на всіх 
рівнях змагань [6].

Правила гри у футбол містять норми 
звичаєвого права та є правовим актом, 
який регулює відносини в сфері професій-
ного футболу, оскільки загальноприйняті 
правила поведінки (правила гри у футбол), 
що склалися, через їх неодноразове одно-
манітне використання по суті і є звичаєм 
ділового обороту (звичаєвою нормою) 
[5,  84]. Правила гри у футбол досить 
чітко визначені в своєму змісті і широко 
застосовуються в цивільному обороті. 
Вказане джерело займає головне місце у 
регулюванні відносин в сфері професій-
ного футболу, оскільки усі без винятку 
спортивні змагання з футболу проводяться 
відповідно до вказаних Правил гри у 
футбол, порушення норм яких передбачає 
застосування до порушника штрафних 
санкцій [5, 85].

Правила ігри у футбол мають подвійну 
правову природу: 1) розроблені, прийняті і 
опубліковані Правила гри у футбол є нео-
фіційною систематизацію норм звичаєвого 
права. Крім того, такі збірки містять і 
локальні (корпоративні) норми, що ре-
гулюють як корпоративні, так і локальні 
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відносини; 2) вони містять норми звичає-
вого права, що розповсюджують свою дію 
на відносини, які складаються без участі 
загальновизнаних футбольних організацій 
(FIFA, IFAB та інші), що систематизують 
такі норми звичаєвого права [5, 85].

Виходячи з викладеного, можна зро-
бити певні висновки про роль цивільно-
правових норм у регулюванні суспільних 
відносин в сфері професійного футболу:

1. Незважаючи на існування спеціаль-
них законів, які регулюють відносини в 
сфері фізичної культури і спорту взагалі 
та  в сфері професійного футболу зокрема, 
правове регулювання вказаних відносин 
здійснюється переважно за допомогою 
норм інших нормативно-правових актів 
України (кодифікованих та не кодифікова-
них), особливу роль серед яких відіграють 
норми актів цивільного законодавства.

2. Головне місце в регулюванні відносин 
в сфері професійного футболу займають 
Правила гри у футбол, які мають подвійну 
правову природу, оскільки, з одного боку, 

вони є неофіційною систематизацію норм 
звичаєвого права, з іншого – містять норми 
звичаєвого права, що розповсюджують 
свою дію на відносини, які складаються 
без участі загальновизнаних футбольних 
організацій (FIFA, IFAB та інші), що сис-
тематизують такі норми звичаєвого права.

3. В сфері професійного футболу існує 
практика укладання як поіменованих дого-
ворів, так і не поіменованих, одним із яких 
є трансферний контракт, при укладенні 
якого у багатьох випадках порушуються 
окремі норми договірного права та ігнору-
ються права футболістів.

Що стосується застосування цивільно-
правових норм при регулюванні відшкоду-
вання шкоди за отримання футболістами 
травм, то вказане питання потребує більш 
детального вивчення (з урахуванням офі-
ційних позицій провідних професійних 
футбольних клубів Європи) і може бути 
предметом подальших досліджень у зазна-
ченій сфері наукових інтересів.
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резЮМе
Статья посвящена роли гражданско-правовых норм в регулировании отношений, воз-

никающих в сфере профессионального футбола. Проанализированы основные особен-
ности применения указанных норм права и показана возможность урегулирования с их 
помощью большей части отношений в сфере профессионального футбола.

SUMMARY
The article is devoted the role of the norms of civil law in the regulation of relations, arising 

in the sphere of professional football. Analyzed the main features of the application of these 
norms of law and the possibility of a settlement with their help the most of the relations in the 
sphere of professional football.
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Підводячи підсумки двадцяти років 
незалежності нашої держави, на перший 
план, безсумнівно, виходять національні 
інтереси, які вимагають негайних та 
ефективних заходів, спрямованих на збере-
ження науково-технологічного потенціалу 
країни, забезпечення ефективнішого його 
використання для подолання кризових 
явищ у економічному та соціальному роз-
витку. Швидко втрачаються можливості 
розвивати належним чином наукові до-
слідження, оперативно впроваджувати їх 
результати у практику, реагувати на світові 
науково-технологічні досягнення та ефек-
тивно використовувати їх у національних 
інтересах. 

На сьогоднішній день, відділ гумані-
тарної політики Національного інституту 
стратегічних досліджень основними 
напрямами реформування державного 
регулювання науково-дослідної роботи ви-
значає трансформацію державної системи 
управління та модернізацію законодавчо-
нормативних умов здійснення науково-
технологічної діяльності в Україні.

Метою цієї статті є аналіз національ-
ного законодавства у сфері проведення 
науково-дослідних робіт для подальшого 
вдосконалення правової регламентації на-
уково-технологічної діяльності в Україні.

На думку більшості авторів, що за-
ймаються проблемами законодавчого 
регулювання науково-технологічної сфери 
(О. Підопригора, О. Попович та ін.), зміни 
у сфері державного управління мають 
спрямовуватись на побудову ієрархічної, го-
ризонтально розгалуженої, функціонально 
відповідальної системи центральних 
органів виконавчої влади, що здійснюють 
державне регулювання наукової сфери на 
програмно-цільових засадах. 

Необхідною є гармонізація чинної 
законодавчо-нормативної бази науково-
технологічної діяльності зі стандартами 
європейської спільноти. Отже, метою 
даної статті є аналіз національного зако-
нодавства у галузі регулювання науково-
дослідної роботи з метою подальшого 
вдосконалення правового регулювання 
науково-технологічної сфери.

На початку 90-х років Україна першою 
серед країн СНД приймає Закон України 
«Про основи державної політики у сфері 
науки і науково-технічної діяльності» 
(1991 р.) [5, 16–30]. У законі проголо-
шувалося, що держава надає пріоритетну 
підтримку розвитку науки як визначаль-
ного джерела економічного зростання 
і невід’ємної складової національної 
культури та освіти. Даний Закон закладав 
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основи державної політики в науково-
технологічній сфері, визначав основні 
механізми її формування й реалізації.

Однак невідповідність Закону реальній 
політиці виконавчої влади щодо науки та 
поступове скасування низки важливих 
норм цього закону привели до помітної 
деградації  науково-технічного потенціалу 
країни в цілому [7, 77–84]. Тому згодом 
у 1998 р. Закон України «Про основи 
державної політики у сфері науки і на-
уково-технічної діяльності» був замінений 
Законом України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» [3]. 

Нова редакція Закону була спрямована 
на врегулювання відносин, пов’язаних з на-
уковою і науково-технічною діяльністю, та 
створення умов для підвищення ефектив-
ності наукових досліджень і використання 
їх результатів для забезпечення розвитку 
усіх сфер суспільного життя. 

Основними завданнями Закону Укра-
їни «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність» стало визначення:

• правового статусу суб’єктів науко-
вої і науково-технічної діяльності, 
матеріальних та моральних стиму-
лів забезпечення престижності та 
зумовленої суспільними потребами 
пріоритетності цієї сфери людської 
діяльності, залучення до неї інтелек-
туального потенціалу нації; 

• економічних, соціальних та право-
вих гарантій наукової і науково-тех-
нічної діяльності, свободи наукової 
творчості;

• основних цілей, напрямів та прин-
ципів державної політики у сфері 
наукової і науково-технічної діяль-
ності; 

• повноважень органів державної 
влади щодо здійснення державного 
регулювання та управління у сфері 
наукової і науково-технічної діяль-
ності. 

Закон визначив, що основними цілями 
державної політики у науковій і науково-
технічній діяльності є примноження націо-

нального багатства на основі використання 
наукових та науково-технічних досягнень; 
створення умов для досягнення високого 
рівня життя кожного громадянина, його 
фізичного, духовного та інтелектуального 
розвитку через використання сучасних 
досягнень науки і техніки; зміцнення на-
ціональної безпеки на основі використання 
наукових та науково-технічних досягнень; 
забезпечення вільного розвитку наукової 
та науково-технічної творчості. 

В свою чергу Держава забезпечує: 
• соціально-економічні, організаційні, 

правові умови для формування та 
ефективного використання науко-
вого та науково-технічного потенці-
алу, включаючи державну підтримку 
суб’єктів наукової і науково-техніч-
ної діяльності; 

• створення сучасної інфраструктури 
науки і системи інформаційного 
забезпечення наукової і науково-тех-
нічної діяльності, інтеграцію освіти, 
науки і виробництва; 

• підготовку, підвищення кваліфікації 
і перепідготовку наукових кадрів; 

• підвищення престижу наукової і нау-
ково-технічної діяльності, підтримку 
та заохочення наукової молоді; 

• фінансування та матеріальне забез-
печення фундаментальних дослі-
джень; 

• організацію прогнозування тенден-
цій науково-технічного та інновацій-
ного розвитку на довгостроковий та 
середньостроковий періоди;  

• підтримку пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки, державних 
цільових наукових і науково-техніч-
них програм та концентрацію ресур-
сів для їх реалізації;

• створення ринку наукової і науково-
технічної продукції та впровадження 
досягнень науки і техніки в усі сфери 
суспільного життя; 

• правову охорону інтелектуальної 
власності та створення умов для її 
ефективного використання; 
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• організацію статистики в науковій 
діяльності; 

• проведення наукової і науково-
технічної експертизи виробництва, 
нових технологій, техніки, резуль-
татів досліджень, науково-технічних 
програм і проектів тощо; 

• стимулювання наукової та науково-
технічної творчості, винахідництва 
та інноваційної діяльності; 

• пропагування наукових та науково-
технічних досягнень, винаходів, 
нових сучасних технологій, внеску 
України у розвиток світової науки і 
техніки; 

• встановлення взаємовигідних зв’язків 
з іншими державами для інтеграції 
вітчизняної та світової науки. 

В 1999 р. Верховна Рада України схва-
лює Концепцію науково-технологічного 
та інноваційного розвитку України [9]. Ця 
Концепція спирається на визнання того, 
що науково-технологічний та інноваційний 
розвиток є невід’ємною складовою части-
ною задоволення широкого комплексу на-
ціональних інтересів держави, що реальну 
незалежність і безпеку мають лише країни, 
здатні забезпечувати оволодіння новими 
знаннями та ефективне їх використання. 
Тому однією з основ Концепції стає від-
несення збереження та підвищення якості  
науково-технологічного потенціалу до прі-
оритетних національних інтересів України. 

Виходячи з актуальності наявних в 
Україні проблем, вирішення яких  потребує 
наукового забезпечення, найбільш пріори-
тетними напрямами державної підтримки 
у сфері наукового розвитку, відповідно до 
Концепції, мають стати: 

• фундаментальна наука, насамперед 
роз робки вітчизняних наукових колек-
тивів, що мають світове визнання; 

• прикладні дослідження і технології, 
в яких Україна має значний науко-
вий, технологічний та виробничий 
потенціал і які здатні забезпечити 
вихід вітчизняної продукції на світо-
вий ринок; 

• вища освіта, підготовка наукових і 
науково-педагогічних кадрів з пріо-
ритетних напрямів науково-техноло-
гічного розвитку; 

• розвиток наукових засад розбудови 
соціально орієнтованої ринкової 
економіки; 

• наукове забезпечення вирішення 
проблем здоров’я людини та еколо-
гічної безпеки; 

• система інформаційного та мате-
ріаль но-технічного забезпе чен ня нау-
ко вої діяльності;

Дана Концепція визначає, що виро-
блення та реалізація ефективної державної 
науково-технічної та інноваційної полі-
тики потребують певного вдосконалення 
управління у сфері науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських робіт та реалі-
зації інновацій. 

Основні заходи мають бути спрямовані 
на реформування центральних органів 
виконавчої влади за функціональним прин-
ципом, забезпечення структурної повноти 
їх повноважень, більш чітке визначення 
завдань і прав, механізму координації їх 
взаємодії між собою та з іншими органами 
виконавчої влади. 

З цією метою головним завданням 
галузевих міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади з проблем на-
уково-технологічного та інноваційного 
розвитку визначається розроблення та 
реалізація єдиної науково-технологічної 
політики відповідної галузі, здійснення 
функцій державного замовника в частині 
використання коштів державного бюджету, 
що надаються на підтримку науково-тех-
нічного розвитку галузей, та функцій роз-
порядника галузевих фондів, проведення 
експертизи наукових результатів, організа-
ція і проведення моніторингу інноваційної 
діяльності підприємств та установ своєї 
галузі незалежно від їх підпорядкованості. 

За умови вирішальної ролі функціо-
нального управління в галузевих мініс-
терствах, інших центральних органах 
виконавчої влади мають бути створені спе-
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ціалізовані департаменти чи управління з 
питань науково-технологічного розвитку 
та інноваційної діяльності. Повноваження 
та діяльність таких підрозділів повинні 
бути тісно ув’язані з роботою маркетин-
гових служб, результатами оперативного 
аналізу кон’юнктури внутрішнього та зо-
внішнього ринків. 

Слід зміцнити правові засади діяльності 
Національної академії наук України  як ко-
ординаційного центру з фундаментальних 
досліджень у державі. На регіональному 
рівні необхідно створити науково-коорди-
наційні ради або ради сприяння інновацій-
ному розвитку при обласних державних 
адміністраціях. Такі ради мають сприяти 
зміцненню зв’язків між місцевими орга-
нами виконавчої влади та регіональними 
науковими центрами Національної академії 
наук України, Центральним виконавчим 
органом в галузі науки та інтелектуальної 
власності, більш обґрунтованому визна-
ченню пріоритетів у сфері науково-тех-
нічного розвитку у регіонах, повнішому 
залученню науково-технічного потенціалу 
країни для вирішення відповідних проблем 
на місцях, формування та реалізації регіо-
нальних соціально-економічних і науково-
технічних програм, великих інноваційних 
проектів. 

З метою розширення участі україн-
ських науково-дослідних установ у між-
народній науковій кооперації, створення 
умов для вільного доступу українських 
науковців до світових наукових надбань 
особлива увага повинна приділятися ство-
ренню сучасної телекомунікаційної інф-
раструктури. Необхідно надати підтримку 
виданню вітчизняної наукової літератури і 
журналів, а також розширити можливості 
для придбання науковими бібліотеками 
іноземних наукових видань. 

Потребує суттєвого вдосконалення 
система обліку і статистики наукової та 
інноваційної діяльності. Держава має пере-
йти до загальноприйнятих європейських і 
світових стандартів обліку і статистики. На 
підставі цих стандартів Державний комітет 

статистики України повинен систематично 
забезпечувати центральні та місцеві ор-
гани виконавчої влади даними про наукову 
та інноваційну діяльність. 

Необхідно значно підвищити надій-
ність і мобільність державної системи 
захисту інтелектуальної власності. Важ-
ливим завданням центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, засобів масової 
інформації, науковців і освітян є форму-
вання у суспільстві усвідомлення винятко-
вої ролі науки та інноваційної діяльності 
у соціально-економічному відродженні 
України. 

Успішному вирішенню цих завдань 
мають сприяти широкомасштабні заходи 
навчання, перепідготовки кадрів та підви-
щення їх кваліфікації з метою вивчення 
закономірностей інноваційної діяльності в 
ринкових умовах.

Протягом становлення української на-
уки приймається низка інших ключових 
законів в сфері науково дослідних робіт. 
Одним із перших стає Закон України «Про 
науково-технічну інформацію» (1993 р.) 
[2], який визначив основи державної полі-
тики в галузі науково-технічної інформації, 
порядок її формування і реалізації в інтер-
есах науково-технічного, економічного і 
соціального прогресу країни. Метою да-
ного Закону стало створення в Україні пра-
вової бази для одержання та використання 
науково-технічної інформації. Законом ре-
гулюються правові і економічні відносини 
громадян, юридичних осіб, держави, що 
виникають при створенні, одержанні, вико-
ристанні та поширенні науково-технічної 
інформації, а також визначаються правові 
форми міжнародного співробітництва в цій 
галузі.

В 1995 р. приймається Закон «Про на-
укову і науково-технічну експертизу» [4]. 
Цей Закон визначив правові, організаційні 
і фінансові основи експертної діяльності 
в науково-технічній сфері, а також за-
гальні основи і принципи регулювання 
суспільних  відносин у галузі організації 
та проведення наукової та науково-тех-
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нічної експертизи з метою забезпечення 
наукового обґрунтування структури і 
змісту пріоритетних напрямів розвитку 
науки і техніки, наукових, науково-техніч-
них, соціально-економічних, екологічних 
програм і проектів, визначення напрямів 
науково-технічної діяльності, аналізу та 
оцінки ефективності використання на-
уково-технічного потенціалу, результатів 
досліджень.

До основоположних законодавчих 
актів в сфері науково-дослідної діяльності 
можна віднести прийнятий в 2001 р., Закон 
України «Про пріоритетні напрями роз-
витку науки і техніки» [6], який регулює 
правові, фінансові та організаційні засади 
цілісної системи формування та реалізації 
пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки в Україні.

Закон України «Про інноваційну діяль-
ність» (2002 р.) [1] визначає правові, еконо-
мічні та організаційні засади державного 
регулювання інноваційної діяльності в 
Україні, встановлює форми стимулювання 
державою інноваційних процесів і спря-
мований на підтримку розвитку економіки 
України інноваційним шляхом. 

Характерною особливістю практич-
ного застосування цих законодавчих актів 
є невиконання більшості із визначених 
норм, про що було відзначено ще під час 
парламентських слухань 16 червня 2004 
р. Це свідчить про системні ознаки право-
вого нігілізму у сфері реалізації державної 
науково-технологічної політики, що 
закладаються через державну систему за-
конотворчості. 

Порівнюючи розвиток науки та іннова-
ційної діяльності в Україні з тенденціями, 
що мають місце у країнах ЄС, Росії, Дале-
кого Сходу, Південно-Східної Азії, США, 
слід відзначити, що Україна загрозливо 
наближається до стану відсталої дер-
жави. Неприпустимо затягується процес 
інституційних перетворень системи на-
уково-технічного і кадрового забезпечення 
економіки України відповідно до умов сві-
тового ринку. Загрозливих масштабів на-

було старіння наукових кадрів, критичної 
межі досягла зношеність парку наукового 
обладнання та матеріально-технічної бази 
науки, внаслідок чого наукова складова 
національної конкурентоспроможності не-
ухильно знижується. 

Наразі, коли у всіх розвинених держа-
вах спостерігається виразна переорієнта-
ція державної політики на використання 
наукових знань як головного ресурсу еко-
номічного зростання, науково-технічний 
потенціал України, особливо в аграрній 
сфері, доведений нині до стану, за яким 
можуть статися незворотні зміни, що уне-
можливлять його використання в інтересах 
інноваційного розвитку суспільства [8].

Усвідомлення такого становища має 
знайти належне розуміння як у Верховній 
Раді України, так і в Кабінеті Міністрів 
України. Саме тому пріоритетом в законот-
ворчій діяльності має стати розроблення 
та затвердження протягом найближчого 
часу Кодексу про науково-технологічну 
та інноваційну діяльність в Україні, гар-
монізованого зі стандартами європейської 
спільноти. Кодекс має містити законодавчі 
норми щодо розвитку інтелектуального 
потенціалу нації і здійснення науково-
технологічної та інноваційної діяльності 
в Україні відповідно до умов перехідного 
періоду процесу євроінтеграції та рівно-
правного залучення вітчизняних науковців 
до спільного європейського дослідниць-
кого простору. 

Модернізація законодавчих та інших 
нормативних актів у сфері науково-техно-
логічної діяльності має полягати у гармоні-
зації законодавчих засад з європейськими 
стандартами, створенні правових підстав 
розбудови сучасної національної наукової 
системи (ННС). Стратегічним завданням 
реформування ННС має бути вивільнення 
науковців із нормативних рамок існуючих 
наукових інституцій, а стратегічним завдан-
ням трансформації державного управління 
– побудова нової моделі взаємовідносин 
між науковцем та суспільством, за якої до-
тримується рівність інтересів держави та 
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людини науки. Для цього держава має фор-
мувати свою наукову політику і створювати 
такі інституційні форми, котрі б сприяли 
збільшенню попиту на інтелектуальні про-
дукти наукової праці. З боку науковця це 
означає взяття зобов’язань щодо розкриття 
власного творчого потенціалу, задля чого 
держава створюватиме максимально спри-
ятливі умови, у тому числі через побудову 
інфраструктури науки, спрямовану на реа-
лізації прагнень та можливостей кожного 
вченого. 

Можна констатувати, що законодавці 
України поступово вибудовують правову 
базу для підтримки науки, науково-дослід-
ної роботи й стимулювання інноваційного 

розвитку. Процес цей іде нерівно, зі збоями, 
часом доводиться відступати, скасовуючи 
ті або інші в принципі правильні й про-
гресивні норми. Проте рух уперед все-таки 
відбувається. У процесі боротьби думок і 
позицій навколо цієї законотворчості від-
бувається поступове нагромадження знань, 
підвищення рівня інноваційної культури в 
апараті керування й у суспільстві — ми 
наближаємося до тієї критичної межі, 
за якою, сподіваємося, дійсно почнеться 
інноваційний розвиток економіки — коли 
наукове знання й пов’язані з ним інновації 
стануть і для нашої країни основним фак-
тором економічного зростання.
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резЮМе
Украинская законодательная база насчитывает значительное количество нормативно 

правовых актов, которые регулируют отношения в научной и научно-технической сферах. 
Такое состояние правовой регламентации характеризуется множеством спорных вопро-
сов, застаревших правовых норм и пробелов в законодательстве, которое регулирует 
проведение НИР.
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Статья посвящена анализу национального законодательства в сфере регулирования 
НИР с целью последующего совершенствования правовой регламентации научно-техно-
логической отрасли Украины.

SUMMARY
The Ukrainian legislative base counts far normative legal acts which regulate relations in 

scientific and technical spheres. Such state of legal regulation is characterized in a number of the 
vexed questions, old legal norms and blanks in legislation about research work.

The article is devoted the analysis of national legislation in the field of adjusting research 
work. The aim of research is perfection of legal regulation at the scientific-technological industry 
in Ukraine.

рекомендовано кафедрою цивільного,  
господарського права та процесу 

Подано 11.03.2011.
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В 24 серпня цього року ми відзначати-
мемо 20-ту річницю незалежності України. 
Побудова правових засад громадянського 
суспільства в нашій молодій державі за-
раз знаходиться лише на першому етапі, 
коли відбувається вибір напряму розви-
тку та розробка основних правових актів. 
Попереду ще прийняття законів, які роз-
виватимуть громадянське суспільство та 
його складову частину – цивільний оборот, 
створення дійсно рівних умов для всіх 
суб’єктів правовідносин.

Сучасна Україна позиціонує себе як 
демократична, правова держава, в якій 
людина визнається найвищою соціальною 
цінністю, а забезпечення її прав і свобод 
є головним обов’язком держави. Зокрема, 
ст. 43 Конституції України проголосила 
право кожного на працю, що включає мож-
ливість заробляти собі на життя працею, 
яку він вільно обирає або на яку вільно 
погоджується. Право на своєчасне одер-
жання винагороди на працю захищається 
законом. 

Однак важливим є не лише проголо-
шення, а й забезпечення реального захисту 
законних прав і свобод людини. При цьому 

конституційні права в галузі трудових 
правовідносин залишаються одними з най-
більш вразливих. 

Найбільш кваліфікованим способом 
захисту прав і свобод є судовий захист. 
Важливою перевагою такого захисту є 
значно менша можливість необ’єктивного 
вирішення правового конфлікту. Пленум 
Верховного Суду України в постанові від 
24 грудня 1999 р. «Про практику застосу-
вання судами законодавства про оплату 
праці» зауважив, що судовий захист є важ-
ливою гарантією конституційного права 
громадянина заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується. Оперативний судо-
вий захист зазначеного права громадянина 
в цивільному процесі може бути здійснено 
в межах наказного провадження. 

Актуальність обраної теми полягає 
в тому, що саме наказне провадження за-
безпечує більш швидке та ефективне здій-
снення правосуддя у безспірних справах. 
При цьому проблеми розгляду вимог про 
стягнення нарахованої, але не виплаченої 
працівникові суми заробітної плати, в 
порядку наказного провадження в тепе-
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рішній час залишаються недостатньо до-
слідженими. Окремим питанням наказного 
провадження приділялась увага в працях 
відомих вітчизняних науковців, зокрема 
таких, як Д.Д. Луспеник, М.В. Свідерська, 
Є.І. Фурса, С.Я. Фурса, Ю.С. Червоний, 
П.І. Шевчук, М.Й. Штефан, О.О. Штефан, 
М.М. Ясинок та інших. В сучасній на-
уковій літературі розглянуті різні аспекти 
наказного провадження. Порівняно добре 
висвітлені історія, правова природа на-
казного провадження, процедура видачі 
судового наказу. Однак практично не до-
слідженні проблемні питання реалізації 
правових вимог, за якими може бути ви-
дано судовий наказ. Хоча саме ці питання 
виявляються найбільш складними. 

Метою цієї статті є здійснення юри-
дичного аналізу вимог щодо стягнення на-
рахованої, але невиплаченої працівникові 
суми заробітної плати, за якими може бути 
видано судовий наказ, й опрацювання про-
блем їх реалізації на практиці.

Отже, п. 1 ст. 96 Цивільного проце-
суального кодексу (далі – ЦПК) України 
передбачає видачу судового наказу, у разі 
якщо заявлено вимогу про стягнення на-
рахованої, але не виплаченої працівникові 
суми заробітної плати. 

Згідно з ч. 3 ст. 15 Закону України «Про 
оплату праці» оплата праці працівників 
здійснюється в першочерговому порядку. 
Всі інші платежі здійснюються роботодав-
цем після виконання зобов’язання щодо 
оплати праці. Така норма відповідає ст. 6 
Конвенції Міжнародної організації праці 
№ 95 «Про захист заробітної плати» 1949 р., 
ратифікованої УРСР 30 червня 1961 р. (є 
чинною в Україні), яка забороняє робо-
тодавцеві обмежувати будь-яким чином 
свободу працівника розпоряджатися своєю 
заробітною платою на власний розсуд, що 
зобов’язує роботодавця вчасно виплачувати 
заробітну плату працівникові [3].

Отже, своєчасність виплати заробітної 
плати працівникам не може бути постав-
лена в залежність від здійснення інших 
платежів та їх черговості [6, 239]. 

Наказне провадження – це спрощене 
та прискорене цивільне судочинство. 
Тому, безсумнівно, запровадження видачі 
судового наказу щодо даної категорії ви-
мог зумовлене намаганням законодавця 
спростити і прискорити судочинство у цих 
цивільних справах, зробити його більш 
ефективним, а судовий захист порушених 
прав працівника – більш доступним. Адже 
при нарахованій, але не виплаченій за-
робітній платі, немає як такого спору про 
право, бо роботодавець не оспорює право 
працівника на оплату у відповідному роз-
мірі і за певний період виконаної роботи, 
а працівник згоден з нарахуванням робото-
давця. 

Оплата праці – чи не найважливіша 
категорія в системі умов праці, в якій, як 
ні у жодній іншій сфері, відбиваються усі 
суперечності суспільства, усі досягнення і 
прорахунки [1, 451]. Затримка виплати за-
робітної плати, на жаль, є звичним явищем 
в нашому житті, від якого держава не може 
позбавитись роками. Це наносить шкоду 
здоровим трудовим відносинам і суттєво 
порушує права працівника та членів його 
родини. Адже заробітна плата є основним 
або, частіше, єдиним джерелом доходу 
працівника. Тому несвоєчасна виплата 
належних сум ставить працівника в тяжке 
матеріальне становище [7, 45]. 

Сторонами трудового конфлікту висту-
пають, як правило, сторони трудової угоди 
– працівник та роботодавець. В той же 
час стягувачами у справах про стягнення 
нарахованої, але не виплаченої заробітної 
плати, можуть бути й особи, які припинили 
трудові правовідносини з роботодавцем.

Для наказного провадження потребує 
визначення поняття «заробітна плата». 
У теорії трудового права заробітна плата 
визначається як винагорода, яку під-
приємство, установа, організація або 
фізична особа зобов’язані виплачувати 
працівникам за їх працю у відповідності 
до її кількості і якості за встановленими 
нормативами і розцінками [6, 234]. Ст. 1 За-
кону України «Про оплату праці» визначає 
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заробітну плату як винагороду, обчислену, 
як правило, у грошовому виразі, яку за 
трудовим договором роботодавець випла-
чує працівникові за виконану ним роботу. 
Структура заробітної плати визначається 
ст. 2 цього ж Закону. Вона складається з 
основної заробітної плати, додаткової за-
робітної плати, а також інших заохочуваль-
них і компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата – це вина-
города за виконану роботу відповідно до 
встановлених норм праці (норми часу, 
виробітку, обслуговування, посадових 
обов’язків). Вона встановлюється у вигляді 
тарифних ставок (окладів) і відрядних роз-
цінок для робітників та посадових окладів 
для службовців. 

Додаткова заробітна плата – винагорода 
за працю понад установлені норми, за тру-
дові успіхи та винахідливість і за особливі 
умови праці. Вона включає доплати, над-
бавки, гарантійні і компенсаційні виплати, 
передбачені чинним законодавством; пре-
мії, пов’язані з виконанням виробничих 
завдань і функцій.

До інших заохочувальних і компенса-
ційних виплат належать виплати у формі 
винагород за підсумками роботи за рік, 
премії за спеціальними системами і по-
ложеннями, компенсаційні та інші грошові 
і матеріальні виплати, які не передбачені 
актами чинного законодавства або які про-
вадяться понад встановлені зазначеними 
актами норми. 

Враховуючи таку структуру заробітної 
плати, можна констатувати, що в порядку 
наказного провадження можуть бути 
стягнені, зокрема, і суми грошових ком-
пенсацій у разі невикористання щорічних 
відпусток, і матеріальна допомога, що має 
систематичний характер, і інші виплати за 
роботу, що належать працівникові. Голов-
ною умовою такого спрощеного стягнення 
є нарахування роботодавцем цих виплат 
працівникові. 

Під час розгляду даної категорії справ 
судді необхідно встановити низку обста-
вин, на підставі яких можливо вирішити 

питання про видачу судового наказу. Та-
кими обставинами є:

1) факт перебування працівника й ро-
ботодавця в трудових правовідносинах;

2) факт нарахування працівнику заро-
бітної плати;

3) факт затримки виплати (чи неви-
плати) вже нарахованої заробітної плати;

4) розмір заробітної плати, що нале-
жить працівникові й невиплаченої робото-
давцем. 

Виходячи з викладеного, документами, 
що можуть бути додані до заяви про ви-
дачу судового наказу на підтвердження 
безспірності вимог працівника, є:

 – копія трудової угоди між робото-
давцем і працівником;

 – копія платіжної відомості (заві-
рений витяг з платіжної відомості);

 – копія розрахункового листа;
 – довідка бухгалтерії про наявність 

та суму заборгованості по заробіт-
ній платі перед працівником;

 – інші документи, що підтверджу-
ють розрахунок грошових сум та 
їх нарахування працівнику.

Однак збір документів, що підтверджу-
ють суму нарахованої, але не виплаченої 
заробітної плати, є тією проблемою, з 
якою часто стикаються працівники. В 
житті, переважно, роботодавець не видає 
працівнику жодного документа про суму 
нарахованої, але не виплаченої заробітної 
плати, і просто ігнорує будь-які звернення 
працівника з цього приводу. У цьому ви-
падку працівник змушений звертатись 
до суду із клопотанням про витребування 
доказів. А подібне клопотання може бути 
заявлене та вирішене судом виключно в 
позовному провадженні, що унеможлив-
лює видачу судового наказу. При цьому, 
на нашу думку, неможливою є видача 
судового наказу на підставі розрахунку 
суми заробітної плати, складеного самим 
працівником, без підтвердження його пра-
вильності з боку роботодавця. Адже такий 
розрахунок не підтверджує безспірності 
вимог працівника. 

о.Б. Єрошенко
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Неможливість надання працівником до 
суду документа про суму нарахованої, але не 
виплаченої заробітної плати, виданого робо-
тодавцем, є однією з причин вкрай рідкого 
звернення громадян до суду із заявами про 
видачу судового наказу. На практиці біль-
шість заяв про стягнення нарахованої, але 
не виплаченої заробітної плати, подається 
прокурором. Це пояснюється тим, що про-
курор, використовуючи свої повноваження, 
може витребувати у роботодавця документи 
на підтвердження суми нарахованої, але не 
виплаченої працівникові заробітної плати.

Другою причиною цього є те, що 
працівник майже завжди, окрім вимог про 
стягнення нарахованої, але не виплаченої 
заробітної плати, одночасно заявляє вимоги 
про стягнення середнього заробітку за час 
затримки розрахунку, про компенсацію 
втрати частини доходів у зв’язку з пору-
шенням встановлених строків їх виплати і 
про відшкодування моральної шкоди. Од-
нак згідно з п. 1 ст. 96 ЦПК України судові 
накази видаються лише за вимогами про 
стягнення нарахованої, але не виплаченої 
суми заробітної плати. Тому всі інші вимоги 
працівників, що випливають із трудових 
правовідносин, можуть бути вирішені судом 
виключно в позовному провадженні. Саме 
тому працівники найчастіше і звертаються 
до суду за захистом своїх прав із позовними 
заявами. 

Тут доречно зауважити, що не можна 
визнати обґрунтованою позицію упорядни-
ків узагальнення практики розгляду судами 
цивільних справ у наказному провадженні 
про можливість видачі судового наказу за 
вимогами щодо стягнення з боржника се-
реднього заробітку за весь час затримки по 
день фактичного розрахунку [4, 31]. При за-
явлені працівником цих вимог суд повинен 
встановити вину роботодавця у затримці 
розрахунку з працівником, що обумовлює 
необхідність проведення судового розгляду, 
який виключає можливість видачі судового 
наказу. 

Заяви про видачу судового наказу 
подаються до суду першої інстанції 

за загальними правилами підсудності, 
встановленими у ЦПК України. Однак 
необхідно враховувати, що на підставі 
ст. 110 ЦПК України, яка передбачає під-
судність справ за вибором позивача, заява 
про видачу судового наказу за вимогою про 
стягнення нарахованої, але не виплаченої 
працівникові суми заробітної плати, може 
пред’являтися також за зареєстрованим 
місцем проживання чи перебування самого 
стягувача (працівника). Також вимоги, що 
виникають з діяльності філії або пред-
ставництва юридичної особи, можуть 
пред’являтися і за їх місцезнаходженням. 
Так, якщо працівник працював в філії 
юридичної особи, то він вправі звернутися 
до суду і за місцезнаходженням філії юри-
дичної особи, в якій він працює або працю-
вав, що для нього значною мірою зручно, 
оскільки він проживає там же, а юридична 
особа-роботодавець може бути зареєстро-
вана в іншому населеному пункті.

Для звернення працівників до суду 
щодо розгляду трудових спорів законо-
давством встановлено, за загальним пра-
вилом, тримісячний строк. Однак у разі 
порушення законодавства про оплату праці 
працівник має право звернутися до суду 
із заявою про стягнення належної йому 
заробітної плати без обмеження будь-яким 
строком. Тобто на зазначені вимоги не по-
ширюється позовна давність. 

За загальним правилом, передбаченим 
ст. 99 ЦПК України, за подання заяви про 
видачу судового наказу сплачується су-
довий збір у розмірі п’ятдесяти відсотків 
ставки, що визначається з оспорюваної 
суми в разі звернення в суд з позовом у 
порядку позовного провадження, а також 
витрати на інформаційно-технічне забезпе-
чення розгляду справи. Однак слід врахо-
вувати встановлені ст. 4 Декрету Кабінету 
Міністрів України від 21 січня 1993 р. 
«Про державне мито» пільги при поданні 
заяв до судів, бо згідно з п. 5 Прикінцевих 
та перехідних положень ЦПК України до 
набрання чинності законом, який регулює 
порядок сплати і розміри судового збору, 
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останній при зверненні до суду сплачу-
ється у порядку і розмірах, встановлених 
законодавством для державного мита. 
Тому на підставі п. 1 ст. 4 зазначеного 
Декрету заяви про видачу судового наказу 
за вимогами про стягнення нарахованої, 
але не виплаченої працівникові суми за-
робітної плати, звільняються від сплати 
судового збору. Що ж стосується витрат 
на інформаційно-технічне забезпечення у 
справах про стягнення заробітної плати, то 
вони згідно з ч. 3 ст. 81 ЦПК України не 
підлягають оплаті при зверненні до суду і 
покладаються на сторони після розгляду 
справи судом. 

В межах досліджуваної тематики не 
можна оминути увагою питання щодо мож-
ливості допущення до негайного виконання 
судового наказу, виданого за вимогами про 
стягнення нарахованої, але не виплаченої 
заробітної плати. Дійсно, ст. 367 ЦПК 
України передбачає, що суд допускає не-
гайне виконання рішень у справах про при-
судження працівникові виплати заробітної 
плати. Однак ми не можемо погодитись з 
тими вченими, які притримуються позиції 
про можливість допущення до негайного 
виконання і судового наказу [2; 5, 38]. На 

нашу думку, негайне виконання судового 
наказу, в тому числі виданого за вимогами 
про стягнення нарахованої, але не виплаче-
ної працівникові суми заробітної плати, э 
непрепустимим. Такий висновок визнача-
ється змістом ст. 106 ЦПК України, згідно 
з якою судовий наказ видається стягувачеві 
для пред’явлення його до виконання тільки 
після набрання ним законної сили.

Процесуальна можливість стягнення 
нарахованої, але не виплаченої заробітної 
плати, в порядку наказного провадження, 
звісно, не може вирішити всіх проблем, 
з якими пов’язані затримки виплати за-
робітної плати. Однак проведене дослі-
дження засвідчує, що в тих випадках, коли 
стягнення з роботодавця не виплаченої 
заробітної плати є реальним, наказному 
провадженню в силу його спрощеності на-
лежить віддати перевагу перед позовним. 
Безсумнівно, наказне провадження є ефек-
тивною формою захисту трудових прав 
працівників у тих випадках, коли мова 
йде саме про затримку виплати заробітної 
плати, а не про спір стосовно її розміру, і 
коли працівник не претендує на додаткові 
компенсації з боку роботодавця у зв’язку з 
її невиплатою. 
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резЮМе
В статье на основе анализа гражданского процессуального и трудового законодатель-

ства решается вопрос о порядке подачи заявлений о выдаче судебного приказа по требова-
ниям о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику суммы заработной платы, 
а также об особенностях выдачи судом судебного приказа по указанным требованиям. 

SUMMARY
The article based on an analysis of civil procedure, labor law solve the problem of how to 

apply for the extradition court order for claims to recover accrued but not paid to the employee 
the amount of wages, as well as on the peculiarities of the court issuing the writ of the specified 
requirements.

рекомендовано кафедрою  
цивільного, господарського права та процесу

Подано 13.04.2011
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Форма і структура державних фінансів 
тісно взаємопов’язані з характером та осо-
бливостями розвитку товарно-грошових 
відносин в країні. У ситуації, коли наша 
країна тільки розбудовує власну систему 
господарювання, особливо важливою є 
роль державної фінансової системи як 
гаранта найбільш ефективного оподат-
кування та розподілу коштів бюджету за 
видатковою статтями. 

20 років тому перед нашою країною 
постало надзвичайне завдання: створити 
державний механізм, збройні сили, на-
лагодити взаємовідносини з навколишнім 
світом, сформувати систему місцевого 
самоврядування. І головне – будувати не-
залежну суверенну Україну за принципом 
демократії, політичної та економічної 
свободи.

Для того, щоб побудувати справно 
функціонуючу, надійну фінансову систему 
в Україні, ми повинні звернутися до історії 
податкового та фінансового права. Аналіз 
позитивних та негативних явищ податко-
вих систем минулого дозволить уникнути 
помилок при розбудові податкової системи 
в майбутньому. 

Серед тогочасних авторів, які вивчали 
дану проблему, хотілося б відзначити 
таких вчених правознавців, як М.М. Спе-

ранський, М.Ф. Орлова, Г.С. Сидоренко, 
С.І. Іловайський, І.Х. Озеров, Н.І. Тургенєв 
та інші. У роботі М.М. Сперанського «План 
фінансів» податки віднесено до категорії 
загальних доходів держави. Як і всі доходи, 
вони повинні відповідати певним вимогам: 
перш за все, не підривати джерела внутріш-
нього багатства, розподіляючись порівну, 
не торкатися капіталу, стягнення податків 
не повинно вимагати великих витрат і бути 
помірним для приватних осіб [10, 15–19]. 

Значна робота, присвячена дослі-
дженню податків, належить Н.І. Тургенєву. 
На думку автора, податок – це засіб для 
досягнення мети суспільства або держави, 
тобто тієї мети, яку люди ставлять при 
об’єднанні своєму в суспільство або при 
утворенні держави. Незважаючи на те, що, 
на думку автора, податок є зло, оскільки 
позбавляє платника податку частини його 
майна, у той же час є ознакою розвитку 
держави і необхідною умовою існування 
держави [6, 5–12]. У роботі М.Ф. Орлова 
«Про державний кредит» податки відне-
сені до одного з двох джерел державного 
капіталу. Всякий податок автор визначає 
як пожертвування власності, принесене 
громадянином для користі і безпеки всього 
суспільства; з цим пожертвуванням він 
втрачає частину свого майна, але набуває 
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впевненість у володінні рештою. Податок 
розглядається як неминуче явище в іс-
нуючій державі [1, 134–146]. У роботі 
Г.С. Сидоренко «Записки з фінансового 
права. Теорія фінансів» податки визначені 
як частина майна приватних осіб, яка ви-
магається у них як загальний обов’язок 
громадян в загальному масштабі, що 
обумовлена розмірами загальнодержав-
них витрат. При цьому мито визначено як 
збори з приватних осіб при зіткненні їх з 
державними установами, як винагорода за 
їх дії та послуги [9, 2]. С.І. Іловайський при 
визначенні податку вказував, що податки є 
примусовими грошовими внесками при-
ватних господарств на витрати фінансових 
господарств, що встановлені законом. 
При цьому джерелом податку, на думку 
автора, повинен бути дохід [4, 13]. Один 
з найбільших дослідників у галузі теорії 
податків І.Х. Озеров визначав податок як 
примусовий збір, що стягується з осіб, які 
знаходяться на певній території, що йде на 
покриття витрат держави. Джерелом по-
датку він визначав як фонд, з якого податок 
сплачувався. До таких він відносив доходи, 
капітали та майно [8, 92–100]. 

Особливу роль у становленні та розви-
тку оподаткування на українських землях 
у складі Російської імперії відіграла епоха 
реформ Петра I, яку ще називають епохою 
славних справ. Численні війни, масове 
будівництво, державні перетворення 
постійно вимагали значних коштів. Їх 
добували «прибутківці», до обов’язків 
яких входило «сидіти i чинити государю 
прибутки». Плодами такої «податкової 
творчості» стали гербовий та подушний 
збір, податки з дворів, печей, горіхів, 
усім відомий податок на вуса та бороди, а 
також на церковні вірування – старовірці 
зобов’язані були сплачувати подвійну 
подать. «Прибутківці» примножували 
податки день за днем: поземельний, по-
саджений, криголамний, водопійний, 
погрібний, трубний, причальний та від-
правний із суден, із мостів, із клеймування 
суконь, шапок i чобіт, із квасних напоїв, 

пивоваріння, з воскобоєнь, шкіряного та 
миловарного промислів, з кузень, крам-
ниць, пекарень, з майстрових i робітних 
людей, з продавців, із продажу свічок, кін-
ських шкір тощо. Та, мабуть, цих поборів 
було замало, i в 1705 р. встановили податок 
на православних бороданів i лихва рів у 
розмірі 50 рублів. Борода розцінювалась: 
дворянська i наказна – 60 рублів, купецька 
– 100, торгова – 60, холопська – 30 рублів. 
Селянин у селі за бороду не платив нічого, 
але якщо прибував до міста й виїжджав з 
нього – платив одну копійку. Бороданю 
потрібно було носити спеціальний старо-
модний мундир. Якщо він приходив до 
царя «не по формі», у нього не приймали 
жодного прохання та до того ж він мав 
сплатити 50 рублів. Якщо хто-небудь на 
вулиці зустрічав бороданя не в мундирі, 
міг схопити i силоміць привести його до 
начальства, за що отримував половину 
належного з бороданя штрафу. На щастя 
прихильників бороди 6 квітня 1722 р. по-
даток на неї було скасовано.

Однак з’явилося багато нових подат-
ків. Здійснюючи політику експансії щодо 
інших народів, уряд Петра I збільшував 
оподаткування неросійських народів. Так, 
у Башкирії збирали податок на очі залежно 
від кольору: за сірі сплачували 8 алтин, 
чорні – 2–3 алтина. 

Податковий тягар Російської імперії 
відчули й жителі українських земель, що 
входили до її складу. Населення Київської 
губернії з 1714 до 1716 р. сплачувало понад 
40 видів податків, для збирання яких було 
створено спеціальні канцелярії: рибну, ме-
дову, кінську, ясачну, млинарську. Збори ці 
називалися канцелярськими.

Податки того періоду можна умовно 
поділити на постійні та надзвичайні. Групу 
постійних становили місцеві податки, 
за рахунок яких утримувалися місцева 
адміністрація, гарнізони, пошта, дороги. 
До цієї групи також належали податки на 
будівництво північної столиці Російської 
імперії – м. Санкт-Петербурга (по 30 ко-
пійок з кожного двору). До надзвичайних 
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податків належали різні збори провіанту та 
фуражу на потреби армії, збори на рекру-
тів та коней, які вимагали значних витрат 
населення. У 1712 р. Петро I запровадив 
податок на будівництво м. Кронштадта.

Однак зі збільшенням податків зростала 
роль місцевої адміністрації і отже, розши-
рювались можливості й для зловживання 
чиновників. Було створено особливий штат 
комісарів для спостереження за збиранням 
податків, а для розслідування посадових 
злочинів – спеціальні слідчі органи, так звані 
майорські канцелярії. У 1715 р. з’явився 
указ, яким заохочувалося подання доносів 
про зловживання збирачів податків. В указі 
1718 р. злочин, пов’язаний з «розкраданням 
казни», прирівнювався до трьох найтяжчих, 
таких як бунт, зрада та замах на життя само-
державця. За період реформ у податковій 
сфері Петром І було видано цілу низку 
Указів: 18 грудня 1706 р. – «Об учреждении 
губерний с предписанием начальникам в 
тех губерниях о денежных сборах и всяких 
делах присматриваться и для подношения 
Ему, Великому государю, в тех губерниях 
готовым быть», 22 лютого 1711 р. – «Об 
учреждении Правительствующего Сената и 
по два комиссара из губернии «для спросу» 
и денежных сборах и дела финансового 
управления», 17 березня 1711 р. – «О по-
ручении Правительствующему Сенату 
положения об устройстве государственных 
доходов».

У XVIII ст. спостерігалася криза подвій-
ного оподаткування. Колосальна кількість 
великих i малих, постійних i тимчасових 
податків вимагала реформування. Потрібна 
була така система, яка б охопила податками 
всіх потенційних платників i водночас дала 
змогу забезпечити ефективне надходження 
податків до скарбниці та була б справедли-
вою для населення.

Це завдання вирішила податкова ре-
форма Петра I, запроваджена у 1724 р., 
внаслідок якої з’явився єдиний грошовий, 
однаковий для основних категорій платни-
ків подушний податок. Упродовж майже 
ста років подушна подать була основним 

податком Росії i становила близько 50 відсо-
тків від усього прибутку держави. 

При Катерині ІІ «прибутківці» були 
перетворені в експедицію про державні 
доходи, а в 1802 р. Олександр I заснував 
Міністерство фінансів [3, 71–77]. Політична 
обстановка в Європі початку ХIХ ст., війна 
з Наполеоном зажадали від Росії значних 
фінансових витрат. У 1809 р. витрати дер-
жавного бюджету в два рази перевищували 
доходи. 

За роки правління Катерини ІІ було 
видано наступні Укази, які в подальшому 
значно спростили систему оподаткування: 
7 листопада 1775 р. – «Об учреждении гу-
берний Всероссийской Империи и передаче 
дел по финансовому управлению Казенным 
палатам в главе с Губернскими стряпчими 
Казенных дел» та 24 жовтня 1780 р. – «Об 
учреждении Экспедиции о государственных 
доходах, контроле и ревизии счетов, 
взыскании недоимок, недоборов и начетов». 
Проте разом зі спрощенням системи нара-
хування податків за часів Катерини II розмір 
податків істотно було підвищено. 

Зрештою, й інші імператори дедалі 
більше обтяжували населення податтю. 
Приміром, за часів Олександра І, у 1810 р., 
подушна подать становила 2 рублі, а вже 
через два роки зросла ще на 1 рубль. 

Подушне існувало на українських 
землях з XVIII ст. до середини XIX ст. і на-
самперед пов’язане з іменем уже згадуваної 
імператриці Катерини II, бо поширилося 
саме за її царювання. З 1765 р. подушним 
оподатковувалися жителі Слобожанщини, 
у 1783 р. цей податок запровадили на Ліво-
бережжі, а ще через тринадцять років (у 
1796 р.) – на Правобережній Україні. Як і 
решта загальнодержавних зборів, подушне 
сплачувалося грішми. Хоча, за свідченням 
учених, у листопаді 1811 р. мешканцям 
Київської, Подільської, Полтавської та Чер-
нігівської губерній тимчасово дозволили 
сплачувати подушне не грішми, а хлібом. 
Під час російсько-турецької війни 1828–
1829 рр. у шести українських губерніях 
податі також збирали продовольством. 

і.в. ковальчук
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Подушне стягували у визначених 
розмірах із ревізьких душ, які значилися 
у сільських чи міських громадах під час 
одного з переписів населення, так званих 
ревізій. Такі переписи проводилися нере-
гулярно й нечасто. Однак зміни кількості 
населення жодним чином не позначалися 
на зменшенні сум податків. Не існувало 
й чітко встановленої системи розрахунків 
податкових зобов’язань. 

Подушна система оподаткування пе-
редбачала кругову поруку: уряд стягував 
податки не з окремих платників, а мав 
справу з громадами, які несли колективну 
відповідальність за них. Крім того, особи, 
які змінювали місце проживання, підпа-
дали під подвійне оподаткування, оскільки 
мали сплачувати подушне і в новій громаді, 
і там, де раніше мешкали, аж до прове-
дення наступної ревізії. Несправедливість 
та необґрунтованість подушної податі 
полягала ще й у тому, що законодавці не 
брали до уваги майновий і фізичний стан 
платника, оскільки об’єктом оподатку-
вання була абстрактна ревізька душа. 

Від непомірного податкового тягаря 
потерпали найбідніші верстви населення, 
насамперед селяни. За даними архівних 
документів, в усіх регіонах України спо-
стерігався високий рівень податкової 
заборгованості. Аби сплатити подушне, се-
ляни продавали останнє майно, арештант-
ські роти були переповнені людьми, які 
відбували покарання за несплату недоїмок. 
Особливо ситуація загострювалася у не-
врожайні роки. Так тривало аж до 1859 р., 
коли було створено комісію для перегляду 
податків і зборів, члени якої одностайно 
дійшли висновку: лише скасувавши по-
душну подать, можна істотно покращити 
систему прямого оподаткування.

Скасування кріпосного права дало 
поштовх до розвитку податкового за-
конодавства. Маніфест та Положення 19 
лютого 1861 р. проголошували скасування 
кріпосний залежності, надавали селянам 
права на земельний наділ та можливість 
викупу земельного наділу. Маніфестом 

19 лютого 1861 р. вирішувалася питання 
визначення статусу селян як вільних 
учасників правовідносин, можливості 
отримання у власність землі, реформи 
земської системи. В основу викупних пла-
тежів за земельний наділ була покладена 
сума оброку, що включала в себе плату за 
землю і за працю селян. Слід зазначити, 
що викупні платежі розглядалася як одне з 
джерел доходів бюджету, який значився та-
ким аж до встановлення Радянської влади. 
Викупні платежі слід розглядати не тільки 
як викуп землі, але і як одну з феодальних 
повинностей [2, 276]. 

Для проведення основоположних за-
ходів селянської реформи приймалися 
численні акти. Указом від 2 жовтня 1862 р. 
було затверджено встановлення окладів 
додаткових зборів: «Размеры дополнитель-
ного налога для сельских сословий состоя-
щих на общих окладах подушной подати, 
определить только общими итогами по 
губерниям, сообразно с большею или 
меньшею степенью производительности 
и промышленности оных, согласно ра-
складке, предусмотренной Министерством 
Финансов и Государственного Имущества» 
[11, 22–28]. 

З 1867 р. до подушної податі приєднані 
два інших збори, що стягувалися за подуш-
ної системи: державні, земські та громад-
ські збори. У відповідності до Указу про 
устрій селян Царства Польського від 19 
лютого 1864 р. селяни, крім існуючих по-
датей, зобов’язувалися сплачувати в казну 
поземельний податок. Згідно з Загальним 
положенням про селян, які вийшли з крі-
посної залежності, селяни зобов’язані були 
нести наступні казенні і земські грошові 
повинності: 1) подушна подать, 2) збір на 
забезпечення продовольства, 3) земські 
збори як державні, так і загальні губернські 
й приватні, 4) збір на заготовку окладних 
листів за податі і збори. При цьому помі-
щики не несли відповідальності за сплату 
подушної податі селянами. Крім цього се-
ляни несли обов’язки по сплаті мирських 
зборів і натуральних повинностей. 
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Натуральні повинності, які повинні 
були нести селяни ділилися на натуральні 
та грошові. До числа натуральних по-
винностей вносилися: утримання доріг, 
гасіння пожеж, утримання сільської 
варти, виконання нарядів по лагодженню 
запасних хлібних магазинів, знищення 
шкідливих комах. До числа мирських 
зборів належали: утримання осіб мир-
ського управління, побудова і утримання 
лікарень, богоділень, училищ та вчителів. 
Сплата мирських зборів та відбування на-
туральних повинностей поширювалася на 
всіх селян-домовласників, які проживали 
в даній місцевості. До відбуття мирських 
повинностей залучалися тільки селяни 
[7, 56–63]. 

По відношенню до несправних плат-
ників могли бути застосовані наступні 
заходи стягнення: звернення стягнення на 
доход від нерухомого майна платника; від-
правка неплатника або члена його сім’ї на 
сторонні заробітки; призначення опікуна 
або призначення старшим іншого члена 
сім’ї; продаж власного нерухомого майна, 
за винятком викупленої селянської садиби; 
продаж рухомого або нерухомого майна, 
що не було необхідним в господарстві; 
вилучення частини або повністю наданого 
польового наділу.

Загалом оподаткування в Російській ім-
перії у ХІХ ст. відрізнялося набагато мен-
шою кількістю і одноманітністю податків. 
Фінансова історія цього періоду значною 
мірою відрізняється від попередніх більш 
рельєфним проявом боротьби економічних 
інтересів, що відображається у фінансовій 
політиці держави. Так, в Англії вперта бо-
ротьба хліборобів з «аристократії капіталу», 
що почалася ще в XVII ст. і загострилася 
до кінця XVIII ст., призвела до зниження, а 
потім і до скасування земельного податку. 
По мірі зростання авторитету і значення 
«аристократії капіталу» на передній план 
виступили фінансові інтереси цього класу. 
В результаті знищується маса непрямих по-
датків, що обтяжували промисловість, про-
водиться велика реформа вільної торгівлі, 

розірвання ланцюга протекціонізму. Коли 
нарешті з початку XIX ст. до інтересів двох 
панівних класів починають приєднуватися 
і заявляти про себе інтереси робітників – 
ставляться питання про скасування всіх тих 
податків, які важко тиснуть на найбідніші 
класи населення: скасовується податок на 
сіль у 1825 р., на хліб у 1846 р., у 1842 р. 
вводиться знову прибутковий податок. Так 
само в боротьбі інтересів різних класів 
складалася податкова система і в інших єв-
ропейських державах. Отже, у початковий 
період промислового капіталізму XIX ст. 
податкова система складалася з прямих 
податків і безлічі податків на споживання. 
Наприкінці XIX ст. у найбільш розвине-
них капіталістичних країнах у податкову 
систему включають прибутковий податок, 
як фундамент, і спадковий податок. Реальні 
податки відступають на задній план, але 
зберігається невелике число найбільш 
прибуткових податків на споживання 
[5, 198–205]. 

Напередодні 1-ї Світової війни налаго-
джена система фінансових надходжень, в 
якій переважали прямі та непрямі податки, 
політика уряду, спрямована на підтримку 
вітчизняних виробників, відображена 
в системі акцизів і митних зборів, при-
звели до того, що Росія мала досить міцне 
фінансове становище. Значну частину 
державних доходів, як і раніше, становили 
податки. Так, в бюджеті на 1914 р. дохідна 
частина якого була визначена в розмірі 
3522 млн. руб., а видаткова –  3303 млн. руб., 
планувалося три підрозділи податкових 
надходжень: прямі податки – 264,5 млн. 
руб., непрямі – близько 710 млн. руб. та 
мито – понад 230 млн. руб. У непрямих по-
датках переважали митні збори (351,9 млн. 
руб.), а також акцизи на цукор (150 млн. 
руб.), тютюнові вироби і сірники (98,4 млн. 
руб.). Податки забезпечували стабільні 
доходи в казну при мінімальних витратах 
на відміну, скажімо, від залізниць, які при-
носили дохід близько 680 млн. руб., але в 
той же час вимагали величезних коштів на 
своє утримання. Світова війна, в яку Росія 
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вступила 1 вересня 1914 р., згубним чином 
позначилася на фінансовому благополуччі 
держави. Для покриття військових витрат 
уряду довелося підвищувати податки та 
збори, вводити нові акцизи, вдаватися до 
внутрішніх і зовнішніх позик. Різко зросла 
паперово-грошова емісія, відповідно 
посилилися темпи інфляції, купівельна 
спроможність рубля падала, зменшувався і 
золотий запас Росії, яким вона забезпечу-
вала зовнішні позики.

Отже, враховуючи все викладене, ми 
можемо дійти висновку, що на початку 

ХХ ст. найбільш ефективними джерелами 
поповнення дохідної частини бюджету 
були винна монополія – 21–25%, акцизні 
та митні збори – 20%, надходження від 
експлуатації залізниць – 18–23% держав-
них доходів. З 1863 р. і до кінця 20-х рр. 
ХХ століття здійснювалася публікація для 
загального відома державної розпису до-
ходів і витрат, що свідчить про публічність 
і прозорість податкової системи Російської 
імперії порівняно з податковою системою 
СРСР.
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резЮМе 
Статья посвящена исследованию условий развития института налогообложения на 

территории Украины в период Российской империи в контексте европейских тенденций 
развития налогового права. В результате исследования изучены основные аспекты реше-
ния проблем правового обеспечения государственных финансов. 

Статья содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, свя-
занных с правовым регулированием отмеченных проблем. С этой целью рассмотрены 
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исторический опыт и практика при решении данных вопросов, а также проанализирована 
действующая на тот момент нормативно-правовая база в сфере данного исследования. 

SUMMARY 
Article is devoted research of conditions and necessity of occurrence of institute of of 

taxation in territory of Ukraine in the Russian empire in a context of the European tendencies of 
development of tax. As a result of research the basic aspects of the decision of problems of the 
legal providing of public finances are studied. 

The article contains the complex analysis of the theoretical and practical questions connected 
with legal regulation of noted problems. Historical experience and practice are with that end in 
view considered at the decision of this points in question, and also the is standard-legal base 
active at that point in time in sphere of the given research is analysed.

рекомендовано кафедрою 
кримінального та адміністративного права
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ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПАСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ ЯК ЗАХІД 
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Світ переживає другий етап фінан-
сово-економічної кризи, наслідком якої є 
такий масштаб спаду світової економіки, 
що найнебезпечніший фінансовий шок, 
отриманий ринками у 30-х роках минулого 
сторіччя, вже не видається таким страхіт-
тям, як про те писали, а лише підтверджує 
висновки експертів про закономірність 
розвитку світової економіки, коли після 
бурхливого розвитку вона вступає у пері-
оди свого значного спаду. 

Як довго триватиме криза, чим закін-
читься і чи буде у неї ще й третій етап, пе-
редбачити важко, але очевидним є одне, що 
в ряду її негативних наслідків значне місце 
займуть наслідки кримінальні. Така вже 
історія людства, що кожна соціальна, по-
літична або економічна криза не минається 
без кримінального сплеску. А все тому, що в 
умовах будь-якої кризи тими ж вражаючими 
темпами зростають соціальна нерівність, 
злиденність та зубожіння народу. 

Через скорочення об’ємів програм з 
надання міжнародної допомоги у боротьбі 
та подоланні наслідків вируючої на сьо-
годні фінансової кризи, катастрофічною 
може стати проблема нестачі продуктів 
харчування, прісної води, медикаментів 
тощо, про що вже заговорили світові ЗМІ. 

На цьому ґрунті легко можуть спалахувати 
як внутрішньодержавні, так і міждержавні 
конфлікти та війни, а це прирікає світ на 
міграцію неконтрольованих масштабів, яка 
вже розпочалася у країнах Близького Сходу 
та Африки і яка напевно має незаконний 
характер, тобто може здійснюватись без 
належного оформлення відповідних доку-
ментів, а у переважній більшості може мати 
кримінальний характер, супроводжувати-
меться вчиненням торгівлі людьми з метою 
використання їх у збройних конфліктах, 
злочинній діяльності, використання праці у 
тому числі в умовах, подібних до рабських, 
сексуальної експлуатації та використання в 
порнобізнесі, а також торгівлі людськими 
органами та тканинами в медичних цілях.

Така ситуація як ніколи потребує «про-
гностичних розрахунків кримінальних на-
слідків кризи в кожній окремій державі»1. 
Через безвихідь існування, відсутність 
мінімальних коштів для проживання (по-
над 1 млрд людей у світі живе за межею 
бідності) та з інших причин, жертвами тор-
гівлі людьми у світі стає все більше людей. 

1 конференція оБсє по проблемі торгівлі людь-
ми щодо консолідації міжнародних зусиль у боротьбі 
з транснаціональною злочинністю в умовах глобальної 
кризи (вересень 2008 р. м. Гельсинки).

 © т.м. Юденко, 2011.
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За даними Всесвітнього банку, кількість 
людей у світі, які живуть менш ніж на 1 
долар США на день, у порівнянні з 1985 р. 
збільшилася у два рази (з 600 млн до 
1,2 млрд людей у 2005 р.). На теперішній 
час 2,6 млрд людей у світі живуть менше 
ніж на 2 долари США на день і таких 
людей через 15 років по всьому світі буде 
вже 3,5 млрд (і це без урахування наслідків 
кризи). Найгірше становище склалося в 
Африці. До відсутності грошей у населення 
цього континенту додаються проблеми по-
стійних міжетнічних конфліктів, нестачі 
прісної води та продуктів харчування через 
невпинний наступ пустель, а тому є цілком 
зрозумілим, чому світ очікує на міграцій-
ний вибух, ознаки якого крім Близького 
Сходу, Південної Африки та Середньої 
Азії, спостерігаються вже і в Європі, і на 
пострадянському просторі, і в США.

Нелегальні міграційні потоки завжди 
привертали увагу кримінальних структур, 
які використовують та перетворюють не-
законну міграцію у торгівлю людьми, і 
ці процеси нерозривні. Управління ООН 
у справах біженців у 2009 р. заявило про 
те, що Середземне море стало шляхом 
для десятків тисяч африканців – шукачів 
притулку у Європі, які рятувались від на-
сильства та переслідувань у своїх країнах, 
майже половина з яких прямувала до Італії 
та Мальти транзитом через Лівію. Іншим 
маршрутом переправлення людей, що 
намагаються залишити батьківщину в по-
шуках кращого життя, є Аденська затока. 
Десятки тисяч мешканців Сомалі, Ефіопії 
та Судану вдаються до послуг контрабан-
дистів, щоб потрапити на Аравійський пів-
острів кількість бажаючих щороку зростає 
більше ніж на половину) [2]. 

Необхідно врахувати і так звану вну-
трішню торгівлю людьми, яка відбувається 
в межах держави. Через посилення мір 
міграційного контролю внутрішня тор-
гівля людьми стає все більш масштабною 
і це відбуваються не лише у нашій країні 
та сусідніх Росії з Молдовою, а й у межах 
Європейського Союзу.

В Україні не зменшується кількість 
виявлених фактів торгівлі людьми та зло-
чинів, тісно з нею пов’язаних: незаконного 
перетинання та переправлення осіб через 
держаний кордон, втягнення і організація 
заняття проституцією, створення або 
утримання місць розпусти та звідництво, 
ввезення, виготовлення, збут і розповсю-
дження порнографії, у тому числі щодо 
неповнолітніх, втягнення їх у жебрацтво, 
поширення наркотиків тощо. Разом з тим, 
це досить умовно відображає зусилля 
правоохоронних органів у боротьбі з тор-
гівлею людьми. 

Додатково необхідно враховувати 
кримінальні справи, порушені за фактами 
незаконного заволодіння паспортом або 
іншим важливим особистим документом 
будь-яким способом (викрадення, при-
власнення, вимагання тощо); підроблення 
документів, їх використання або збут; ко-
рупційні злочини, пов’язані із зловживан-
ням владою або службовим становищем, 
особливо вчинені працівником правоохо-
ронного органу; службовою недбалістю 
таких осіб; одержанням ними хабара; за 
фактами організації незаконної міграції з 
метою торгівлі людьми, насильницького 
донорства з метою продажу, усиновлення 
(удочеріння) в комерційних цілях, насиль-
ницьких (сексуальних) дій щодо жертв 
торгівлі людьми.

Переважна більшість постраждалих, 
які потрапили у тенета міжнародних 
(транснаціональних) організованих зло-
чинних угруповань, що «спеціалізуються» 
на торгівлі людьми, є жінки та діти, втім 
Міжнародна організація з міграції (МОМ) 
у січні 2009 р. оприлюднила дослідження, 
яке було присвячене торгівлі хлопцями 
та чоловіками. В доповіді МОМ головну 
увагу приділено торгівлі чоловіками з 
України та Білорусі. На ці дві країни відпо-
відно припало 28% і 17% усіх жертв тор-
говців «живим товаром чоловічої статі».

Проблеми безробіття, гендерної не-
рівності, насильства в сім’ях, наявність 
безхатніх та безпритульних громадян, у 
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тому числі дітей, позбавлених батьківської 
опіки та піклування тощо, – все це створює 
умови для торгівлі людьми, а саме пошуків 
шляхів працевлаштування за кордоном, 
користування послугами сумнівних шлюб-
них та туристичних агентств, невиправ-
даної довіри до шахраїв. Нерідко через 
неналежне виконання функцій держави з 
піклування дітьми, які знаходяться в ди-
тячих будинках, ці діти під приводом уси-
новлення (удочеріння) стають жертвами 
торговців людьми з метою трансплантації 
їх органів або трудової експлуатації.

Як бачимо, існує безліч різноманітних 
соціальних, економічних та криміноло-
гічних факторів, які сприяють торгівлі 
людьми, виходячи з чого можна впевнено 
стверджувати, що й у профілактиці вказа-
них посягань можуть відігравати важливу 
роль не лише спеціалізовані державні та 
муніципальні органи, а й ті, які не відно-
сяться до правоохоронних суб’єктів, а тому 
на сьогодні як ніколи перед українськими 
законодавцями, вченими та практиками 
постала проблема вирішення питання з 
розробки і втілення у життя (з урахуванням 
накопиченого власного досвіду та досвіду 
інших країн, передусім європейських), 
такої життєздатної системи заходів, щоб 
вони своєю направленістю попереджували 
злочинність в країні та підвищували ефек-
тивність роботи з виявлення злочинців. 

Дієва система заходів в умовах гло-
бальної кризи повинна принаймні стриму-
вати очікуваний сплеск злочинності, яка 
за точним визначенням О.І. Александрова, 
є «масовим вирішенням людьми своїх 
проблем з порушенням кримінальної за-
борони» [1, 43].

Очевидно, що одним з дієвих заходів 
подолання вказаної проблеми є вдоско-
налення паспортної системи, введення 
порядку видачі паспортів, які мають най-
вищу ступінь захисту. Паспортна система 
– система державного обліку, контролю та 
регулювання переміщення населення за 
допомогою паспортів. Її основними функ-
ціями є видача паспортів і реєстрація осіб, 

що дозволяє вести відповідний статистич-
ний та персональний облік населення.

Паспорт (від франц. рasseport спочатку 
запроваджувався як дозвіл на відплиття, 
від рas – прохід і port – гавань). Сьогодні 
це офіційний документ, який посвідчує 
особу власника та підтверджує його гро-
мадянство. Паспорт існував ще у римській 
імперії, легіонери якої мали дві з’єднані 
між собою бронзові пластини, запис на 
яких посвідчувався військовою печаткою. 
У Єгипті, який римляни ізолювали від 
світу, для відплиття морем, окрім паспорта, 
необхідно було мати дозвіл і документи 
про сплату мита. За наявності дозволу, але 
без паспорта, у винного відбирали третину 
майна, а якщо він вивозив рабів без доку-
ментів, то забиралося усе майно. 

Втім законодавчо паспорт і паспортна 
система набули свого розвитку після 
рішення англійського парламенту, під-
писаного королем, а найстародавніший 
паспорт, що зберігся до наших днів, вида-
ний у 1641 р. У Німеччині в ХV ст. паспорт 
вводиться для того, щоб відрізнити чесних 
мандрівників (торговців та ремісників) 
від численних розбійників і жебраків, що 
мандрували Європою. В ХVІ ст. з’явились 
паспорти для протидії дезертирству (Mil-
itärpass), чумні (Pestpass) для мандрівників 
з країн, де виникли її осередки, а також 
особливі – для євреїв – ремісників та інші.

Перші заходи паспортизації в Росії 
припадають на «Смутные времена», коли 
Указом царя Петра І від 30(10) жовтня 
1719 р. вводяться «проїзні грамоти». 
Згідно з Указом особи, які не мали гра-
моти, визначались як «лихые люди» або 
злодії. За Миколи І у 1826 р. губернаторам 
Російської імперії були передані циркуляри 
з вдосконалення порядку видачі паспортів 
у виді паперового аркушу, який нагадував 
смужку. Розпорядженням імператорської 
влади від 1(13) травня 1844 р. російським 
підданим по досягненню ними 25-річного 
віку для виїзду за кордон видавався пас-
порт за плату (виключення становили ті, 
хто виїжджав за кордон на лікування, для 
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отримання спадщини, підвищення кваліфі-
кації у ремісництві та торгівлі, для поїздки 
з батьками чи вихователями, а також жінки, 
що їхали з чоловіками).

В Радянському Союзі Декретом ВЦВК 
від 25 червня 1919 р. вводиться обов’язкова 
видача паспортів, а постановою ЦВК та 
РНК «Про встановлення єдиної паспортної 
системи в Союзі РСР та обов’язковій про-
писці паспортів» від 27 грудня 1932 р. усі 
громадяни колишнього Союзу у віці від 
16 років зобов’язувались мати паспорти 
(крім селян). У 1976 р. вводиться паспорт 
нового зразка, який повинні були мати всі 
без виключення радянські громадяни, які 
досягли 16-річного віку [7, 141].

То чому саме цей документ, а не будь-
який інший, дотепер зберігає таке значення 
для суспільства та відіграє важливу роль у 
попередженні торгівлі людьми? Для цього 
необхідно звернутись до судової практики 
з розгляду кримінальних справ, пов’язаних 
з торгівлею людьми, під час яких до-
сить часто встановлюються обставини, 
коли злочинці, відібравши у своїх жертв 
паспорти та свідоцтва про народження і 
добре знаючи про їхній дійсний вік, в т.ч. 
неповнолітніх, надто легко отримують в 
паспортних відділах системи МВСУ пас-
порти на вигадані анкетні дані (відповідно 
неповнолітнім змінюють рік народження), 
за якими їх потім переправляють до країн 
СНД, зокрема в Росію та інші країни світу 
для продажу. 

Так, у справі по обвинуваченню М., 
П. та Р. за ч. 2 ст. 149 КК України («Тор-
гівля людьми або інша незаконна угода 
щодо людини») розглянутій Королівським 
райсудом м. Житомира, потерпіла повідо-
мила, що злочинці «владнали усі питання 
з документами та перетином кордону», а 
саме неповнолітнім були видані паспорти 
зі зміненими даними. Перед кордоном 
особа, яка переправляла живий товар до 
Російської Федерації, попередила потер-
пілих про те, що прикордонникам треба 
говорити, що вони їдуть з родичкою. Втім 
при перетині кордону їх ніхто ні про що не 

питав і вони безперешкодно скористува-
лися підробленими паспортами.

Вироком Малинівського райсуду 
м. Одеси засуджено С., який створив зло-
чинне угруповання для підбору людей на 
території Молдови з метою їх незаконного 
переміщення через державний кордон для 
подальшого продажу. За підробленими 
документами злочинці переправляли потер-
пілих до України, де в м. Києві організатор 
злочинної групи надавав їм подроблені пас-
порти з анкетними даними на інших осіб, 
забезпечуючи подальше переправлення 
живого товару до Ізраїлю. Потерпілим ре-
комендувалось ретельно вивчити нові дані 
свого паспорта разом з легендою про мету 
в’їзду в країну. Так, неповнолітній дівчині 
Д. був виготовлений паспорт громадянки 
Молдови на ім’я Л., з яким вона прибула 
до м. Києва. Тут особа, матеріали щодо якої 
виділені в окреме провадження, незаконно 
придбала паспорт на ім’я громадянки Росії 
і підробила його, переклеївши у ньому 
фотокартку неповнолітньої громадянки 
Молдови. За підробленим паспортом грома-
дянки Російської Федерації, виготовленому 
в Україні, потерпіла безперешкодно при-
дбала квитки на рейс «Одеса – Тель-Авів» 
та прибула до Ізраїлю. І лише міграційна 
служба аеропорту Бенгуріон встановила 
підробку, паспорт був вилучений, а затри-
мана повернута до України.

У вироку Ленінського райсуду 
м. Севастополя щодо засудженої С., яка 
переправляла неповнолітніх до Російської 
Федерації з метою сексуальної експлу-
атації, зазначено, що «була досягнута 
домовленість з провідниками поїзду «Се-
вастополь-Москва», яким за забезпечення 
безперешкодного перетину кордону пла-
тили по 40 доларів за кожну дівчину».

Ще одна теза з вироку: «У зв’язку з тим, 
що Р. та Л. раніше були депортовані з Ту-
реччини і їм був заборонений в’їзд до цієї 
країни, а М. була неповнолітньою, а отже, 
закордонні паспорти у встановленому офі-
ційному порядку оформити та отримати 
не видавалося можливим, вони були забез-
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печені підробленими паспортами, оформ-
леними на інші прізвища…, з якими вони 
були переправлені до Туреччини». Спосіб 
підробки був досить простий «за допо-
могою ножа або ножиць Р. знімала захисну 
плівку, що покриває сторінку паспорта з 
фотокарткою, а потім за допомогою того 
ж ножа відривала фотокартку, а на її місце 
клеїла нову, після чого захисну плівку по-
вторно наклеювала на сторінку паспорта». 
На момент виявлення і вилучення речових 
доказів на столі знаходилось біля десяти 
паспортів.

Наступний приклад: неповнолітня С. 
перетнула кордони України і Об’єднаних 
Арабських Еміратів за фальшивим паспор-
том, виданим на ім’я Айши Аюмівни. Під 
час обшуку в м. Дубаї в квартирі, де при-
мусово утримувалась група дівчат з метою 
сексуальної та іншої експлуатації, було 
вилучено декілька десятків подроблених 
паспортів громадян України, підробка яких 
при перетині кордону виявлена не була.

Як свідчать матеріали кримінальних 
справ, підробкою документів не гребують 
навіть «чесні люди». Так, співробітники 
паспортної служби іноді сприяють орга-
нізаторам злочинних груп, які спеціалі-
зуються на торгівлі людьми, в отриманні 
паспортів за фальшивими анкетними 
даними. Вироком Слов’янського міськсуду 
Донецької області Ч. засуджена за вчи-
нення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 
(«Службове підроблення») та ч. 2 ст. 364 
(«Зловживання владою або службовим 
становищем») КК України, оскільки вона, 
працюючи на посаді старшої паспортистки 
відділу паспортної та міграційної роботи 
МВС, на прохання «торговця людьми» без 
домової книги та заяв громадян у паспор-
тах потерпілих вказала вигадану адресу, 
поставила штамп прописки, свій підпис 
та дату. На підставі підроблених нею до-
кументів потерпілі отримали закордонні 
паспорти і були відправлені до Греції для 
продажу з метою сексуальної експлуатації.

Узагальнення судової практики свід-
чить про те, що біля 30% осіб повернутих 

із-за кордону після сексуальної експлуата-
ції, не пристосувавшись до життя на Бать-
ківщині, знову повертаються за кордон і 
навіть депортовані особи або засуджені 
у Туреччині за заняття проституцією по-
вертались туди знову за підробленими 
паспортами.

Комплексна програма протидії торгівлі 
людьми на 2002–2005 рр., затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2002 р., яка набула свого роз-
витку на період до 2010 р. [5], передбачала 
посилення прикордонного контролю щодо 
осіб, які можуть стати жертвами торгівлі 
людьми, забезпечення обладнання пунктів 
пропуску через державний кордон автома-
тизованими комплексами прикордонного 
контролю, а також необхідними інфор-
маційними матеріалами з попередження 
торгівлі людьми (п. 23). 

Одним з пріоритетних завдань Держав-
ного комітету охорони кордону, Міністер-
ства внутрішніх справ, Служби безпеки 
України визначалось регулярне інформу-
вання правоохоронних органів про факти 
затримання осіб під час незаконного пере-
тину державного кордону, у тому числі за 
підробленими паспортами (п. 24).

Як зазначено в Конвенції Ради Європи 
про заходи щодо протидії торгівлі людьми 
(Варшава, 16 травня 2005 р.), ратифікова-
ної Верховною Радою України 21 вересня 
2010 р. [4, 31], кожна сторона вживає таких 
заходів, які можуть бути потрібні для того, 
щоб: а) забезпечити таку якість проїзних 
документів або посвідчувальних докумен-
тів, виданих нею, щоб ними не можна легко 
зловживати і їх не можна легко підроблю-
вати або незаконно змінювати, дублювати 
або видавати; б) забезпечити достовірність 
і безпеку проїзних або посвідчувальних 
документів, виданих Стороною або від її 
імені, і запобігати незаконному створенню 
та видачі їх (ст. 8). 

Так само Конвенція (тепер вже як 
норма прямої дії) передбачає, що Сторона 
на запит іншої Сторони відповідно до 
свого національного законодавства пере-
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віряє в обґрунтовані строки легітимність 
і дійсність проїзних або посвідчувальних 
документів, виданих або ніби виданих від 
її імені і які підозрюються у використанні 
для торгівлі людьми (ст. 9).

У відповідності до Закону України 
«Про боротьбу з тероризмом», суб’єкти, 
які безпосередньо здійснюють боротьбу з 
тероризмом, зобов’язані сприяти забезпе-
ченню ефективного прикордонного контр-
олю, контролю за видачею документів, які 
посвідчують особу, та проїзних документів 
з метою попередження їх фальсифікації, 
підроблення або незаконного викорис-
тання (п. 3 ст. 8) [3].

Після успішної зміни положень націо-
нального законодавства щодо криміналіза-
ції всіх форм та проявів торгівлі людьми, 
представники ОБСЄ в Україні надають 
експертну та технічну підтримку міжві-
домчій робочій групі, що працює над роз-
робкою проекту комплексного закону про 
протидію торгівлі людьми, оскільки термін 
дії чинної програми добіг кінця у 2010 р.

Так, з метою надання допомоги укра-
їнським інституціям у більш ефективному 
вирішенні проблеми торгівлі людьми 
представники ОБСЄ в Україні проводять 
заходи, спрямовані на підвищення потен-
ціалу працівників правоохоронних органів, 
прокурорів, суддів, юристів, медиків, пра-
цівників соціальних служб, консульських 
установ, ЗМІ та громадських організацій, 
на підвищення ефективності заходів з 
попередження торгівлі людьми та при-
тягнення злочинців до відповідальності; 
визначення прогалин і вдосконалення 
правового регулювання криміналізації 
торгівлі людьми.

Такі зусилля докладаються задля під-
силення переслідування торговців людьми 
шляхом реагування на останні тенденції 
злочинної діяльності та з метою застосу-
вання передових практик. Зокрема, про-
ведення Україною і Польщею футбольного 
турніру Євро-2012 вимагає неабияких 
зусиль з боку правоохоронних органів 
України у запобіганні та протидії спро-

бам торгівлі людьми, особливо жінками 
і дітьми під час підвищеного руху через 
кордони країни.

Євросоюз подбав про себе вчасно. 
Питання введення нових паспортів для 
громадян Євросоюзу стало одним із голо-
вних на засіданні міністрів юстиції країн 
ЄС у Люксембурзі, які дійшли згоди, що у 
закордонному паспорті громадянина пови-
нна бути не проста, а цифрова фотокартка 
володільця, тобто такий електронний чип, 
на якому будуть зберігатись цифрові дані 
про характерні риси обличчя людини, на-
приклад, довжину носа, форму підборіддя 
та ін. Спеціальні прилади будуть зчиту-
вати ці дані і порівнювати з даними при 
пред’явленні паспорта. Деякі країни Єв-
росоюзу наполягають на внесенні до чипу 
закордонного паспорта ще й інших даних, 
наприклад, відбитків пальців рук. На за-
гальну думку, введення більш сучасних 
паспортів, використання голографічного 
захисту для документів, які посвідчують 
особу, стане перешкодою для вчинення 
тяжких злочинів, у тому числі транснаціо-
нального характеру. 

Україна також має постанову Кабінету 
Міністрів від 3 липня 2006 р. № 895, 
відповідно до якої функції з реалізації 
державної політики у сфері розробки та 
виготовлення голографічних захисних 
елементів, державного контролю та коор-
динації діяльності державних органів у цій 
сфері, встановлення порядку виготовлення, 
обліку та проведення сертифікованих 
випробувань вказаних елементів, їхньої 
закупівлі для державних потреб покладені 
на Міністерство фінансів, а реалізація 
державної політики у сфері використання, 
ввезення голографічних захисних елемен-
тів, державного контролю та координації 
діяльності державних органів у цій сфері, 
встановлення порядку їх введення – на 
Службу безпеки [6]. Таким чином, залиши-
лося лише дочекатись впровадження таких 
високозахищених від підробок паспортів.

Отже, з метою протидії «білому раб-
ству» необхідно вдосконалити паспортну 

т.м. Юденко
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систему (впровадити міжнародні стан-
дарти, які пред’являються до закордонних 
паспортів), посилити контроль за видачею 
документів, які посвідчують особу, по-
силити відповідальність посадових осіб 
за вчинення злочинів, пов’язаних із 
службовим підробленням та ін., провести 

відповідну роботу із співробітниками пра-
воохоронних органів з метою підвищення 
їхньої поінформованості про положення 
діючого законодавства та тих соціальних 
наслідків, які створюються через його по-
рушення. 
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условиях финансового кризиса. В статье также указываются пути преодоления этих пре-
ступлений через усовершенствование паспортной системы.

SUMMARY
In this article questions about trafficking of humans and illegal migration in the conditions 

of financial crisis are examined. This article also determines ways of overcoming of these crimes 
due to improvement of passport system.
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Протягом віків митниця була і зали-
шається одним з найсуттєвіших факторів 
державності і незалежності країни, яскра-
вим свідоцтвом владного і фінансового 
суверенітету. Проголошення державного 
суверенітету і незалежності України обу-
мовило нагальну потребу в забезпеченні 
належного захисту економічних інтересів 
української держави. Закони України «Про 
митну справу в Україні» (від 25 червня 
1991 р.), «Про Єдиний митний тариф» та 
Митний кодекс (введені в дію протягом 
1991–1992 рр.) стали законодавчою осно-
вою організації митної справи в державі, 
утворення митної системи України [6]. 

За 20 років незалежності Україна  про-
йшла чималий шлях реформ та перетво-
рень, подолавши зубожіння початку 90-х 
та не одну політичну кризу. Разом з тим 
залишаються у нашому домі  проблеми, 
боротьба з якими потребує політичної волі 
влади, згуртованості суспільства та часу.

Однією з таких проблем – є проблема 
корупції. Боротьба з корупцією сьогодні 
має першочергове значення для всіх орга-
нів влади, гілок і щаблі, для всіх сфер на-
шого суспільства. В даній статті йтиметься 
про реальні кроки, які сьогодні впрова-
джуються Державною митною службою 
для подолання  такого вкрай небезпечного 
суспільного явища як корупція.

1 січня 2006 р. Україна приєдналась до 
Групи держав Ради Європи проти коруп-
ції – ГРЕКО, внаслідок чого взяла на себе 
певні зобов’язання щодо боротьби з цим 
небезпечним соціальним явищем. Групі 
держав проти корупції – ГРЕКО було дору-
чено втілення в життя міжнародно-право-
вих документів у сфері протидії корупції, 
які розроблені Радою Європи.

Україною підписано та ратифіковано 
наступні конвенції щодо боротьби з коруп-
цією: Кримінальна конвенція про боротьбу 
з корупцією (1999), Конвенція Організації 
Об’єднаних Націй проти корупції (2003), 
Цивільна конвенція про боротьбу з ко-
рупцією (1999), що обумовило потребу в 
реформуванні законодавства й зміні кон-
цептуальних підходів до протидії корупції 
в публічній та приватній сферах. 

Через наявність міжнародних зобов’язань 
процес боротьби з корупцією в Україні є не-
зворотнім, проте його ефективність та масш-
таби залежать виключно від політичної волі 
представників вищої державної влади.

Антикорупційна мережа для Східної 
Європи і Центральної Азії (ACN –Anti-
corruption network) та Організації економіч-
ного співробітництва і розвитку (ОЕСD) 
у 2006 р. дійшли висновку, що з моменту 
здобуття країною незалежності корупція в 
Україні була значною перешкодою для ве-
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дення бізнесу і що найчастіше з корупцією 
стикаються у сферах, пов’язаних з отри-
манням ліцензій на ведення підприємниць-
кої діяльності, сплатою податків і митних 
платежів. Інші дослідження свідчать про 
те, що корупція існує в усіх публічних 
інституціях, включаючи правоохоронні ор-
гани, прокуратуру і судові органи, а також 
місцеві органи влади [5]. 

Проблему корупції не можна назвати 
малодослідженою, адже в різні часи чимало 
вітчизняних та зарубіжних фахівців до-
сліджували цю тему, і список цих прізвищ 
може зайняти чималий обсяг. Людство 
потерпало від корупції в публічній сфері з 
моменту оформлення державної влади як 
інституту, тож і пошук шляхів боротьби 
з цим явищем налічує тисячоліття. Серед 
сучасних українських дослідників корупції 
варто назвати Л.В. Багрій-Шахматова, 
С.В. Ківалова, О.Г. Кальмана, М.І. Камлика, 
М.І. Мельника, Є.В. Невмержицького, 
В.В. Сташиса, С.Г. Стеценка, О.В. Ткаченка, 
Ю.С. Шемшученка.

Разом з тим, залишається малодослі-
дженою корупція в митних органах. Таке 
дослідження є необхідним принаймні 
через те, що заходи протидії та запобігання 
корупції в митних органам не можуть 
бути ідентичними з подібними заходами в 
інших органах влади, а отже потребують 
окремої розробки. 

Корупція має системний характер, 
тобто вражає всі сфери суспільного життя 
та діяльність всіх ланок державної влади. 
Корупційні прояви в митній сфері ство-
рюють недовіру до цього вищого органу 
виконавчої влади, руйнують авторитет 
митної системи, укріплюють стереотип 
про корисливість митників та неналежне 
виконання ними своїх функцій. 

Відповідно до ст. 3 Митного кодексу 
України митна справа є складовою зо-
внішньополітичної і зовнішньоекономічної 
діяльності України. Складовими чинниками 
митної справи є порядок переміщення через 
митний кордон України товарів і транспорт-
них засобів, митне регулювання, пов’язане 

зі встановленням та справлянням податків 
і зборів, процедура митного контролю та 
оформлення, боротьба з контрабандою 
і порушеннями митних правил. Прояви 
корупції в митних органах можуть завдати 
шкоди не лише зовнішньополітичній і зо-
внішньоекономічній діяльності України в 
сфері митної справи, а й репутації держави; 
вони негативно впливають на виконання 
та контроль за додержанням законодавства 
України з питань митної справи; послаблю-
ють митний контроль та ускладнюють митне 
оформлення товарів і транспортних засобів, 
що переміщуються через митний кордон 
України; створюють несприятливі умови для 
прискорення товарообігу та пасажиропотоку 
через митний кордон України; нівелюють 
боротьбу з контрабандою та порушеннями 
митних правил. По суті, корумпована митна 
служба будь-якої держави світу не здатна 
виконувати свою місію по забезпеченню 
сприятливих умов для розвитку зовнішньо-
економічної діяльності, гарантувати безпеку 
зовнішньої торгівлі та суспільства, захищати 
митні інтереси своєї країни.

Визначити місце митної служби Укра-
їни в державній антикорупційній стратегії 
складно, з огляду на плутанину в чинності 
законів щодо протидії корупції. Дискусія 
фахівців [8; 4; 7] відбувається лише на 
шпальтах газет і залишається не почутою 
Парламентом. Попри «залізні» аргументи 
юристів та юридичну логіку об’єктивна 
ситуація така, що на сьогодні жоден з анти-
корупційних законів не діє. Закони України 
«Про боротьбу з корупцією» (1995 р.), «Про 
засади запобігання та протидії корупції» 
(2009 р.), «Про відповідальність юридич-
них осіб за вчинення корупційних право-
порушень» (2009 р.) – втратили чинність, 
натомість поданий президентом України За-
конопроект «Про засади запобігання і про-
тидії корупції в Україні» прийнято у другому 
читанні (15 березня 2011 р.) та направлено 
на доопрацювання статті 1, 11, 12 та розділ 
VIІI «Прикінцеві та перехідні положення». 
Цей проект отримав схвальні відгуки з боку 
експертів Групи країн проти корупції Ради 
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Європи (GRECO), яка відповідно до Плану 
дій Україна – ЄС контролює виконання 
взятих Україною на себе зобов’язань. Поло-
ження законопроекту також узгоджуються з 
положеннями Конвенції ООН проти коруп-
ції. 

На практиці (про що свідчить практика 
судів [1]), продовжують виконувати по-
ложення Закону України «Про боротьбу з 
корупцією» (1995 р.), зокрема ст. 4, згідно 
з якою боротьбу з корупцією ведуть відпо-
відні підрозділи: 

а) Міністерства внутрішніх справ (по-
ліція/міліція); 

б) податкової міліції (Державна подат-
кова адміністрація); 

в) Служби безпеки України; 
г) органів прокуратури України;
д) Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України;
е) інші органи та підрозділи, що ство-

рюються для боротьби з корупцією згідно 
з чинним законодавством.

Щодо митної служби України, то ви-
конується ст. 10 зазначеного Закону (від 
1995 р.), відповідно до якої керівники мініс-
терств і відомств, державних підприємств, 
установ та організацій чи їх структурних 
підрозділів у разі виявлення чи отримання 
інформації про вчинення підлеглим коруп-
ційного діяння або порушення спеціальних 
обмежень, встановлених ст. 5 цього Закону, 
в межах своєї компетенції зобов’язані 
вжити заходів щодо припинення таких ді-
янь та негайно повідомити про їх вчинення 
будь-який з державних органів, уповнова-
жених на боротьбу з корупцією. 

Незважаючи на такі вузькі повнова-
ження, не варто недооцінювати потенційні 
можливості митної служби України щодо 
запобігання корупції серед своїх співро-
бітників. Більша частина корупційних 
злочинів, що вчиняються в митній сфері, 
виявляються підрозділами внутрішньої 
безпеки самої митної служби. 

На сьогоднішній день керівництвом 
Держмитслужби України прийнято рі-
шення розпочати глибоке, докорінне ре-

формування митної системи, одна з цілей 
якого – створення дієвих механізмів профі-
лактики і боротьби з проявами корупції [3]. 
29 жовтня 2010 р. Колегія митної служби 
України схвалила Концепцію реформу-
вання митної служби України «Обличчям 
до людей». Реформування, яке фактично 
вже розпочалось, базується на зрозумілих 
принципах: митні процедури мають ре-
алізовуватись законно, просто, прозоро, 
безпечно, чесно та швидко. Боротьба проти 
корупції в митних органах повинна стати 
невід’ємною частиною реформ і не може 
розглядатися як ізольоване явище.

Митною службою України створю-
ються умови для відкритого, прозорого 
спілкування з громадськістю, що кримі-
нологами всього світу визнається дієвим 
антикорупційним заходом. Так, для скарг, 
зауважень, заяв, пропозицій чи клопотань 
щодо роботи фахівців Державної митної 
служби постійно діє телефон довіри. Про-
тягом І-го півріччя 2010 р. за телефоном 
довіри Держмитслужби надійшло 379 
повідомлень від фізичних та юридичних 
осіб (протягом І-го півріччя 2009 р. – 405). 
Загальна кількість дзвінків складає понад 
9 000 (у середньому щоденно звертається 
близько 50-ти абонентів з різних питань, 
в тому числі й щодо корупційних проявів 
серед співробітників митної служби).

Здійснення зв’язків з громадськістю, 
забезпечення довіри суспільства до митної 
служби як антикорупційний захід реалізо-
вується також через діяльність Громадської 
ради, яка діє при Державній митній службі. 

Також здійснюється інформування гро-
мадськості про антикорупційні заходи на 
офіційному сайті митної служби України, 
на якому розміщено розділ «запобігання 
проявам корупції» та регулярно подається 
інформація про стан дотримання митними 
органами України вимог законодавства про 
боротьбу з корупцією [6].

Проявом політичної волі та готовності 
до викорінення корупції є публічне ви-
знання митною службою України фактів 
корупції [2]. Митна служба оприлюднює 
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на своєму офіційному сайті постанови про 
звільнення працівників служби у випадках, 
коли судом було доведено вину таких осіб. У 
таких постановах міститься формулювання 
про те, що співробітник, який вчинив коруп-
ційне правопорушення, своїми діями завдає 
шкоди авторитету митної служби України, 
дискредитує себе як посадову особу митної 
служби України. Цей факт демонструє не-
гативне ставлення та засудження митною 
службою будь-яких проявів корупції серед 
своїх працівників.

Ефективною формою запобігання 
корупції є робота з особовим складом, 
впровадження норм професійної етики 
співробітника митної служби. На теперіш-
ній момент з метою запобігання вчиненню 
корупційних та інших службових правопо-
рушень керівництвом митниць і працівни-
ками підрозділів кадрового забезпечення та 
з питань запобігання корупції проводяться 
індивідуальні профілактичні заходи з осо-
бовим складом.

Система митно-тарифного регулю ван ня 
в Україні, як один з основних інструментів 
балансування зовнішньоекономічної діяль-
ності, також потребує змін у контексті антико-
рупційної реформи. Надмірне регулювання, 
бюрократія, численні нормативно-правові 
акти, дозволи, ліцензії, технічні вимоги по-
роджують корупцію в митній системі. Тому 
разом з іншими заходами митної служби 
України, які впроваджуються в межах Кон-
цепції реформування митної служби України 
«Обличчям до людей», є внесення до Мит-
ного кодексу України змін, спрямованих на 
приведення його у відповідність до митного 
законодавства ЄС, міжнародних конвенцій, 
а також до Рамкових стандартів безпеки та 
полегшення торгівлі Всесвітньої Митної 
Організації та прийняття Митного тарифу 
на основі міжнародної Гармонізованої 
системи опису та кодування товарів 2007 р. 
з імплементацією ставок мита, визначених 
протоколом про вступ України до Світової 
Організації Торгівлі.

Разом з основними своїми завданнями 
мінімізувати фактори сприяння проявам 

корупції або унеможливити корупційні 
діяння взагалі також покликані й деякі 
інші антикорупційні заходи, зазначені в 
Концепції, зокрема:

 – встановлення часових нормативів 
митного контролю та оформлення 
товарів, а також на доставку їх до 
митниць призначення;

 – здійснення митного оформлення 
товарів у будь-якому митному 
органі на території України (скасу-
вання «кріпосного права»);

 – створення електронного реєстру 
місць прибуття з правом суб’єкта 
самостійно обирати місце прибуття;

 – зменшення кількості митних про-
цедур;

 – попередження безпідставних від-
мов у прийнятті митної декларації;

 – запровадження відеоспостережен-
ня за роботою інспекторів митниці 
з прямою трансляцією на єдиний 
диспетчерський пункт та в мережу 
Інтернет; 

 – використання сучасних скануючих 
систем для машин та контейнерів; 

 – впровадження в пунктах пропуску 
системи автоматизованого контро-
лю транспортних засобів та товарів;

 – організація спільного контролю з 
суміжними країнами;

 – запровадження електронного де-
кларування товарів;

Отже, Держмитслужбою України в 
межах Концепції реформування діяльності 
митної служби України «Обличчям до лю-
дей» активно здійснюються заходи, спря-
мовані на профілактику проявів корупції, 
запобігання втягуванню посадових осіб 
митних органів у протиправну діяльність.

Митною службою проведено аналіз та 
консультації з бізнесом, підготовлено 60 
основних заходів та 22 завдання, які мають 
бути виконані вже найближчим часом та 
які дозволять значно спростити процедури 
і зняти зауваження громадян і бізнесу 
до роботи митниці. По кожному заходу 
вже розроблено чіткий план його впро-
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вадження. Значна кількість таких заходів 
є антикорупційними, оскільки мінімізує 
фактори сприяння проявам корупції або 
унеможливлює корупційні діяння взагалі. 

Державним науково-дослідним інсти-
тутом митної справи з метою розроблення 
науково-методичних рекомендацій щодо 
заходів запобігання та протидії корупції в 
митних органах ініційовано розробку на-
уково-дослідної теми «Правові проблеми 
запобігання та протидії корупції в митній 
службі України». Науковою радою Держ-
митслужби України, яку очолює доктор 

економічних наук П.В. Пашко схвалено се-
ред інших і зазначену тему для подальшої 
розробки Науково-дослідним інститутом 
митної справи. 

Отже, Держмитслужбою України, у 
межах визначеної законодавством компе-
тенції, здійснюються заходи, спрямовані на 
профілактику проявів корупції, запобігання 
втягуванню посадових осіб митних органів 
у протиправну діяльність, активно реалізо-
вуються загальнодержавні антикорупційні 
програми.
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резЮМе
В статье проанализированы меры по борьбе с коррупцией, применяемые Государ-

ственной таможенной службой Украины в рамках Концепции реформирования таможен-
ной службы «Лицом к людям».

SUMMARY
In article measures on the fight against corruption, applied by the State customs service of 

Ukraine within the limits of the Concept of reforming of customs service «Faced to people» are 
analyzed.

рекомендовано кафедрою кримінального та адміністративного права
Подано 13.04.2011.
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З оголошенням незалежності України 
відбулись значні перетворення в системі 
законодавства (втому числі й кримінально-
правового) України та практики його 
застосування. Однак, питання, пов’язані 
з необхідністю філософсько-правового 
осмислення кримінального законодавства 
та практики його застосування й дотепер 
залишаються невирішеними. Це безпо-
середньо стосується й аксіологічного до-
слідження кримінального права. 

Сучасний розвиток ключових галузей 
вітчизняного публічного права гальму-
ється через недостатнє вивчення засобами 
філософії окремих елементів права та його 
інституцій у суспільному бутті. З огляду 
на це, перед кримінальним правом по-
стають реальні перспективи еволюції як 
галузі публічного права, що неминуче буде 
сприяти подальшому збагаченню змісту 
його аксіологічної сутності та елементів 
прояву. Відомо, що аксіологія в ХХ сто-
літті зайняла особливе місце в структурі 
філософського знання, виконуючи від-
носно пізнання економічної, політичної 
та правової сфер буття суспільства надійні 
методологічні функції. Це означає, що сут-
ність цих функцій відносно права та його 

галузей полягає в тому, що воно (право) 
розглядається як ціннісний феномен буття 
за своєю природою, змістом, структурою й 
тому може бути адекватно відображений 
тільки у відповідному знанні про нього в 
межах аксіології як логіки пізнання [1, 9]. 

Займаючи ключове положення у фун-
даменті правової системи України, кримі-
нальне право України, безперечно, виконує 
провідну роль у процесах регулювання 
суспільних відносин. Проте аналіз сучас-
них наукових праць з кримінального права 
дозволяє дійти висновку, що переважна 
більшість проблем, які розглядаються 
вченими носить саме аксіологічний харак-
тер, тобто базується на неусвідомленому 
більшістю авторів ціннісному підході. 
Нерідко навіть аналіз доцільності тих чи 
інших нововведень у законодавство про 
кримінальну відповідальність спирається 
не тільки на логічну складову, а і на мож-
ливість сприйняття суспільством відповід-
них змін з оглядом на специфіку роботи 
правоохоронних органів та загальновідому 
«поправку на корупцію». 

Фактично мова йде про реально існуючі 
у суспільстві правові явища як ціннісний 
феномен, про те, як вони «спрацьовують» 
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в площині введення кримінально-правової 
заборони чи застосування кримінально-
правового компромісу. При цьому відповід-
ного теоретичного узагальнення стосовно 
як фундаментальної цінності самого 
кримінального права, так і тих цінностей 
суспільного буття, які воно покликано за-
безпечувати, сьогодні явно бракує. 

Більшість дослідників в цілому єдині 
щодо певних вад та недолугостей у законо-
давстві про кримінальну відповідальність. 
Більше того, відстежується концептуальна 
схожість у наукових підходах та шляхах 
вирішення кримінально-правових про-
блем. Майже всі дослідники прагнуть 
підвищення ефективності дії криміналь-
ного закону, його оптимізації, сприяння 
досягненню кримінальним покаранням 
відповідних цілей тощо. 

Виходячи з усього вищезазначеного, 
мета запропонованої статті полягає в тому, 
щоб визначити, яким чином аксіологічний 
підхід до аналізу кримінального права, 
його ціннісної природи та сенсоутворю-
ючих елементів може на теоретичному 
рівні створити підґрунтя для підвищення 
ефективності кримінального права, на-
самперед через вибудову ціннісної ієрархії 
кримінального права. 

Реалії суспільно-правового розвитку 
України свідчать про те, що має місце 
невизначеність пріоритету цінностей у 
державі взагалі та у кримінальному праві 
зокрема. Неодноразово наголошений та 
зацитований у переважній більшості на-
укових публікацій принцип, закріплений 
у ст. 3 Конституції України, що людина, її 
права та свободи є найвищою соціальною 
цінністю вступає в протиріччя, або, при-
наймні, вимагає узгодження з інтересами 
безпеки держави, суспільства. На нашу 
думку, саме аксіологічна методологія у 
кримінальному праві має відповісти на 
фундаментальні питання щодо узгодже-
ності між собою цінностей, які потребують 
кримінально-правового забезпечення. А 
узгоджені цінності означають можливість 
напрацювання відповідних прийомів, 

засобів, методів їх забезпечення. Тобто ви-
значення пріоритету цінностей означає, що 
їх забезпечення має відповідати принципу, 
згідно з яким засіб має відповідати цінніс-
ній природі поставленої мети.

Визнання людини як універсальної 
цінності для держави та права означає, 
що окремим питанням саме аксіології 
кримінального права постає проблема 
гуманізації кримінального законодавства. 
Принцип гуманізму закріплено у ч. 1 ст. 3 
Конституції України, якою законодавець 
виділяє основні орієнтації та пріоритети на 
захист людини, її життя і здоров’я, повагу 
до честі і гідності, забезпечення недотор-
канності і безпеки. Кримінальний закон, 
керуючись Конституцією України, вимагає 
від держави, в особі уповноважених ор-
ганів, гуманного ставлення до особи, яка 
вчинила злочин, поважливого ставлення 
до її життя, здоров’я, честі та гідності (ч. 3 
ст. 50 КК України). До того ж ст. 28 Консти-
туції України закріплює: «Кожен має право 
на повагу до його гідності. Ніхто не може 
бути підданий катуванню, жорстокому, не-
людському або такому, що принижує його 
гідність, поводженню чи покаранню». При 
цьому цілком справедливо, з нашої точки 
зору, ставити питання про те, що будь-яке 
кримінальне покарання тією чи іншою 
мірою принижує гідність, має ступінь жор-
стокості і є проявом певного нелюдського 
поводження. Вказуючи на проблему визна-
чення можливостей кримінального закону 
в забезпеченні правопорядку в суспільстві 
як на «надзвичайно актуальну» проблему, 
О.М. Костенко підкреслив, що «актуаль-
ність її зумовлена тим, що принцип гума-
нізму запроваджений у кримінальне право 
Чезаре Беккаріа, не містить у собі критеріїв 
для визначення меж гуманності. В зв’язку 
з цим має місце свавільне тлумачення 
гуманності чи негуманності криміналь-
ного закону і на підставі цього вносяться 
необґрунтовані зміни і доповнення до 
чинного законодавства» [2, 568]. Саме цін-
нісний (аксіологічний) підхід до принципів 
кримінального права дозволить, на нашу 
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думку, визначити методологічні засади 
поширення, обмеження та узгодження пев-
них принципів та тенденцій, які існують у 
кримінальному праві.

Цілком природно, що гуманістична 
спрямованість кримінального права «зу-
мовлена загальною демократизацією і гу-
манізацією всього нашого життя» [10, 205]. 
Закріплення в Конституції України 1996 р. 
низки гуманістичних положень, передусім 
«презумпції невинуватості», створили фор-
мальні передумови для прийняття нового 
кримінального законодавства України. 
Вже на стадії підготовки проекту нового 
кримінального кодексу було підкреслено 
«гуманізм нового кримінального законо-
давства України». 

Гуманізм кримінального законодавства 
традиційно визначають в залежності від су-
ворості покарань. Втім принцип гуманізму 
кримінального права є більш широким по-
няттям. Гуманізм кримінального права, як 
його характеристика, повинен стосуватися 
кожного його аспекту. Так, «принцип гума-
нізму в кримінальній справі виявляється 
специфічно і вимагає визначення форми і 
міри відповідальності особи, що вчинила 
злочин. Закон передбачає умови відпо-
відальності і встановлює у відповідності 
до суспільної небезпеки злочину правові 
наслідки його вчинення, тобто принцип 
гуманізму проявляється у поєднанні як 
загальних положень кримінального закону, 
так і специфічних для окремих злочинів, 
передбачених в Особливій частині КК» 
[10, 205].

Принцип гуманізму означає також, 
що покарання не є помстою, відплатою 
особі, яка скоїла злочин, не має на меті 
завдавати фізичних страждань або при-
нижувати людську гідність [10, 205]. Це 
положення узгоджується із положенням 
ст. 28 Конституції України про те, що 
«ніхто не може бути підданий катуванню, 
жорстокому, нелюдському та такому, що 
принижує його гідність, поводженню чи 
покаранню». «Гуманістичним спрямуван-
ням нового кримінального законодавства» 

називають той факт, що воно «поповни-
лося новими видами покарання»; йдеться 
про запровадження покарань, котрі менше 
принижують гідність людини, ущемляють 
її права і свободи. Проте уведення нових 
більш гуманних видів покарань фактично 
наближує кримінальне право до адміні-
стративного і тому з посиленою гостротою 
виникає необхідність розмежування цих 
інститутів, які на цей час, крім покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі та 
судимості, мало чим відрізняються.

На тлі належним чином не осмисленої 
гуманізації, дискусійним питанням кримі-
нального права дотепер залишається пи-
тання про смертну кару як міру покарання 
й, зокрема, доцільність її збереження як 
міри кримінального покарання. Адже в 
чому гуманізм смертної кари? А якщо її 
скасовано, то в чому гуманізм довічного 
позбавлення волі? Чи гуманно особу «мор-
дувати» ув’язненням, зважаючи на те, що 
гуманізм для неї – це те, що їй залишено 
життя. За цією «логікою» можна ставити 
питання і про гуманність такого покарання, 
як позбавлення волі на певний строк, 
оскільки воно «гуманніше», ніж довічне 
позбавлення волі. І таким чином, виводячи 
гуманність «від противного» можна посту-
пово привести до необхідності скасування 
всіх видів кримінальних покарань. За такою 
«логікою» стає очевидним, що гуманізм не 
може визначатися як всеохоплюючий та 
«безмежний» – інакше маємо ситуацію аб-
сурду – кримінальне право не є гуманним 
і вимагає ліквідації. Але якщо гуманізм не 
всеохоплюючий і такий, що всюди виявляє 
себе принцип кримінального права, то він 
по суті не є принципом, оскільки не має 
відповідної ознаки принципу взагалі. На-
ведені міркування призводять до висновку, 
що тільки розглядаючи гуманізм як певну 
кримінально-правову цінність, яка має 
свою мету та призначення, можна відпові-
сти на питання, як саме він (гуманізм) ви-
являє себе у кримінальному праві і де саме 
знаходяться межі його застосування в ак-
сіологічний системі кримінального права. 
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Тобто мова може йти про аксіологічний 
статус цієї цінності, розуміння її як абсо-
лютної культурної універсалії (абсолютної 
цінності) або просто про її конкретно-іс-
торичний спосіб існування як продукту 
конкретної культури, моралі, традиції. 

Повертаючись до проблеми смертної 
кари в контексті принципу гуманізму до-
цільно зазначити, що О.Я. Свєтлов, писав, 
що «історик права, вивчаючи цю проблему, 
доходять висновку, що смертна кара вини-
кала на основі кровної помсти, що існувала 
за первіснообщинного ладу. Коли настав 
його розпад, виникала приватна власність 
і держава, ця кровна помста перетворилася 
у кримінальне покарання і стала застосову-
ватися тільки судом» [9, 84]. Тобто з точки 
зору історично-правової смертна кара 
проаналізована досить ґрунтовно, проте з 
точки зору ціннісної (аксіологічної) мето-
дології – ні. 

Те, що смертна кара стала застосову-
ватися тільки судом, з точки зору аксіоло-
гічного підходу в праві означає, що вона 
стала не особистою, як при кровній помсті, 
а саме суспільною цінністю і що її застосу-
вання потребує певної судової процедури 
для досягнення мети смертної кари. Про-
цедура, в свою чергу, як засіб стосовно 
мети, знов-таки обумовлена ціннісною 
природою самої смертної кари. Смертна 
кара, яка застосовується судом у відпо-
відності до закону, є виявом гуманізму 
стосовно як того, кого позбавляють життя, 
так і стосовно потерпілого та суспільства. 
Цінність смертної кари реально існує та-
кож за умов, що смерть отримує той, хто 
винно позбавив життя іншу людину або 
людей. Тобто смертна кара набуває свого 
аксіологічного сенсу як гуманне, якщо 
вона забезпечує правове існування більш 
вагомої складової в ієрархії цінностей. 

Як відомо, Кримінальний Кодекс Укра-
їни (УРСР) 1961 р. в усіх та різних редак-
ціях передбачав смертну кару як виняткову 
міру покарання. Так, наприклад, хоча 
смертна кара переважно застосовувалася 
до «вбивць», вона могла бути призначена 

за такі злочини як спекуляція валютними 
цінностями або цінними паперами у вели-
ких розмірах, розкрадання державного або 
громадського майна в особливо великих 
розмірах, одержання хабара за обтяжуючих 
обставин. Тобто у зазначеному підході був 
присутній політико-ідеологічний підхід, а 
не філософсько-правовий, що спирається 
на принципи аксіологічної методології в 
аналізі соціальних явищ. 

Сьогодні смертна кара не передбача-
лося законодавством майже усіх європей-
ських держав, тоді як вона зберігалася 
і продовжує зберігатися в США, Китаї, 
мусульманських державах Сходу. Водно-
час організації світового співтовариства 
ухвалили низку документів, в яких її учас-
никам, в тому числі й Україні, рекомен-
дували (ООН), аби вони зобов’язувалися 
скасувати смертну кару (Рада Європи). За-
значене також, на нашу думку, обумовлене, 
крім інших чинників, недостатністю саме 
аксіологічного осмислення кримінального 
права. Адже кримінальне право є відобра-
женням ціннісного устрою культури, кра-
їни, цивілізації, в якому воно (кримінальне 
право) існує та діє. Саме тому реально 
діють не стільки і не тільки ті кримінально-
правові норми, які відображені в законо-
давстві, а саме ті, які є проявом цінностей, 
які реально існують у суспільстві на різних 
його рівнях і у різних його структурах.

Кримінально-правові норми існують в 
умовах реального відображення суспіль-
ством і кожною особою окремо. Аксіоло-
гічні пошуки, як вже зазначалося, мають 
спиратися на те, як реально у суспільстві 
«працюють» і втілюються цінності, за-
кріплені у кримінальному законі. Саме 
від цих процесів та закономірностей цих 
процесів мають залежати зміни як у кри-
мінальному законодавстві, так і у практиці 
його застосування. 

В.О. Навроцький слушно вказує на 
те, що «доля навіть однієї людини – по-
терпілого, який не отримав кримінально-
правового захисту, обвинуваченого, що 
притягнутий до відповідальності безпід-
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ставно, має вважатися достатньо вагомою 
підставою для формулювання і відстою-
вання в літературі поглядів, що відповіда-
ють істині» [8, 154]. Ще раз підкреслимо, 
що аксіологічна методологія, з нашої точки 
зору, може на теоретичному рівні відпо-
вісти на питання, чому потерпілі масово 
не отримують кримінально-правового 
захисту, або якщо отримують, то такий 
захист вони взагалі не вважають захистом. 
Саме аксіологічна методологія здатна уза-
гальнити та визначити глибинні, сутнісні 
причини того, чому так часто кримінальне 
покарання застосовується стосовно неви-
нних людей.

Нині переважно на науковому рівні (і 
значно менше на суто практичному) триває 
боротьба з абсолютизацією ролі держави 
на шкоду самодіяльним засадам життє-
діяльності. Також значної актуальності 
набувають проблеми удосконалення зако-
нодавчого поля здійснення регуляторної по-
літики, спрямованої на сприяння розвитку 
підприємницької діяльності, ефективного 
державно-правового захисту підприємни-
цтва, малого і середнього бізнесу, правового 
стимулювання залучення населення до ді-
яльності в цій сфері. Особливо важливим є 
організаційно-правова протидія порушенню 
економічних прав громадян на ведення під-
приємницької діяльності, її захищеність від 
бюрократичного тиску та кримінальних 
структур. Яка роль в цьому кримінального 
права? Чи здатне воно і в якому ступені та 
стосовно яких аспектів сприяти вирішенню 
нагальних проблем сучасного суспільства? 
Відповідь на це знов-таки існує саме у філо-
софському, точніше у аксіологічному визна-
ченні природи кримінального права взагалі 
та опрацювання його ціннісної природи, 
ієрархії, співвідношення різних ціннісних 
елементів, що входять в його зміст зокрема. 

Реформування кримінального права 
без подолання пануючої в радянські часи 
доктрини, яка передбачала захист лише 
інтересів держави в разі порушення гро-
мадянином владних розпоряджень і не 
передбачала відповідальності держави 

за порушення її органами прав та інтер-
есів громадян повинно базуватись на 
достатньо аргументованому теоретич-
ному науковому підґрунті, а не лише на 
ідеолого-політичному. Тобто мова йде про 
вибір аксіологічної «платформи», яка б об-
ґрунтовувала призначення кримінального 
права як фундаментальної галузі права, яке 
захищає цінності суспільства, спрямовані 
на підтримку соціальної єдності, спів-
дружності, толерантності між суб’єктами 
та інституціями соціального буття. Мож-
ливо саме ці соціальні цінності й повинні 
бути вихідними принципами організації 
кримінального права й основою для від-
межування його від інших галузей права.

Сама природа соціальних цінностей 
полягає в тому, що в певному, конкретно 
взятому суспільстві, вони відрізняються 
між собою за ступенем засвоєння, сприй-
няття суспільством і, відповідно, за 
важливістю для такого суспільства. Тобто 
з необхідністю і невідворотністю в кож-
ному суспільстві, об’єднаному державою 
або іншим суспільним утворенням, існує 
ієрархія цінностей, яка з точністю рівня 
«причина – слідство» визначає сутність, 
послідовність, зміст та прояви певних дій 
взагалі та законодавчих дій зокрема. Якщо 
існує ієрархія цінностей, то існує і ієрархія 
їх порушення і, відповідно, градація між 
злочинами та іншими правопорушеннями. 

Необхідно розглядати кримінальне 
право як ідейну конструкцію, яка має своє 
абсолютне суспільне призначення і як 
система цінностей реалізується у цьому 
суспільстві. Саме аксіологія в криміналь-
ному праві як методологічна передумова, 
покликана відокремити політично за-
ангажований і тому хаотичний процес 
створення кримінального законодавства, 
який сьогодні панує в Україні, від реально 
існуючого та діючого кримінального права, 
яке вписано та підтверджено чинною цін-
нісною структурою суспільства.

Останнім часом кримінальне право 
є динамічним і в нормативному плані, 
деякою мірою нестабільним правовим 
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інструментарієм регулювання суспіль-
них відносин. Це пояснюється як його 
багатофункціональністю, так і швидкими 
змінами тактичних завдань певних кримі-
нально-правових норм, що коригуються 
поточними переважно політично-корисно-
бізнесовими, а не суспільними інтересами, 
побудованими на відповідних цінностях в 
конкретних соціальних сферах.

Законотворча діяльність, зокрема вне-
сення змін до КК України відповідно до 
Закону України від 15 квітня 2008 р. «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримі-
нально-процесуального кодексів України 
щодо гуманізації кримінальної відповідаль-
ності» [3], Закону України від 1 жовтня 
2008 р. «Про внесення змін до статей 304 та 
323 Кримінального кодексу України щодо 
посилення відповідальності за злочини 
проти сім’ї та дітей» [5], Закону України від 
25 вересня 2008 р. «Про внесення змін до 
статей 155 та 156 Кримінального кодексу 
України щодо відповідальності за розбе-
щення неповнолітніх» [4], Закону України 
від 19 лютого 2009 р. «Про внесення змін 
до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та Кримінального кодексу 
України щодо посилення відповідальності 
за несвоєчасну виплату або безпідставну 
невиплату заробітної плати, стипендії, пен-
сії чи інших встановлених законом виплат» 
[7], Закону України від 15 грудня 2008 р. 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відповідальності за 
правопорушення на ринку цінних паперів» 
[6] тощо, засвідчує намагання законодавця 
встановити адекватну міру покарання в 
кримінально-правових санкціях відповідно 
до реалій сьогодення. Однак, якщо більш 
детально розглянути ці зміни, виявиться, 
що вони не мають системного, продуманого 
характеру та спрямовані на охорону різних 
цінностей: від інтересів захисту дитинства 
до врахування соціальної ситуації в країні 
під час економічної кризи. Під цими про-
явами також ховаються суто політичні і 
навіть бізнес-корупційні інтереси, які не 
відображають реальної ціннісної структури 

українського суспільства. Проте інститут 
Народного депутата призначений саме 
для відображення інтересів не окремих 
політичних груп та бізнес-корупційних 
утворень, а суспільства. З іншого боку, 
кримінально-правова наука, щоб бути саме 
наукою, має спиратися на методологічну 
основу, яка не може не бути аксіологічною. 
Тільки так можна відокремити історично 
виправдані та ідеологічно й політично 
нав’язані суспільству, – а тому і «непрацю-
ючі», – цінності, які покликано охороняти 
кримінальне право. Проте, якщо вдатися до 
більш детального аналізу деяких з останніх 
змін, то можна побачити їх безсистемність, 
хаотичність, нелогічність та, навіть, не-
долугість, за якими ховаються реальні 
цінності політичних еліт, а не суспільства. 
Чому Закон про кримінальну відповідаль-
ність не працює? Вважаємо тому, що він не 
відображає реалії буття, тобто маніфестує 
на рівні закону ті цінності, що не сприйма-
ються як суспільні регулятиви та навіть не 
ухвалюються свідомістю і тому не можуть 
стати мотивом поведінки тих, кого останнім 
часом в літературі називають «пересічними 
громадянами». 

Підсумовуючи все вищезазначене, 
ми не будемо повторювати наведені нами 
висновки, а лише підведемо узагальнення 
як досягнення мети цієї статті. Через 
з’ясування кримінального права як цін-
ності, з одного боку, та аналіз цінностей, 
які покликано (знов-таки виходячи зі своєї 
ціннісної природи) охороняти кримінальне 
право у певному суспільстві у відповідний 
час – з іншого, можна на теоретичному 
рівні створити підґрунтя для підвищення 
ефективності кримінального права. Аксі-
ологія у кримінальному праві призначена 
для визначення ідеалу цінності кримі-
нального права, з одного боку, і з’ясування 
реальних суспільних цінностей кримі-
нально-правового характеру – з іншого. 
Саме такий підхід дозволить розумно 
вдосконалити кримінальне право, зробити 
його ефективнішим, більш «працюючим» 
та максимально відповідним в частині 
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законодавства та практики його застосу-
вання. Саме в аксіологічних розробках 
кримінального права, його принципів, цін-

ностей та інститутів полягає перспектива 
подальших досліджень в означеному цією 
статтею напрямі. 
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резЮМе
В статье поднимается вопрос необходимости исследования уголовного права с 

позиции аксиологии как залога обеспечения эффективности уголовно-правового зако-
нодательства. Утверждается, что установление роли аксиологии уголовного права в со-
временном украинском правовом пространстве предоставит возможность действенного 
совершенствования уголовно-правового законодательства Украины.

SUMMARY
In the article the question of necessity of research of criminal right is affected from position 

of axiology as factor of providing of efficiency of criminals’ legislation. It becomes firmly 
established that finding out of role of axiology of criminal right in modern Ukrainian legal space 
will give possibility of the real perfection of criminal right for Ukraine.

рекомендовано кафедрою кримінального та адміністративного права
Подано 15.02.2011.
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Стаття 25. Необережність та її види
1. Необережність поділяється на 

злочинну самовпевненість та злочинну 
недбалість.

2. Необережність є злочинною само-
впевненістю, якщо особа передбачала 
можливість настання суспільно небез-
печних наслідків свого діяння (дії або 
бездіяльності), але легковажно розрахо-
вувала на їх відвернення.

3. Необережність є злочинною не-
дбалістю, якщо особа не передбачала 
можливості настання суспільно небез-
печних наслідків свого діяння (дії або 
бездіяльності), хоча повинна була і могла 
їх передбачити.

1. До злочинів, які можуть бути вчинені 
з необережності, відповідно до чинного КК 
України, належать ті, обов’язковою ознакою 
яких є наявність суспільно небезпечних на-
слідків (злочини з матеріальним складом).

2. За своїм змістом ст. 25 КК України 
охоплює два види необережної форми 
вини: злочинну самовпевненість і зло-
чинну недбалість.

Злочинна самовпевненість відповідно 
до ч. 2 ст. 25 КК України має місце тоді, 
коли особа: 

1) передбачає можливість настання сус-
пільно небезпечних наслідків своєї дії чи 
бездіяльності (інтелектуальний момент); 

2) легковажно розраховує на відвер-

нення цих наслідків (вольовий момент). 
При цьому винуватий усвідомлює суспільну 
небезпечність свого діяння (невідповідність 
його закону, службовим, професійним або 
загальноприйнятим правилам тощо).

При злочинній недбалості відповідно 
до ч. 3 ст. 25 КК України особа: 

1) не передбачає можливості настання 
суспільно небезпечних наслідків своєї дії 
або бездіяльності; 

2) повинна була передбачити такі на-
слідки; 

3) могла їх передбачити. 
У цьому випадку винуватий не усві-

домлює суспільної небезпечності своєї 
поведінки, тому не передбачає можливості 
настання суспільно небезпечних наслідків.

3. Злочин вважається вчиненим за зло-
чинної самовпевненості, коли особа: 

1) передбачає лише можливість сус-
пільно небезпечних наслідків своєї дії або 
бездіяльності; 

2) розраховує на реальні сили (напри-
клад, знання, досвід, вміння, фізичні сили, 
сили природи) або конкретні обставини 
(надійність технічних засобів, дія інших 
сил тощо), які дозволять уникнути на-
стання суспільно небезпечних наслідків; 

3) її розрахунки були легковажними 
(невиправданими) і такі наслідки настали. 

У цьому випадку винуватий, з одного 
боку, недостатньо оцінив значення обста-
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вин, які могли викликати суспільно небез-
печні наслідки, а з другого – переоцінив свої 
можливості або інші обставини, які могли 
б відвернути такі наслідки. І у першому, 
і у другому випадках особа діє необачно і 
легковажно. Так, водій автомобіля, який 
перевищує гранично допустиму швидкість, 
легковажно розраховує, що він завдяки сво-
єму досвіду та умінню не вчинить наїзду на 
пішохода, але такий наїзд стався.

За злочинної самовпевненості відсутнє 
свідоме припущення шкідливих наслідків, 
оскільки винуватий сподівається, хоча і 
легковажно, на певні конкретні обставини, 
які здатні їх відвернути. Цим злочинна са-
мовпевненість відрізняється від непрямого 
умислу, за якого особа свідомо припускає 
настання суспільно небезпечних наслідків, 
а якщо і сподівається, що вони не наста-
нуть, то це є невизначена надія, надія на 
«щось», а не на конкретні обставини.

4. Злочинна недбалість виражається у 
непередбаченні винуватим суспільно небез-
печних наслідків своєї дії або бездіяльності. 
Це – одна з важливих ознак, яка дозволяє 
відмежувати недбалість від обох видів 
умислу і від злочинної самовпевненості. 
Інші ознаки, притаманні недбалості, – це 
обов’язок і можливість особи передбачити 
суспільно небезпечні наслідки свого діяння.

Обов’язок бути уважним і розсудливим 
при вчиненні певних дій, передбачати 
настання їх шкідливих наслідків поклада-
ється на громадян законом, спеціальними 
нормами та правилами, які регулюють 
службову або професійну діяльність тощо. 

Однак наявність одного лише обов’язку 
передбачати суспільно небезпечні наслідки 
своєї дії або бездіяльності не є достатньою 
підставою для визнання особи винуватою у 
злочинній недбалості. Суттєве значення має 
фактична можливість особи передбачати 
вказані наслідки. Ця можливість пов’язана, 
по-перше, з деякими суб’єктивними власти-
востями особи (рівень спеціальних знань у 
конкретній галузі, життєвий і практичний 
досвід тощо), по-друге, – з тими конкрет-
ними умовами, в яких діяла така особа.

5. При вирішенні питання про зло-
чинну недбалість слід звернути увагу на 
проблему визначення її змісту.

Відповідно до ч. 3 ст. 25 КК України, 
«необе режність є злочинною недбалістю, 
якщо особа не передбачала можливості 
настання суспільно небезпечних наслідків 
свого діяння (дії або бездіяльності), хоча 
повинна була і могла їх передбачити». 
Це формулювання фактично не містить 
відмінностей від формулювання ст. 8 КК 
УРСР 1960 р. Оскільки за злочинної не-
дбалості особа не передбачає суспільно 
небезпечних наслідків свого діяння, ви-
никає питання про суб’єктивні складові 
підстави кримінальної відповідальності 
такої особи. Чи дійсно законодавче форму-
лювання злочинної недбалості відображає 
вину суб’єкта злочину? 

Згідно з психологічною теорією вини, 
вина в кримінальному праві розглядається 
як психічний акт, певне психічне став-
лення. Формально-юридичною підставою 
змісту вини є ст. 23 КК України, де вина 
визначається як родове поняття умислу 
або необережності. Законодавча харак-
теристика умислу, безперечно, включає 
психологічні компоненти. Однак при 
нормативному визначенні необережності 
вони не так очевидні, а в такому її виді, 
як злочинна недбалість, – неоднозначні. 
Законодавець формулює психічний зміст 
злочинної недбалості у вигляді негативної 
харак теристики («не передбачала мож-
ливості настання суспільно небезпечних 
наслідків»). Додаткові ознаки недбалості 
(«повинна була і могла їх передбачити») 
не включають психологічних компонентів, 
оскільки вказують на обов’язковість і мож-
ливість передбачати, а не на реальне пе-
редбачення. Обов’язок вказує на наявність 
нормативної вимоги, припису даній особі 
передбачати настання суспільно небез-
печних наслідків своїх дій. Встановлення 
можливості передбачає з’ясування того, чи 
здатна та чи інша особа взагалі інтелекту-
ально і фізично передбачити настання сус-
пільно небезпечних наслідків. Ні перше, ні 
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друге не відбивають будь-якого психічного 
ставлення. Обов’язок не має зв’язку з 
психічним ставленням за матеріальними 
та логічними підставами. Можливість 
означає потенційну, нереалізовану пове-
дінку, тоді як кримінальне право вимагає 
встановлення вини дійсної, а не можливої.

В літературі з кримінального права 
можна зустріти також положення, згідно з 
яким спірним видається твердження про те, 
що при необережності психічна діяльність 
лише звужується. Якщо законодавець, ви-
значаючи, наприклад, обмежену осудність 
(ч. 1 ст. 20 КК України), говорить про нездат-
ність повною мірою усвідомлювати свої дії і 
бездіяльність та (або) керувати ними, то при 
визначенні злочинної недбалості повністю 
заперечує усвідомлення і передбачення. 
Посилання на критерії «міг» і «повинен» 
вказують, про що було зазначено вище, на 
можливе передбачення та усвідомлення, а 
не на дійсне.

Деякі вчені відмічають, що вина, як 
юридична категорія передбачає не взагалі 
психічне ставлення людини до будь-чого, 
а її ставлення до конкретно визначених в 
законі обставин – наслідків. Якщо такого 
ставлення за злочинної недбалості за пря-
мою вказівкою закону немає – відповідно, 
не може бути і психічного ставлення як ва-
ріанту вини. На відсутність, певною мірою, 
збігу формули вини у виді злочинної не-
дбалості з психічним ставленням вказують 
і представники психологічної теорії вини. 
Віднесення до вольового моменту ознаки 
«повинен був і міг передбачити» є спірним. 
Її можна розглядати лише як нереалізовану 
потенційність свідомості та волі. У прямому 
розумінні в цій формулі немає й інтелекту-
ального моменту. 

Інший варіант встановлення психо-
логічного змісту недбалості пов’язаний з 
пошуком його в тому, що передує настанню 
наслідку, тобто у ставленні до діяння. При-
хильники цього напряму вбачають психоло-
гічну основу недбалості у розумінні особою 
того, що вона створює певну ймовірність 
настання шкоди через недостатню проду-

маність своїх дій, що вона свідомо вступає 
у сферу невизначеності, яка не виключає 
заподіяння шкоди.

Заслуговує на увагу інтерпретація 
необережності в Кримінальному кодексі 
Швейцарії. Необережність «має місце, якщо 
особа, що вчинила злочин або проступок, 
діє внаслідок необачності, що суперечить 
обов’язку, не враховуючи наслідків своєї 
злочинної поведінки і не беручи їх до уваги. 
Необачність суперечить обов’язку, якщо 
особа не додержується заходів обережності, 
які вона зобов’язана застосувати в силу 
обставин або її особистих якостей», тобто 
відсутність передбачення наслідків діяння за 
недбалості не означає відсутності будь-якого 
ставлення взагалі до настання таких наслід-
ків, оскільки це б означало відсутність вини.

При цьому слід зазначити, що відсут-
ність передбачення суспільно небезпечних 
результатів не є порожнечею в психіці лю-
дини, а є ставленням з позитивним змістом, 
яке полягає у тому, що в момент вчинення 
злочинного діяння у особи є реальна мож-
ливість передбачити ці результати. Воно 
(відсутність передбачення) передбачає 
існування реального психічного фактора, 
що сприяє настанню небажаних наслідків, 
без яких злочинний результат не настав би 
взагалі. 

У злочинно недбалому психічному 
ставленні також розрізняють два моменти – 
позитивний та негативний. Під негативним 
моментом розуміється відсутність перед-
бачення суспільно небезпечних наслідків, а 
позитивний момент вбачається в наявності 
обов’язку і можливості такого передбачення.

Відповідальність при вчиненні злочину 
за наявності вини у виді злочинної недба-
лості може наставати тому, що неперед-
бачення суспільно небезпечних наслідків 
пояснюється відсутністю у суб’єкта злочину 
необхідної уважності та передбачливості за 
наявності обо в’язковості і об’єктивної мож-
ливості передбачати ці наслідки.

Однак у теорії кримінального права 
висловлена й інша точка зору, а саме: зміст 
психічного ставлення суб’єкта за зло-
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чинної недбалості полягає не в можливості 
усвідомлювати суспільно небезпечний 
і протиправний характер своїх дій, а в 
дійсному усвідомленні особою суспільної 
небезпечності і протиправності вчинюва-
ної нею дії або бездіяльності. При цьому 
відсутність передбачення суспільно небез-
печних наслідків діяння ототожнюється з 
інтелектуальною помилкою. При злочинній 
недбалості можлива не лише відсутність 
вольових зусиль, спрямованих на заподі-
яння суспільно небезпечних наслідків, а й 
усвідомлення можливості їх настання. Та-
кий стан можна охарактеризувати як певну 
бездіяльність психіки щодо суспільно не-
безпечних наслідків, оскільки можливість 
не є дійсністю.

У філософії прийнято розрізняти аб-
страктну і реальну можливість. Абстрактна 
можливість – це відсутність будь-яких умов, 
що породжують окремі явища, але водночас 
– і відсутність умов, що перешкоджають 
його виникненню. Така можливість може 
бути порівняна з категорією випадковості. 
Реальна можливість означає наявність низки 
необхідних умов реалізації, тобто перетво-
рення на дійсність даного явища. Виходячи з 
цього, абстрактна можливість передбачення 
має місце за випадкового заподіяння шкоди, 
коли людина в кримінально-правовому сенсі 
не могла передбачати настання суспільно 
небезпечних наслідків, оскільки були від-
сутні будь-які передумови для цього. Не 
було, відповідно, і психічного ставлення до 
них (вини). Таким чином, відсутність перед-
бачення – як психічне ставлення – можливе 
лише тоді, коли можливість передбачення 
реальна, тобто коли вона ґрунтується на 
певних факторах, що можуть розцінюватись 
як умови реалізації передбачення. Відпо-
відно, щоб встановити конкретний зміст 

психічного ставлення суб’єкта до суспільно 
небезпечних наслідків діяння за злочинної 
недбалості, необхідно з’ясувати, які психічні 
явища і процеси становлять суб’єктивну 
передумову (реальну можливість) перед-
бачення, що конкретно заповнює той уявний 
вакуум, що утворюється, коли передбачення 
у значенні, вжитому в ч. 2 ст. 25 КК України, 
відсутнє.

Таким чином, у теорії кримінального 
права можна виділити такі основні варіанти 
розуміння психологічного змісту злочинної 
недбалості: 

1) відсутність психічного ставлення 
до суспільно небезпечного наслідку, який 
передбачений як обов’язкова ознака у відпо-
відному складі злочину; 

2) визначення психологічної основи зло-
чинної недбалості через певну ймовірність 
настання суспільно небезпечних наслідків; 

3) відсутність передбачення суспільно 
небезпечних наслідків є ставленням з по-
зитивним змістом, яке полягає у тому, що 
в момент вчинення злочинного діяння у 
особи є реальна можливість передбачити ці 
суспільно небезпечні наслідки; 

4) у психічному ставленні за злочинної 
недбалості розрізняються два моменти: по-
зитивний і негативний; 

5) психічне ставлення розглядається як 
потенційне, що засновано на реальній, але 
нереалізованій можливості передбачення. 

Найбільш обґрунтованою є точка зору, 
відповідно до якої інтелектуальним елемен-
том злочинної недбалості є непередбачення 
настання суспільно небезпечних наслідків 
за наявності об’єктивної можливості цього. 
Вольовий елемент злочинної недбалості 
характеризується вольовим характером вчи-
нюваної особою дії або бездіяльності.
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Згідно з ч. 4 ст. 112 Кримінально-про-
цесуального кодексу України (далі – КПК) 
до підслідності слідчих податкової міліції 
віднесені справи про злочини, передбачені 
ст. 212 Кримінального кодексу України 
(далі – КК) «Ухилення від сплати податків, 
зборів, інших обов’язкових платежів». 
Особливістю ст. 212 КК є те, що у її ч. 4 
передбачена заохочувальна норма у сфері 
оподаткування. Ця норма зазнала суттєвих 
змін. Верховна Рада України 2 грудня 
2010 р. прийняла Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни у зв’язку з прийняттям Податкового 
кодексу України» [5], яким ч. 4 ст. 212 
КК викладена у новій редакції, а саме: 
«Особа, яка вчинила діяння, передбачені 
частинами першою, другою, або діяння, 
передбачені частиною третьою (якщо вони 
призвели до фактичного ненадходження до 
бюджетів чи державних цільових фондів 
коштів в особливо великих розмірах) цієї 
статті, звільняється від кримінальної від-
повідальності, якщо вона до притягнення 
до кримінальної відповідальності сплатила 
податки, збори (обов’язкові платежі), а та-
кож відшкодувала шкоду, завдану державі 
їх несвоєчасною сплатою (фінансові санк-
ції, пеня)».

До внесення зазначених змін до цієї 
заохочувальної норми деякі процесуальні 
аспекти звільнення від кримінальної відпо-
відальності за ухилення від сплати податків 

вже розглядались у працях таких науков-
ців, як Ю. Баулін, О. Дудоров, М.Йоффе, 
В.Останін та ін. Однак новизна норматив-
ного матеріалу обумовлює необхідність 
проведення комплексного дослідження 
вказаної проблеми. Отже, метою цієї статті 
є розгляд питання про процесуальну форму 
застосування ч. 4 ст. 212 КК. 

Для правильного вирішення цього 
питання спочатку потрібно визначитися з 
таким поняттям ч.  4 ст.  212 КК, як «звіль-
нення від кримінальної відповідальності». 
Роз’яснення даного поняття міститься у 
п.1 постанови Пленуму Верховного Суду 
України № 12 від 23 грудня 2005 р. «Про 
практику застосування судами України 
законодавства про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності». Судам 
роз’яснено, що звільнення від кримінальної 
відповідальності – це відмова держави від 
застосування щодо особи, котра вчинила 
злочин, установлених законом обмежень 
певних прав і свобод шляхом закриття 
кримінальної справи, яке здійснює суд у 
випадках, передбачених КК, у порядку, 
встановленому КПК [6, 313].

Однак у КПК немає відповідної норми, 
що визначає процесуальну форму за-
криття кримінальної справи за наявності 
наведеної матеріально-правової підстави. 
Таким чином, існує прогалина у кримі-
нально-процесуальному законі, під якою 
слід розуміти «відсутність регулювання 
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кримінально-процесуальних відносин, 
коли ці відносини мають бути врегульовані 
з позицій принципів права» [4, 49].

Якщо державний орган, що здійснює 
кримінальне судочинство, зустрівся з 
такою прогалиною, то він має право і 
зобов’язаний подолати її за правилами ана-
логії закону, тобто залучити для вирішення 
ситуації, що склалася, іншу норму права, 
передбачену для врегулювання найбільш 
схожої з ситуацією, що вирішується [4, 49]. 
Іншими словами, слідчий, прокурор, суд 
у наведеній ситуації мають застосовувати 
ті норми КПК, які визначають порядок 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності за наявності обставин, передбачених 
Загальною частиною КК. Таким чином, 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності та закриття кримінальної справи за 
підставою, передбаченою ч. 4 ст. 212 КК, 
необхідно здійснювати за правилами, пе-
редбаченими ст. 71 КПК. 

Рішення про закриття кримінальної 
справи може бути прийнято лише після 
всебічного, повного й об’єктивного до-
слідження всіх її обставин та оцінки зі-
браних і перевірених доказів. Спеціальна 
підстава закриття кримінальної справи, 
яка передбачена в ч. 4 ст. 212 КК, належить 
до нереабілітуючих підстав прийняття 
такого рішення. Тому необхідно встано-
вити подію і склад злочину, довести вину 
обвинуваченого у вчиненні податкового 
злочину, зібрати всі необхідні дані, які під-
тверджують наявність цієї нереабілітуючої 
підстави для закриття справи. 

Таким чином, наведена заохочувальна 
норма підлягає застосуванню тільки у 
тому разі, коли: 1) буде доведено, що особа 
вчинила ухилення від сплати податків, 
зборів, інших обов’язкових платежів і 
вчинене нею діяння охоплюється ч. 1 або 
2, або 3 ст. 212 КК; 2) має місце позитивна 
посткримінальна поведінка, яка полягає 
у тому, що винна особа до пред’явлення 
їй обвинувачення сплатила належні суми 
податків і зборів, а також пеню і фінансові 
санкції. Вони повинні бути сплачені саме 

службовою особою підприємства, уста-
нови чи організації, винною у вчиненні 
податкового злочину, а не самою юридич-
ною особою, яка є платником податків. До 
такого висновку можна прийти, виходячи 
із буквального тлумачення ч. 4 ст. 212 КК.

Сплата податків, зборів (обов’язкових 
платежів) має місце у тому випадку, якщо 
особа добровільно або за пропозицією 
працівників податкових органів, якими 
здійснювалась перевірка, в тому числі і 
працівників податкової міліції, сплатить 
в повному обсязі заборговану нею суму 
податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів в порядку, визначеному законом. 
Під відшкодуванням шкоди, завданої 
державі несвоєчасною сплатою податків 
(фінансові санкції, пеня), слід розуміти 
сплату особою коштів у вигляді фінан-
сових санкції або пені. Пеня – це сплата 
коштів у розмірі відсотків, нарахованих на 
суму податкового боргу (без урахування 
пені), що стягується з платника податків 
у зв’язку з несвоєчасним погашенням по-
даткового зобов’язання. Фінансова санкція 
(штрафна санкція) – це плата у фіксованій 
сумі або у вигляді відсотків від суми подат-
кового зобов’язання (без урахування пені 
та штрафних санкцій), яка стягується з 
платника податків у зв’язку з порушенням 
ним правил оподаткування, визначених 
відповідними законами [1, 234].

Для застосування ч. 4 ст. 212 КК не 
вимагається, щоб особа, яка умисно ухи-
лилася від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів, сприяла розкриттю 
і розслідуванню злочину, а також щиро 
покаялася у вчиненому. Як відомо, щире 
розкаяння характеризує суб’єктивне став-
лення винної особи до вчиненого злочину, 
яке виявляється в тому, що вона визнає 
свою провину, висловлює жаль з приводу 
вчиненого та бажання виправити ситуа-
цію, що склалася. Визнання особою своєї 
вини не завжди є проявом щирого каяття, 
як цього вимагає законодавець, оскільки 
може поєднуватись із критикою діючого 
законодавства, виправдуванням своєї 
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протиправної поведінки. «Останнє є ха-
рактерним, зокрема, для ухилення від опо-
даткування. Якби ч. 4 ст. 212 КК містила 
вказівку на щире каяття, ця заохочувальна 
норма у переважній більшості випадків за 
умов сучасної податкової системи України 
просто не працювала, тобто перетворилась 
би у так звану «мертву» кримінально-пра-
вову норму» [3, 78]. 

Потрібно акцентувати увагу на тому, що 
оновлена редакція ч. 4 ст. 212 КК суттєво 
відрізняється від тієї, що діяла раніше. До 
набрання нею чинності 1 січня 2011 р. звіль-
нення особи від кримінальної відповідаль-
ності відбувалось тільки у тому випадку, 
коли вона вперше вчинила наступні зло-
чинні діяння, передбачені ч. 1 або ч. 2 ст. 212 
КК, а саме: 1) умисне ухилення від сплати 
податків, зборів, інших обов’язкових плате-
жів, що входять в систему оподаткування, 
введених у встановленому законом порядку, 
вчинене службовою особою підприємства, 
установ, організації, незалежно від форми 
власності або особою, що займається під-
приємницькою діяльністю без створення 
юридичної особи чи будь-якою іншою осо-
бою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо 
ці діяння призвели до фактичного ненадхо-
дження до бюджетів чи державних цільових 
фондів коштів у значних розмірах; 2) ті самі 
діяння, вчиненні за попередньою змовою 
групою осіб, або якщо вони призвели до 
фактичного ненадходження до бюджетів чи 
державних цільових фондів коштів у вели-
ких розмірах. Під вчиненням ухилення від 
сплати податків, зборів, інших обов’язкових 
платежів уперше потрібно розуміти такі 
ситуації: 

 – особа раніше взагалі не вчиняла 
злочину, передбаченого ч. 1, або 2, 
або 3 ст. 212 КК, або діяння, озна-
ки якого охоплюються однією із 
наведених норм; 

 – особа хоча і вчинила раніше відпо-
відний податковий злочин, проте 
була звільнена за нього від кримі-
нальної відповідальності, в тому 
числі на підставі ч. 4 ст. 212 КК; 

 – на момент вчинення нового ухи-
лення від оподаткування судимість 
за раніше вчинений злочин, перед-
бачений ч. 1 або 2 або 3 ст. 212 
КК, було знято або погашено у 
встановленому законом порядку 
[3, 78].

Тепер законодавець не вимагає, щоб 
умовою звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності ухилення від сплати 
податків, зборів, інших обов’язкових пла-
тежів було те, що особа вперше вчинила 
зазначені злочинні діяння. Вказана заохочу-
вальна норма підлягає застосуванню навіть 
у тому випадку, якщо діяння, передбачені 
ч. 1 або 2 ст. 212 КК, вчиняє особа, раніше 
судима за ухилення від сплати податків, 
зборів, інших обов’язкових платежів, або 
якщо вони призвели до фактичного ненад-
ходження до бюджетів чи державних ці-
льових фондів коштів в особливо великих 
розмірах (ч. 3 ст. 212 КК). Якщо така особа 
до пред’явлення їй обвинувачення спла-
тить податки, збори (обов’язкові платежі), 
а також відшкодує шкоду, завдану державі 
їх несвоєчасною сплатою (фінансові санк-
ції, пеня), вона підлягає звільненню від 
кримінальної відповідальності. 

Норма, передбачена ч. 4 ст. 212 КК, 
застосовується тільки тоді, якщо особа до 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності сплатила податки, збори (обов’язкові 
платежі), а також відшкодувала шкоду, 
завдану державі їх несвоєчасною сплатою 
(фінансові санкції, пеня). Таким чином, 
обов’язковою умовою звільнення особи 
від кримінальної відповідальності є час 
вчинення цією особою перерахованих 
дій – сплати податків та відшкодування 
шкоди. Такі дії мають бути вчинені саме до 
притягнення особи до кримінальної відпо-
відальності, а тому потрібно визначитись і 
з цим поняттям ч. 4 ст. 212 КК.

Оскільки наведена норма у цій частині 
нічим не відрізняється від тієї, що діяла 
раніше, для з’ясування даного питання по-
трібно звернутися до роз’яснень Пленуму 
Верховного Суду України, які дані у поста-
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нові № 15 від 8 жовтня 2004 р. «Про деякі 
питання застосування законодавства про 
відповідальність за ухилення від сплати 
податків, зборів, інших обов’язкових 
платежів» [6, 362]. У п. 19 цієї постанови 
вказано, що особа звільняється від кримі-
нальної відповідальності, якщо вона до 
винесення постанови про притягнення 
її як обвинуваченого і пред’явлення їй 
обвинувачення сплатила в повному обсязі 
податки, збори, інші обов’язкові платежі, 
а також відшкодувала шкоду, завдану дер-
жаві їх несвоєчасною сплатою (фінансові 
санкції, пеня). 

Відповідно до ст. 131 КПК така поста-
нова виноситься у тому разі, коли є досить 
доказів, які вказують на вчинення злочину 
певною особо. Обвинувачення повинно 
бути пред’явлено не пізніше двох днів з 
моменту винесення слідчим постанови 
про притягнення даної особи як обвинува-
ченого і в усякому разі не пізніше дня явки 
обвинуваченого або його приводу (ст. 133 
КПК). Отже, якщо сплата податку мала 
місце після пред’явлення обвинувачення, 
досудове слідство у справі має закінчува-
тися складанням обвинувального висновку 
та направленням кримінальної справи до 
суду. Якщо особа до пред’явлення їй об-
винувачення сплатила податки, платежі та 
відшкодувала фінансові санкції – штраф, 
пеню, вона підлягає звільненню від кримі-
нальної відповідальності.

Важливе значення для застосування 
ч. 4 ст. 212 КК має вибір моменту притяг-
нення як обвинуваченого. Так, передчасне 
прийняття цього процесуального рішення 
може призвести не тільки до необґрунто-
ваного притягнення як обвинуваченого, не-
правомірного застосування відносно його 
заходів процесуального примусу, а і до 
того, що винна особа не встигне погасити 
податкове зобов’язання, сплатити фінан-
сові санкції і не зможе уникнути у такий 
спосіб кримінальної відповідальності. 

Відповідно до ст. 71 КПК, до направ-
лення кримінальної справи до суду слідчий 
повинен виконати низку процесуальних 

дій. По-перше, роз’яснити обвинуваче-
ному сутність обвинувачення. Відповідно 
до ст. 140 КПК, слідчий, упевнившись в 
особі обвинуваченого, має оголосити йому 
постанову про притягнення як обвинува-
ченого, роз’яснити суть пред’явленого об-
винувачення та вручити копію постанови 
про притягнення як обвинуваченого. Про 
виконання цих дій слідчим складається 
протокол із зазначенням години і дати 
пред’явлення обвинувачення, який під-
писується обвинуваченим, слідчим та за-
хисником. 

По-друге, слідчий зобов’язаний роз’яс-
нити обвинуваченому підставу звільнення 
від кримінальної відповідальності, перед-
бачену ч. 4 ст. 212 КК. На наш погляд, наве-
дену підставу звільнення від кримінальної 
відповідальності потрібно роз’яснювати 
особі вже на початковому етапі прова-
дження по кримінальній справі – після 
порушення щодо неї кримінальної справи 
за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 
КК. Це необхідно робити для того, щоб: 
1) особа була проінформована про дію 
заохочувальної норми, при дотриманні 
вимог якої вона підлягатиме звільненню 
від кримінальної відповідальності; 2) у 
неї був певний час до притягнення до кри-
мінальної відповідальності сплатити по-
датки, збори (обов’язкові платежі), а також 
відшкодувати шкоду, завдану державі їх 
несвоєчасною сплатою (фінансові санкції).

По-третє, обвинуваченому потрібно 
роз’яснити право заперечувати проти за-
криття справи з цієї підстави. Причому його 
позицію слід викласти у відповідному про-
токолі. Направлення кримінальної справи 
до суду не може допускатися, якщо обви-
нувачений проти цього заперечує. В цьому 
разі провадження у справі має продовжува-
тися в звичайному порядку. Роз’яснюючи 
дане право, слідчий повинен переконатися, 
що обвинуваченому зрозумілі наслідки за-
криття справи за його згодою.

По-четверте, в разі винесення по-
станови про направлення справи до 
суду необхідно ознайомити з нею обви-
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нуваченого, його захисника. У КПК не 
визначені вимоги, які пред’являються 
до такого процесуального документа. 
Відповідні роз’яснення з цього питання 
містяться у п. 13 вищевказаної постанови 
Пленуму Верховного Суду України № 12 
від 23 грудня 2005 р., де вказано, що за-
значена постанова має бути вмотивована. 
Крім даних про особу у ній повинні бути 
наведені докази вчинення злочину, а також 
обставини, на підставі яких прокурор або 
слідчий дійшов висновку про необхідність 
закриття кримінальної справи.

По-п’яте, обвинуваченому, його захис-
нику, у разі їх вимоги, потрібно надати для 
ознайомлення усі матеріали кримінальної 
справи та роз’яснити їх права, передбачені 
КПК. 

Виконавши перераховані процесуальні 
дії, слідчий повинен направити кримі-
нальну справу прокурору. Дії прокурора у 
справі, яка надійшла до нього від слідчого 
щодо направлення в суд для вирішення 
питання про звільнення від кримінальної 
відповідальності, визначені у ст. 2321 КПК. 
Одержавши справу, прокурор має переві-
рити повноту проведеного розслідування, 
законність постанови і прийняти одне з 
таких рішень: 1) дати письмову згоду з 
постановою слідчого і направити справу 
до суду; 2) скасувати постанову слідчого і 
повернути йому справу з письмовими вка-
зівками; 3) змінити постанову слідчого або 
винести нову постанову. Якщо прокурор 
погодився з рішенням слідчого, кримі-
нальна справа направляється до суду для 
прийняття рішення про звільнення особи 
від кримінальної відповідальності. 

У зв’язку з розглядом даного питання 
слід звернути увагу на те, що ст. 212 КПК 
не передбачає такої форми закінчення до-
судового слідства, як складання постанови 
про направлення справи до суду для ви-
рішення питання про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності. У цій статті 
вказано, що досудове слідство закінчується 
складанням обвинувального висновку або 
постанови про закриття справи чи по-

станови про направлення справи до суду 
для вирішення питання про застосування 
примусових заходів медичного характеру. 
Безумовно, направлення кримінальної 
справи до суду для вирішення питання 
про звільнення від кримінальної відпові-
дальності є теж самостійною формою за-
кінчення досудового розслідування, а тому 
потрібно внести відповідне доповнення до 
ст. 212 КПК.

Питання про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності за під-
ставою, передбаченою ч. 4 ст. 212 КК, 
має вирішуватись у стадії попереднього 
розгляду справи суддею. Такі роз’яснення 
надані Пленумом Верховного Суду Укра-
їни у постанові № 6 від 30 травня 2008 р. 
«Про практику застосування кримінально-
процесуального законодавства при по-
передньому розгляді кримінальних справ 
у судах першої інстанції» [2, 10]. У п. 10 
цієї постанови зазначено, що за змістом 
ст. 248 КПК на цій стадії справи можуть 
бути закриті як справи, що надійшли до 
суду з обвинувальним висновком (зокрема 
за актом амністії), так і справи, що надій-
шли до суду від прокурора з постановами 
прокурора чи слідчого, погодженими із 
прокурором, про звільнення обвинуваче-
ного від кримінальної відповідальності із 
закриттям кримінальної справи. У цій ста-
дії визначена можливість закриття справи 
за всіма підставами, зазначеними у ст. 248 
КПК. Також на цій стадії справа може бути 
закрита і за спеціальних підстав, перед-
бачених в Особливій частині КК .

Розглядаючи справу, суддя повинен 
переконатися, що діяння, яке поставлено 
особі у провину, дійсно мало місце, що 
воно містить склад злочину і особа винна 
в його вчиненні, а також, що умови та 
підстави її звільнення від кримінальної 
відповідальності передбачені ч. 4 ст. 212 
КК. Умовою такого звільнення є вчинення 
особою податкового злочину, а підставою 
є певна її поведінка після його вчинення, 
яку держава заохочує, а саме до притяг-
нення до кримінальної відповідальності 

о.А. ворона 
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вона сплатила податки, збори (обов’язкові 
платежі), а також відшкодувала шкоду, за-
вдану державі їх несвоєчасною сплатою 
(фінансові санкції, пеня).

За наявності обставин, передбачених 
ч. 4 ст. 212 КК, суд зобов’язаний звільнити 
відповідну особу від кримінальної від-
повідальності. Такий висновок витікає 
зі змісту п. 12 наведеної постанови Пле-
нуму Верховного Суду України № 12 від 
23 грудня 2005 р., у якому наголошується, 
що суди повинні враховувати, що в низці 
норм Особливої частини КК передба-
чено спеціальні підстави звільнення від 
кримінальної відповідальності. У таких 
випадках за наявності обставин, перед-
бачених конкретною нормою закону, суд 
зобовʼязаний звільнити відповідних осіб 
від кримінальної відповідальності. При-
ймаючи рішення про закриття справи, 
суддя повинен скасувати запобіжний захід, 
заходи забезпечення цивільного позову 
і конфіскації майна, а також вирішити 
питання про речові докази. З огляду на 
вимоги ч. 1 ст. 13 Закону «Про судоустрій 
і статус суддів», суддя, прийнявши при по-
передньому розгляді кримінальної справи 
рішення про її закриття, повинен ухвалити 
постанову іменем України.

У разі незгоди судді з постановою 
прокурора або слідчого, погодженого з 
прокурором, про можливість закриття 
справи щодо обвинуваченого з підстави, 
передбаченої у ч. 4 ст. 212 КК, суддя при 
попередньому розгляді справи вправі або 
повернути її на додаткове розслідування 
на підставі ст. 246 КПК (якщо у справі 
допущені істотні порушення кримінально-
процесуального закону чи не виконано 
обовʼязкові при проведенні досудового 
слідства дії, які мають значення для при-
йняття рішення по суті справи), або повер-
нути справу прокурору на підставі ст. 2491 
КПК (якщо прокурор не дотримав вимог 
закону щодо перевірки наявності підстави 
для закриття справи).

 На відміну від діючого КПК, у проекті 
КПК України від 13 грудня 2007 р. № 1233 

передбачена ст. 184 «Порядок закриття 
провадження в кримінальній справі та 
звільнення особи від кримінальної від-
повідальності з підстав, передбачених в 
Особливій частині Кримінального кодексу 
України» [7], у якій йдеться і про процесу-
альну форму застосування ч. 4 ст. 212 КК.

Згідно з ч. 1 ст. 184 КПК, прокурор за 
наявності підстав, передбачених у ч.  4 ст.  
212 КК, своєю мотивованою постановою 
направляє кримінальну справу до суду для 
вирішення питання про закриття в ній про-
вадження та звільнення обвинуваченого від 
кримінальної відповідальності. У ч. 2 цієї 
статті вказано, що суд у судовому засіданні 
за наявності підстав для звільнення від 
кримінальної відповідальності, зазначених 
у ч. 1 цієї статті, закриває провадження у 
справі та звільняє особу від кримінальної 
відповідальності. Відповідно до ч. 3 ст. 184 
проекту, якщо особі за наявності перед-
бачених у цій статті підстав для звіль-
нення від кримінальної відповідальності 
предʼявлено обвинувачення у вчиненні 
інших злочинів, за які вона не звільняється 
від кримінальної відповідальності, справа 
у повному обсязі направляється до суду зі 
вказаною в частині першій цієї статті по-
становою та обвинувальним висновком. 
Питання про звільнення від кримінальної 
відповідальності у відповідній частині 
обвинувачення з підстав, передбачених в 
Особливій частині КК, у такому випадку 
вирішується судом при попередньому роз-
гляді справи. 

У цілому погоджуючись з редакцією 
ст. 184 проекту КПК, висловимо деякі 
пропозиції щодо її вдосконалення. Пропо-
нуємо доповнити ч. 1 цієї статті положен-
ням, що перед винесенням мотивованої 
постанови про направлення справи до суду 
для вирішення питання про закриття в ній 
провадження та звільнення обвинуваче-
ного від кримінальної відповідальності, 
йому повинно бути розʼяснено сутність 
обвинувачення, підставу звільнення від 
кримінальної відповідальності і право за-
перечувати проти закриття провадження 
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у справі з цієї підстави. Направлення кри-
мінальної справи до суду з підстав, зазна-
чених у цій статті, не допускається, якщо 
обвинувачений проти цього заперечує. В 
цьому разі провадження у справі продо-
вжується в звичайному порядку. Прокурор 

повинен ознайомити обвинуваченого, його 
захисника з зазначеною постановою, а в 
разі їх вимоги – з усіма матеріалами справи 
та розʼяснити їх права, передбачені цим 
Кодексом.
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Питання об’єктивної сторони правопо-
рушення тісно переплітається з правовою 
характеристикою злочинів у криміналь-
ному праві. Проте суттєві ознаки зверта-
ють на себе увагу та об’єктивно вимагають 
додаткових досліджень юристами-адміні-
стративістами. У цьому розумінні питання 
про об’єктивну сторону правопорушень, 
пов’язаних з поширенням недобросовісної 
інформації, є досить актуальним для ана-
лізу діяльності адвоката.

На сучасному етапі дана проблема-
тика досліджується науковцями у рамках 
загальних чи спеціалізованих проблем 
юридичної відповідальності. У роботах 
В.Б. Аверʼянова, М.Г. Авдюкова, О.Ф. Ан-
дрійко, Г.В. Атаманчука, Д.М. Бахраха, 
І.Л. Бачило, Ю.П. Битяка, Р.Х. Валєєва, 
І.П. Голосніченка, Р.В. Ігоніна, В.К. Кол-
пакова та багатьох інших науковців 
поставлена проблема розроблювалась з 
урахуванням специфіки іншого предмета 
дослідження.

В даній статті надається спеціалізо-
вана правова характеристика об’єктивної 
сторони правопорушень щодо поширення 
недобросовісної інформації.

Об’єктом правопорушення є суспільні 
відносини, на які здійснено посягання. Під 
час вчинення правопорушення юридич-

ною особою, як і у випадку його вчинення 
громадянином, розрізняють загальний, 
родовий і безпосередній об’єкт проступку. 

Загальний об’єкт – це сукупність 
суспільних відносин, які захищаються за-
ходами адміністративної відповідальності. 
Оскільки юридична відповідальність охо-
роняє суспільні відносини, врегульовані 
різними галузями права, то загальний 
об’єкт включає в себе різноманітні види 
правовідносин. Така різноманітність ви-
кликає необхідність встановлення родо-
вого об’єкту. Податкове, митне, фінансове, 
екологічне право та ін. використовують 
кримінальну, цивільно-правову або адмі-
ністративну відповідальність для захисту 
певних правовідносин.

Під безпосереднім об’єктом право-
порушення слід розуміти ті конкретні 
суспільні відносини, яким може завдати 
шкоди винна особа. Ці відносини перебу-
вають під охороною закону і є складовою 
частиною, елементом окремого складу 
правопорушення.

Для того, щоб більш ясно окреслити 
об’єкт та об’єктивну сторону правопору-
шень щодо поширення недобросовісної 
інформації, на мою думку, слід розглянути 
даний процес з точки зору елементів, з 
яких цей процес складається.

о.І. косаренко,
адвокат, аспірант
(Академія адвокатури України)
(Науковий керівник професор З.В. Ромовська)

ОБʼЄКТ І ОБʼЄКТИВНА 
СТОРОНА ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПОВʼЯЗАНИХ З ПОШИРЕННЯМ 
НЕДОБРОСОВІСНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ
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Так, очевидним є той факт, що до скла-
дових елементів процесу поширення недо-
бросовісної інформації відносяться такі:

 – джерело поширення інформації 
(або інформант);

 – спосіб поширення інформації 
(способи та засоби комунікації);

 – приймач інформації;
 – власне інформація (у вигляді ма-

теріального чи нематеріального 
носія);

 – спосіб отримання інформації ін-
формантом.

Відповідно до цих п’ятьох складових 
можна визначити основні групи право-
порушень за об’єктивною стороною. 
Отже, правопорушеннями, пов’язаними з 
поширенням недобросовісної інформації, 
можуть бути:

 – такими, що в процесі передачі 
інформації використовується не-
правдива або неповна інформація 
(наприклад, поширення неправ-
дивої інформації в рекламних 
матеріалах);

 – такими, що джерелом поширен-
ня інформації інформація була 
отримана протиправним шляхом 
(порушення законодавства про 
комерційну таємницю);

 – такими, що сам факт існування дже-
рела інформації є протиправним;

 – такими, що процес передачі інфор-
мації є протиправним або порушує 
чинне законодавство (наприклад, 
поширення в мережі Інтернет 
матеріалів, які охороняються ав-
торським правом);

 – такими, що в рамках процесу пере-
дачі інформації приймач інформа-
ції є протиправним (розголошення 
державної, комерційної, банків-
ської чи професійної таємниці).

Як зазначає М.В. Рудик, значення 
об’єкта для складів злочинів, що посяга-
ють на таємницю, полягає в такому: 

 – по-перше, за родовим об’єктом 
виділені конкретні види таємниць, 

що охороняються кримінальним 
законом: приватного життя, ко-
мерційна, банківська, державна, 
а також здійснено включення цих 
складів злочинів до відповідних 
розділів Особливої частини КК 
України; 

 – по-друге, ці розділи сформульо-
вані у певній послідовності, що 
відповідає новій ієрархії цінностей 
в українському суспільстві: осо-
бистість – суспільство – держава 
– кримінально-правовий захист та-
ємниці приватного життя (розд. 5, 
ст.ст. 159, 163, 168, 182), комерцій-
на й банківська таємниці (розд. 7, 
ст.ст. 231, 232), державна таємниця 
(розд. 1, ст.ст. 111, 114; розд. 14, 
ст.ст. 328, 329; розд. 19, ст. 422).

Основним безпосереднім об’єктом 
злочинних посягань необхідно визнавати 
окремі суспільні відносини у сфері обігу 
комп’ютерної інформації, яка має обмеже-
ний доступ щодо правомірного здійснення 
певною особою інформаційної діяльності 
стосовно комп’ютерної інформації, яка 
становить один із блоків таємниць (при-
ватного життя, комерційна, банківська та 
державна таємниці), та якій завдано шкоди 
конкретним злочинним посяганням (зло-
чином) [4].

Одним з основних правопорушень, 
пов’язаних з поширенням недобросовісної 
інформації, є незаконне використання 
відомостей, що становлять комерційну 
таємницю. Слід відзначити, що в Кримі-
нальному кодексі України розмежовано 
власне збирання відомостей, що станов-
лять комерційну таємницю (ст. 231 КК), та 
їх розголошення (ст. 232 КК).

У законодавстві України легальне ви-
значення комерційної таємниці закріплено 
в ст. 505 ЦК, де міститься і ряд вимог, 
сукупність яких дозволяє віднести її до 
такого виду інформації: 

1) секретність, яка включає незагально-
відомість та нелегкодоступність; 

2) комерційна цінність; 
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3) застосування необхідних заходів для 
збереження її секретності. 

Як зазначає А.Г. Дідук, перелічені ви-
моги відповідають міжнародним нормам, 
зокрема Угоді Світової організації торгівлі 
про торгові аспекти прав інтелектуальної 
власності (Угода TRIPS) та Модельним по-
ложенням про захист від недобросовісної 
конкуренції (ВОІВ) [2].

Безпосередній об’єкт злочинів, перед-
бачених ст.ст. 231 і 232 КК, – це суспільні 
відносини по збереженню комерційної 
та (або) банківської таємниці, які забез-
печують охорону від недобросовісної кон-
куренції у сфері господарської діяльності 
й обмеження монополізму. Подібним за 
своєю суттю із злочинами, передбаченими 
ст.ст.  231 та 232 КК, є розголошення 
державної таємниці. Об’єктом злочину є 
режим державної таємниці, тобто вста-
новлений згідно з вимогами відповідних 
актів законодавства єдиний порядок за-
безпечення охорони державної таємниці, 
що забезпечує безпеку держави. Аналіз за-
конодавства у сфері рекламної діяльності, 
пов’язаної з поширенням інформації, дає 
підставу зробити висновок, що об’єктом 
правопорушення у сфері рекламної ді-
яльності слід вважати, по-перше, право-
відносини щодо встановленого порядку 
виробництва та розміщення реклами, 
по-друге, правовідносини, що витікають 
із встановлених прав споживачів реклами 
на отримання правдивої, точної та до-
стовірної інформації та кореспондуючого 
обов’язку рекламодавців не вводити спо-
живача в оману неповною, неточною чи 
неправдивою інформацією.

Подібними до недобросовісної реклами 
за характером правопорушення є  злочини, 
передбачені ст.ст.  218 та 220 КК (про 
фіктивне банкрутство та про приховування 
стійкої фінансової неспроможності відпо-
відно). Об’єктом даних двох видів злочинів 
та злочинів, передбачених ст.ст. 219, 221 
КК, є встановлений законодавством по-
рядок здійснення господарської діяльності 
в частині забезпечення інтересів громадян, 

юридичних осіб та держави від ризиків, 
пов’язаних з неплатоспроможністю 
(стійкою фінансовою неспроможністю) 
суб’єктів господарської діяльності, яка 
юридично фіксується під час розгляду 
справ про банкрутство такого суб’єкта.  

Розглянемо правопорушення, пов’язані 
з порушенням недоторканності приватного 
життя, – ст. 182 КК. Відповідно, об’єктом 
даного злочину є: 

 – згідно зі ст. 32 Конституції України 
ніхто не може зазнавати втручання 
в його особисте і сімейне життя, 
крім випадків, передбачених 
Конституцією; 

 – не допускається збирання, збері-
гання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про 
особу без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в 
інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав 
людини. Об’єктом злочину є право 
громадянина на недоторканність 
приватного життя, особисту та 
сімейну таємницю.

Тісно пов’язаною з недоторканістю 
приватного життя є проблема розголо-
шення відомостей про стан здоров’я 
громадянина. Так, наприклад, ст. 132 
КК встановлює відповідальність за роз-
голошення відомостей про проведення 
медичного огляду на виявлення зараження 
вірусом імунодефіциту людини чи іншої 
невиліковної інфекційної хвороби.

Об’єктом даного злочину є встановле-
ний порядок надання інформації про про-
ведення медичного огляду на виявлення 
зараження вірусом імунодефіциту людини 
чи іншої невиліковної інфекційної хво-
роби, права і свободи громадян.

Розглянемо також злочин, передбаче-
ний ст. 145 КК, – умисне розголошення лі-
карської таємниці особою, якій вона стала 
відома у зв’язку з виконанням професійних 
чи службових обов’язків. Об’єктом даного 
злочину є порядок збереження лікарської 
таємниці.
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Його предметом є лікарська таємниця 
– певним чином задокументована інфор-
мація про хворобу, медичне обстеження, 
огляд та їх результати, інтимну і сімейну 
сторони життя громадянина. Лікарську 
таємницю (інформацію про пацієнта) слід 
відрізняти від медичної таємниці (інфор-
мації для пацієнта).

Слід також розглянути правопору-
шення, пов’язані з недоторканістю при-
ватного життя, такі як:

 – порушення таємниці голосування 
(ст. 159 КК);

 – порушення таємниці листування, 
телефонних розмов, телеграфної 
чи іншої кореспонденції, що пе-
редаються засобами зв’язку або 
через комп’ютер (ст. 163 КК);

 – розголошення таємниці усинов-
лення (удочеріння) (ст. 168 КК).

Об’єктом правопорушення, передбаче-
ного ст. 159 КК, є виборче право громадян 
у частині здійснення ними голосування під 
час виборів. Об’єктом правопорушення, 
передбаченого ст. 163 КК, є конституційне 
право громадян на таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції, а об’єктом злочину, перед-
баченого ст. 168 КК, є інтереси сім’ї та 
дітей, яких було усиновлено (їх всебічний 
фізичний, психічний та соціальний розви-
ток). Додатковим факультативним об’єктом 
можуть виступати здоров’я, життя, інші 
блага [3].

Отже, узагальнюючи наведені факти, 
слід визначити, що об’єктом правопору-
шень, пов’язаних з поширенням недобро-
совісної інформації, є суспільні відносини, 
що виникають в процесі комунікації та 
використання інформації, яка має цінність 
для певних категорій громадян, юридич-
них осіб чи для держави.

Об’єктивна сторона є системою 
передбачених нормами права ознак, які 
характеризують зовнішню сторону пра-
вопорушення [1, 219]. Відповідно, для 
об’єктивної сторони правопорушення 
обов’язковою ознакою є протиправне 

діяння, причинний зв’язок та наслідки 
протиправного діяння. Окрім наведеного, 
об’єктивна сторона проступку включає 
в себе факультативні ознаки: місце, час, 
спосіб, знаряддя правопорушення, повтор-
ність, неодноразовість тощо [1, 220].

З об’єктивної сторони порушення при-
ватного життя полягає у неправомірному 
втручанні в особисте чи сімейне життя 
особи, порушенні таємниці особистого чи 
сімейного життя, які можуть проявитись у 
таких формах: 

1) незаконне збирання конфіденційної 
інформації про особу; 

2) незаконне зберігання такої інформа-
ції; 

3) незаконне її використання; 
4) незаконне поширення конфіденцій-

ної інформації про особу; 
5) поширення її у публічному виступі, 

творі, що публічно демонструється, чи в 
засобах масової інформації.

Об’єктивна сторона злочинів, пред-
метом яких є таємниця (приватного життя, 
комерційна, банківська, державна), пере-
важно характеризується активними діями, 
хоча є види об’єктивних сторін складів 
злочинів, які характеризуються як дією, 
так і бездіяльністю (ст.ст. 159, 329, 422 КК). 
Найбільш поширеними способами є зби-
рання, розповсюдження та використання. 
Розголошення зазначених відомостей здій-
снюється усно, письмово, за допомогою ка-
налів зв’язку, у засобах масової інформації, 
комп’ютерними та телекомунікаційними 
мережами. Об’єктивна сторона (ч. 2 ст. 361 
КК) полягає у вчиненні несанкціонованого 
збуту або розповсюдженні комп’ютерної 
інформації з обмеженим доступом, яка 
створена та захищена згідно з чинним за-
конодавством.

С.О. Харламовою обґрунтовано, що 
об’єктивна сторона незаконних дій з відо-
мостями, які становлять комерційну або 
банківську таємницю, характеризується 
збиранням з метою використання, викорис-
танням та розголошенням таких відомостей 
[5]. Авторка визначає збирання відомостей 
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як одержання інформації будь-яким спо-
собом: викрадання, підслуховування, 
фотографування, кіно- чи відеозйомка, за-
стосування технічних пристроїв [5].

Об’єктивна сторона правопорушень, 
пов’язаних з неправдивою інформацією 
(ст.ст. 259, 383, 384 КК), полягає в поши-
ренні неправдивої інформації, що наносить 
шкоду суспільству.

Отже, об’єктивна сторона правопору-
шень, пов’язаних з поширенням недобро-

совісної інформації, характеризується тим, 
що процес передачі інформації (склада-
ється з 5 елементів: інформації, способу 
отримання інформації джерелом поши-
рення інформації, джерело поширення ін-
формації, спосіб поширення інформації та 
приймач інформації) має недобросовісний 
характер хоча б одного з елементів та може 
нанести шкоду суспільству в цілому або 
його складовій.

Список літератури:

1.  Адміністративне право України: підручник / [за заг. ред. С.В. Ківалова]. – Одеса: 
Юрид. література, 2003. – 896 с.  

2.  дідук А.Г. Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект 
: дис. … канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.03 / А.Г. Дідук. – Харків: Харківський 
національний університет внутрішніх справ, 2008.

3.  Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : //http://pravoznavec.com.ua/books/162/28/

4.  рудик М.В. Незаконний збут, розповсюдження комп’ютерної інформації з обмеженим 
доступом : дис. … канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.08 / М.В. Рудик. – Одеса: Одеська 
національна юридична академія, 2007.

5.  харламова с.о. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що 
становлять комерційну або банківську таємницю : дис. … канд. юрид. наук за спеціальністю 
12.00.08 / С.О. Харламова. – Київ: Київський національний університет внутрішніх справ, 
2007.

резЮМе
Анализируется объекты и объективная сторона составов преступлений, связанных с 

распространением недобросовестной информации, и предлагается классификация дан-
ных видов преступлений по объективным составам преступлений.

SUMMARY
The object and objective side of crimes relating to unfair distribution of information is 

analyzed and data requested classification of crimes by objective offense.

рекомендовано кафедрою цивільного,  
господарського права та процесу

Подано 23.02.2011.
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У зв’язку із 20-річчям незалежності 
української держави досить актуальною 
є проблема формування в Україні демо-
кратичної, правової і соціальної держави. 
Розбудова в Україні соціальної держави в 
умовах правової євроінтеграції передбачає, 
що людина, її життя та здоров’я, честь і 
гідність визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю і їх захист є пріори-
тетним напрямом кримінально-правової 
політики української держави. В рамках 
цього постає питання про необхідність 
ефективного забезпечення правового ре-
гулювання перевищення меж необхідної 
оборони у кримінальному праві України, 
як гарантії захисту громадянами своїх 
конституційних прав та свобод на рівні 
міжнародних стандартів.

Дослідженням перевищення меж 
необхідної оборони в науці кримінального 
права займалися такі вчені, як П.П. Ан-
друшко, М.І. Бажанов, В.І. Борисов, 
Ю.В. Баулін, Н.Н. Паше-Озерський, 
В.В. Сташис, В.Я. Тацій, І.С. Тишкевич, 
І.В. Ткаченко, М.І. Якубович та інші. Біль-
шість з цих вчених використовували при 
дослідженні перевищення меж необхідної 
оборони виключно теоретичний підхід (за 

допомогою наукового тлумачення різних 
формалізованих понять та критеріїв) і ви-
значали перевищення меж через концепцію 
встановлення критеріїв завдання шкоди 
особі, що посягає. В даній статті автор, 
спираючись на попередні дослідження, 
намагається розглянути і проаналізувати 
перевищення меж необхідної оборони з 
точки зору концепції правомірності «обо-
ронних дій» особи, що захищається, за 
якою заподіяння шкоди особі, що посягає, 
виступає як можливий (додатковий) на-
слідок таких дій і пропонує відповідні 
зміни до кримінального законодавства 
України. Також автор досліджує поняття 
«межа необхідної оборони», висловлює 
власну точку зору стосовно цього питання 
і розглядає існуючі види меж необхідної 
оборони у кримінальному праві України. 
Актуальність обраної автором тематики 
обумовлена значною кількістю помилок, 
які робляться слідчими та судами при роз-
слідуванні та розгляді подібних криміналь-
них справ з питань перевищення особою 
меж необхідної оборони та тим, що судам 
першої інстанції властива обвинувальна 
установка до того, хто захищається, яка 
склалася ще за часів СРСР [1, 87].
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В теорії кримінального права не існує 
визначення поняття «межа необхідної 
оборони». Визначення цього поняття 
намагалися дати багато вчених, зокрема 
Ю.В. Баулін, який зазначав, що «межею 
необхідної оборони визнається спричи-
нення посягаючому шкоди, яка відповідає 
небезпечності посягання або обстановці 
захисту» [2, 248]. Однак, зрозуміло, що 
таке визначення цього поняття через 
формальні критерії перевищення меж 
необхідної оборони, закріплені в ч. 3 ст. 36 
Кримінального кодексу України (далі – КК 
України), є неповним і формалізованим.

На нашу думку поняття «межа необхід-
ної оборони» – це грань її правомірності, 
яка визначається особливостями кожного 
конкретного суспільно небезпечного пося-
гання. Ми вважаємо, що «межа необхідної 
оборони» є оціночним поняттям, як, на-
приклад, категорії «розумності», «розумної 
людини» у кримінальному праві Англії та 
США [5, 59–60], або як категорія «необґрун-
товане посягання» у кримінальному праві 
Франції [5, 64], яке неможливо визначити 
через формалізовані поняття і в кожному 
конкретному випадку необхідної оборони її 
межі залежать від обставин справи.

Проаналізувавши кримінально-правові 
норми, що регулюють необхідну оборону, 
ми можемо виділити наступні види її меж: 
1) часові; 2) вчинення оборонних дій (запо-
діяння шкоди).

Часові межі необхідної оборони 
пов’язані із початком і закінченням права 
на необхідну оборону і залежать, відпо-
відно, від початку і закінчення суспільно 
небезпечного посягання або реальної 
загрози його здійснення. Перевищення 
часових меж необхідної оборони тягне за 
собою відсутність права на необхідну обо-
рону і, кримінальну відповідальність на 
загальних підставах.

Межі вчинення оборонних дій (заподі-
яння шкоди) пов’язані із можливістю особи 
здійснювати певні захисні дії і заподіювати 
ними відповідну шкоду тому, хто посягає, в 
залежності від конкретних ознак посягання 

і захисту. Вони законодавчо закріплені 
в частинах 3 та 5 ст. 36 КК України. При 
перевищенні меж вчинення оборонних дій 
(заподіяння шкоди) кримінальна відпо-
відальність наступає за двома привілейо-
ваними складами злочинів, передбаченими 
ст. 118 та 124 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 36 КК України 
перевищенням меж необхідної оборони 
визнається умисне заподіяння тому, хто по-
сягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає 
небезпечності посягання або обстановці 
захисту [3, 85]. В той же час саме поняття 
«перевищення меж необхідної оборони» 
КК України не закріплює.

В науці кримінального права існу-
ють різні визначення цього поняття. Так 
Н.Н. Паше-Озерський зазначає, що пере-
вищення меж необхідної оборони полягає 
в тому, що особа, яка знаходиться у стані 
необхідної оборони, здійснює надмірний за-
хист і в процесі оборони заподіює особі, що 
посягає, шкоду, яка не сумісна з характером 
і небезпекою посягання та не виправдовує 
важливості охоронюваних інтересів [6, 92]. 
М.І. Якубович вказує, що перевищення 
меж необхідної оборони має місце в тому 
випадку, якщо особа, що обороняється, 
застосовує такі засоби захисту, які явно 
не обґрунтовані ні характером нападу, ні 
реальною обстановкою і закінчуються, 
як правило, або позбавленням життя на-
падника, або заподіянням йому важкого 
чи менш важкого тілесного ушкодження. 
Більш просте визначення дає Ю.В. Баулін: 
«Перевищення меж необхідної оборони – 
це завідоме спричинення особі, що посягає, 
тяжкої шкоди (смерті або тяжких тілесних 
ушкоджень), яка явно неспіврозмірна з 
небезпечністю посягання чи явно не відпо-
відає обстановці захисту» [2, 259].

Проаналізувавши ці визначення можна 
зробити висновок, що при оцінці переви-
щення меж необхідної оборони у нашому 
законодавстві та науці кримінального 
права сформульована концепція «заподі-
яння шкоди», яка полягає у тому, що право-
мірність необхідної оборони оцінюється 
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судом  в залежності від тяжкості шкоди, 
яка заподіюється особі, що посягає, тобто, 
фактично суди першої інстанції оцінюють 
межі необхідної оборони з точки зору 
спричинення тому, хто посягає, тяжкої 
шкоди і якщо вона є, то дії особи, що 
захищається, практично завжди кваліфі-
куються як перевищення меж необхідної 
оборони. Наведемо приклади з практики: 
вироком Підволочиського районного суду 
Г. було засуджено за те, що під час захисту 
від М. і В., які почали безпричинно його 
бити, він перевищивши межі необхідної 
оборони, вдарив М. ножем і заподіяв йому 
тяжкі тілесні ушкодження. Однак, ви-
рішуючи питання про наявність у діях Г. 
перевищення меж необхідної оборони, суд 
не врахував інших обставин справи, а саме: 
напад на Г. було вчинено на безлюдній ву-
лиці і раптово; напад на Г. здійснили двоє 
молодих і фізично здорових людей М. і В., 
сам же Г. був фізично слабкий, оскільки 
переніс інфаркт та операцію на нозі; М. і В. 
безпричинно побили Г., незважаючи на те, 
що він їх попередив, що захищатиметься за 
допомогою ножа. За таких обставин Г. був 
вправі захищатися наявними у нього засо-
бами, в тому числі із застосуванням ножа, 
бо інших предметів для відбиття нападу 
хуліганів у нього не було. Постановою Тер-
нопільського обласного суду вирок щодо 
Г. був скасований і провадження у справі 
було закрито через відсутність в його діях 
складу злочину [8].

Ще один приклад з практики: на К. на-
пали Т., Г. і Щ., які перед тим погрожували 
йому розправою. Захищаючись К. напил-
ком ударив Щ. в груди, той від поранення 
серця помер. Суд засудив К. за вбивство 
при перевищенні меж необхідної оборони 
(ст. 118 КК України). Верховний Суд Укра-
їни скасував вирок суду, закривши справу за 
відсутністю в діях К. складу злочину. Було 
зазначено, що на К. напали три особи, які і 
до цього погрожували йому розправою. За 
такого співвідношення сил застосування К. 
напилка не може розцінюватись як переви-
щення меж необхідної оборони.   

В той же час в інституті необхідної 
оборони деяких зарубіжних країн існує 
концепція, за якою правомірність необ-
хідної оборони особи, що захищається, 
оцінюється, в першу чергу, з точки зору 
співмірності її дій із небезпечністю пося-
гання і обстановкою захисту. Так, згідно зі 
ст. 1225 КК Франції не підлягає криміналь-
ній відповідальності особа, яка при зло-
чинному посяганні на неї або на інших осіб 
вчинює в той самий час дії, продиктовані 
необхідністю захисту себе чи інших осіб, 
за винятком невідповідності між викорис-
таними засобами захисту і серйозністю 
посягання. В кримінальному праві Англії 
Законом «Про кримінальне право» 1967 р. 
передбачено, що необхідна оборона здій-
снюється шляхом застосування особою 
розумної фізичної сили для захисту себе, 
іншої особи та майна [9, 130–131; 4, 61].

Ми вважаємо, що саме така концепція 
оцінки «оборонних дій» повинна бути за-
кріплена у нашому законодавстві. Тобто, 
вирішуючи питання про необхідну обо-
рону та про наявність перевищення меж 
необхідної оборони, суди повинні оціню-
вати оборонні дії особи, які мають бути 
необхідними і достатніми для негайного 
відвернення чи припинення посягання, а 
не завдання шкоди, яке повинно розгля-
датися лише як наслідок таких дій, який 
може як виникнути, так і не виникнути. 
Так, наприклад, якщо суд визнає право-
мірним, що особа при груповому нападі 
на неї мала право відмахнутися ножем 
від нападаючих, то наслідки такого удару 
не повинні впливати на кваліфікацію 
правомірності необхідної оборони, навіть 
якщо один із нападаючих в момент удару, 
випадково нахилившись вперед, отримав 
удар у шию замість тулуба і від цього удару 
ножем помер.

Наведемо приклад з практики: М. на 
подвір’ї свого будинку під час сварки з 
Л., яка образила його і вдарила рукою в 
обличчя, з метою запобігти її подальшим 
неправомірним діям відштовхнув її від 
себе, внаслідок чого вона впала і від удару 
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об асфальт одержала перелом шийки пра-
вого стегна зі зміщенням, що спричинило 
їй тяжкі тілесні ушкодження. За вироком 
Старобешівського районного суду Доне-
цької області М. заподіяв потерпілій тяжке 
тілесне ушкодження при перевищенні 
меж необхідної оборони і його було за-
суджено на один рік виправних робіт без 
позбавлення волі. Однак під час судового 
засідання М. заперечував свою винність, 
показав що Л. почала сваритися з ним за 
межу земельних ділянок, потім ударила 
його рукою в обличчя, заподіявши садна 
(які згідно з висновком судово-медичної 
експертизи було віднесено до легких 
тілесних ушкоджень), а коли спробувала 
вдарити ще раз, він відштовхнув її від 
себе і вона впала на асфальт. Згідно з по-
ясненнями Л. після того, як вона вдарила 
М. в обличчя, останній схопив її за плече 
і відштовхнув, від чого вона впала й одер-
жала тілесне ушкодження. Верховний Суд 
України скасував рішення районного суду 
і справу щодо М. було закрито за відсут-
ністю в його діях складу злочину [10].

Таким чином, на нашу думку, ч. 3 ст. 36 
КК України, необхідно викласти у наступ-
ній редакції: «Перевищенням меж необхід-
ної оборони визнається умисне вчинення 
особою, що захищається, дій, спрямованих 
на заподіяння тому, хто посягає, тяжкої 
шкоди, які явно не відповідають небезпеч-
ності посягання або обстановці захисту». 
Відповідно до цього поняття «перевищення 
меж необхідної оборони» можна визначити 
як «умисне вчинення особою, що захи-
щається, дій, спрямованих на заподіяння 
тому, хто посягає, тяжкої шкоди, які явно 
не відповідають небезпечності посягання 
або обстановці захисту». Саме таке визна-
чення повинно спрямувати увагу суддів при 
розгляді подібних справ в першу чергу на 
оборонні дії особи, що захищається, а вже 
потім на завдання шкоди як можливий (до-
датковий) наслідок таких дій.

При оцінці вчинення оборонних дій 
особи, що захищається, суди повинні вра-
ховувати їх відповідність суспільній небез-

печності посягання та обстановці захисту. 
Також, відповідно до постанови Пленуму 
Верховного Суду України «Про судову 
практику у справах про необхідну обо-
рону», суди повинні враховувати не лише 
відповідність чи невідповідність знарядь 
захисту і нападу, а й характер небезпеки, 
що загрожувала особі, яка захищалася, та 
обставини, що могли вплинути на реальне 
співвідношення сил, зокрема: місце і час 
нападу, його раптовість, неготовність до 
його відбиття, кількість нападників і тих, 
хто захищався, їхні фізичні дані (вік, стать, 
стан здоров’я) та інші обставини [7, 32].

На основі цього можна зазначити, що 
загальними критеріями правомірності 
оборонних дій особи, що захищається, є 
суспільна небезпечність посягання та об-
становка захисту. Суспільна небезпечність 
посягання, на нашу думку, визначається: 
а) об’єктом посягання (наприклад, при 
посяганні на життя особа, що захищається, 
може здійснювати оборонні дії, направлені 
на позбавлення життя нападника, однак 
при посяганні на власність, наприклад, кра-
діжці гаманця, здійснення оборонних дій, 
направлених на позбавлення життя крадія, 
є явним перевищенням межі необхідної 
оборони); б) фізичними даними особи, що 
посягає; в) наявністю і використанням тим, 
хто посягає, зброї; г) кількістю осіб, що 
посягають. Обстановка захисту, на нашу 
думку, визначається такими загальними 
критеріями: а) фізичними можливостями 
особи, що захищається (вік, стан здоров’я); 
б) обстановкою, в якій відбувалося пося-
гання (в житлі особи, на вулиці); в) психіч-
ним станом, в якому перебувала особа, що 
захищалася (наприклад в стані сильного 
душевного хвилювання). Вказані нами 
критерії є загальними, на основі яких суд 
в кожному конкретному випадку повинен 
визначати правомірність здійснення осо-
бою оборонних дій.

Узагальнюючи зазначене, ми можемо 
зробити висновок, що поняття «межа необ-
хідної оборони» – це грань її правомірності, 
яка визначається особливостями кожного 
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конкретного суспільно небезпечного по-
сягання. Проаналізувавши кримінальне 
законодавство автор виділяє наступні види 
меж необхідної оборони: 1) часові; 2) вчи-
нення оборонних дій (заподіяння шкоди). 
Також потрібно зазначити про доцільність 
закріплення у кримінальному законодав-
стві за перевищення меж необхідної обо-
рони концепції оцінки «оборонних дій», 
за якою суд повинен оцінювати виключно 
оборонні дії особи, що захищається, які 
мають бути необхідними і достатніми для 
негайного відвернення чи припинення по-
сягання, а не завдання шкоди, яке повинно 

розглядатися лише як наслідок таких дій, 
що може як виникнути, так і не виникнути. 
На основі цього потрібно внести викладені 
у статті зміни до ч. 3 ст. 36 КК України. 
Визначення концепції оцінки «оборонних 
дій» за перевищення меж необхідної обо-
рони допоможе уникнути обвинувальної 
настанови слідчих та суддів для того, хто 
обороняється, і стане кроком вперед у на-
прямі розширення конституційного права 
особи на захист свого життя і здоров’я, 
прав і свобод, власності від протиправних 
посягань.
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резЮМе
Статья посвящена исследованию проблемных вопросов уголовно-правового регули-

рования пределов необходимой обороны в Уголовном кодексе Украины. Опираясь на пре-
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дыдущие исследования, автор дает определение понятию «предел необходимой обороны» 
и выделяет определенные виды этих пределов. Также автор обосновывает позицию про 
целесообразность закрепления в уголовном законодательстве при превышении пределов 
необходимой обороны концепции оценки «оборонительных действий», согласно которой 
суд должен оценивать исключительно оборонительные действия защищающегося лица, 
которые должны быть необходимыми и достаточными для немедленного предотвращения 
или пресечения посягательства, а не причинение вреда, которое должно рассматриваться 
лишь как следствие таких действий, могущее как возникнуть так и не возникнуть. На 
основании этого автор предлагает соответствующие изменения в ч. 3 ст. 36 Уголовного 
кодекса Украины.

SUMMARY
The article investigates problematic issues of legal regulation limits of necessary defense 

in the Criminal Code of Ukraine. Leaning against previous researches, the author defines the 
concept «limits of necessary defense» and allocates certain kinds of these limits. The author 
also argues the position of expediency consolidation in the criminal law in excess limits of 
necessary defense the concept of assessment the «defensive action». On this concept, the 
court must evaluate only defensive actions of the protected person which will be necessary 
and sufficient for the immediate prevention or suppression of attacks. On this basis, the author 
proposes appropriate changes to part 3 Article 36 in the Criminal Code of Ukraine.

рекомендовано кафедрою  
кримінального і адміністративного права

Подано 11.03.2011.
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20 річниця незалежності України по-
казує, що у нашої держави за плечима 
тяжка, але велика історія європейської на-
ції. Український народ хоче бачити Україну 
високорозвиненою, демократичною євро-
пейською державою. В напрямку удоскона-
лення норм кримінального права Україна в 
цілому іде вірним курсом: вона переймає 
кращі європейські зразки законотворчості, 
не відмовляючись від позитивних надбань 
минулого. 

Проте на даний час реформування 
кримінального права відповідно до вимог 
21 сторіччя іде досить повільно. Особливо 
проблемним є захист від злочинів тих 
українців, які наразі є дітьми. Адже саме 
вони будуть творити історію та нести від-
повідальність за країну у майбутньому. І 
від того, як їх буде виховано та захищено 
сьогодні, залежить майбутнє України через 
50 та 100 років.

За 20 років Україною було здійснено 
ряд напрацювань у напрямі поліпшення 
кримінально-правового захисту мораль-
ності неповнолітніх. Проте, на жаль, ці 
кроки були багато в чому непослідовними 
та надто нерішучими. В зв’язку з чим, ряд 
проблем ще залишилось невирішеними. 

В Україні передбачено відповідаль-
ність, серед іншого, за втягнення неповно-
літніх у зайняття жебрацтвом – ст. 304 
Кримінального кодексу України (далі 
– КК) та використання неповнолітніх для 
зайняття жебрацтвом – ст. 1501 КК. Дані по-
сягання є досить близькими та потребують 
сумісного розгляду. Для зручності в статті 
для цілей їх спільного аналізу з метою 
узагальнення буде використано умовне 
формулювання «залучення неповнолітніх 
до зайняття жебрацтвом». 

З метою подальшого вдосконалення 
протидії залученню неповнолітніх до за-
йняття жебрацтвом заслуговує на увагу 
питання про кримінально-правову характе-
ристику суб’єкта та суб’єктивної сторони 
злочинів, передбачених ст. 1501 і 304 КК. 
Цей аспект ще не отримав належної теоре-
тичної розробки, що іноді може зумовити 
негативні практичні наслідки. Зокрема, таке 
вдосконалення потрібне для правильної 
кваліфікації злочинів, передбачених ст. 1501 
і 304 КК, дотримання вимог щодо повноти 
та всебічності дослідження винуватості об-
винуваченого, причин та умов, що сприяли 
вчиненню цих злочинів, призначення під-
судному справедливого покарання тощо.

н.о. сеМчУк
(Національна академія внутрішніх справ)
(Науковий керівник кандидат юридичних наук 
В.В. Кузнецов)

СУБ’ЄКТ ТА СУБ’ЄКТИВНА 
СТОРОНА ЗАЛУЧЕННЯ 
НЕПОВНОЛІТНІХ ДО 
ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ключові слова: неповнолітні, жебрацтво, втягнення неповнолітніх, використання 
неповнолітніх, суб’єкт злочину, суб’єктивна сторона злочину.

н.о. семчук

 © н.о. семчук, 2011.



вісник Академії адвокатури україни

114

число 2(21) 2011.

Вагомий внесок у дослідження про-
блем кримінальної відповідальності за 
ці порушення зробили Ю.М. Антонян, 
М.О. Бабій, Ф.Г. Бурчак, В.В. Дзундза, 
В.Т. Дзюба, В.В. Кузнецов, В.А. Ломако, 
П.С. Матишевський, В.О. Навроць-
кий, І.О. Топольскова, М.І. Хавронюк, 
С.С. Яценко та інші. 

Метою даної статті є на основі ви-
вчення теоретичних та нормативних мате-
ріалів дослідити різні погляди на суб’єкта 
та суб’єктивну сторону складів злочинів, 
які передбачають відповідальність за 
залучення неповнолітніх до зайняття 
жебрацтвом в законодавстві України та за-
рубіжних країн.

Для розмежування ч. 1 ст. 304 КК зі 
ст. 1501 КК розглянемо лише одну форму 
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 304 КК, а саме: «втягнення неповно-
літніх у зайняття жебрацтвом».

Суб’єктом злочину згідно з ч. 1 ст. 1501 
КК є спеціальний суб’єкт – батьки або 
особи, які їх замінюють (у випадку, якщо 
вони досягли 16 років), а в ч. 2 – особи, які 
не є батьками і вчинюють цей злочин щодо 
чужої малолітньої дитини. У ч. 1 ст. 304 КК 
суб’єкт є загальним, а в ч. 2 ст. 304 КК – 
батьки або особи, які їх замінюють. 

Звертає на себе увагу те, що в ч. 1 
ст. 1501 КК відповідальність за викорис-
тання своєї дитини менш сувора, ніж при 
використанні чужої. За ст. 304 КК, навпаки, 
відповідальність за втягнення чужої дитини 
менш сувора, ніж за втягнення власної. 

Отже, як можна побачити з текстів 
вказаних статей, чітке розмежування даних 
норм за ознаками суб’єкта відсутнє. На-
томість існує різний підхід до розділення 
кваліфікуючих ознак злочинів, подібних за 
спрямованістю посягання. Крім того, варто 
зазначити, що Конституцією України та 
Сімейним кодексом України передбачено 
обов’язки батьків або осіб, які їх заміня-
ють, щодо дітей. Таким чином, і відпові-
дальність їх має бути посиленою.

Тому варто погодитись з думкою 
В.В. Кузнецова, що «по-перше, така ква-

ліфікуюча ознака, як вчинення злочину 
батьками та іншими особами має право 
на існування; по-друге, вказана обставина 
посилює відповідальність за вчинення зло-
чину щодо неповнолітнього (малолітнього), 
тому вона не може бути конструктивною 
ознакою основного складу злочину. Вва-
жається доцільним уніфікувати вказану 
кваліфікуючу ознаку, яка передбачена ч. 2 
ст. 155, ст. 156, 304, 323 КК України й перед-
бачити її у такій редакції: «вчинені батьком, 
матір’ю, близькими родичами, особами, на 
яких покладено обов’язки щодо виховання 
неповнолітнього (малолітнього) чи піклу-
вання про нього». Таку саму кваліфікуючу 
ознаку слід передбачити й в ч. 2 ст. 1501 КК 
України, виключивши попередньо її з ч. 1 
ст. 1501 КК» [7, 414–415].

Звертає на себе увагу і те, що суб’єктом 
даних злочинів може бути як приватна, так 
і службова особа. Вчинення цих злочинів 
службовою особою з використанням служ-
бового становища потребує додаткової 
кваліфікації дій цієї особи в залежності від 
конкретних обставин за ст. 364 або 365 КК.

Питання щодо застосування загальних 
положень про суб’єкта злочину до випад-
ків залучення неповнолітнього до зайняття 
жебрацтвом теж не вирішено в криміналь-
ному законодавстві України однозначно.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КК криміналь-
ній відповідальності підлягають особи, 
яким до вчинення злочину виповнилося 
шістнадцять років.

Разом з тим, як зазначає М.О. Бабій в 
своїй роботі, присвяченій кримінальній 
відповідальності за споювання неповно-
літніх, «вважати, що суб’єктом даного зло-
чину може бути 16-річний, означає впадати 
в протиріччя. З одного боку, коли особа у 
віці з 16 до 18 років стає потерпілою від 
дій дорослого, вважається що вона недо-
статньо досвідчена в питаннях вживання 
спиртного та підпадає під негативний 
вплив повнолітнього. З іншого боку, 
якщо ця ж особа залучає іншого підлітка 
до спиртних напоїв, вона вже визнається 
такою, що достатньо розуміється в даних 
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питаннях» [1, 14]. М.О. Бабій виходить з 
того, що в даному випадку вік потерпілого 
визначає і вік суб’єкта, яким може бути 
тільки повнолітній. Вважаємо, що по-
ложення є повністю застосовуваним і до 
випадків залучення дітей до жебрацтва.

Слушною є позиція В.В. Дзундзи щодо 
того, що суб’єктом втягнення неповнолітніх 
у будь-які антисоціальні дії повинна визна-
ватися лише особа, яка досягла вісімнад-
цятирічного віку, і таке положення треба 
прямо передбачити у ст. 304 КК [2, 10–11]. 

В Україні дане положення обґрунто-
вується лише на рівні постанови Пленуму 
Верховного суду України № 2 від 27 
лютого 2004 р [9, 344], що не є достатнім 
регулюванням. 

Таким чином, всупереч цьому по-
ложенню, згідно з єдиними звітами про 
злочинність за 2006–2008 р. втягнення 
неповнолітніх у злочинну діяльність 
було здійснено «неповнолітніми або за їх 
участю» в 2008 р. – у 50 випадках, в 2007 р. 
– у 57, в 2006 р. – у 73. 

Розглянемо підхід до цього питання в 
законодавстві зарубіжних країн.

В ст. 151 КК Російської Федерації пе-
редбачено відповідальність за «втягнення 
неповнолітнього до систематичного вжи-
вання спиртних напоїв, одурманюючих 
речовин, в заняття бродяжництвом чи 
жебрацтвом, вчинене особою, яка досягла 
18-річного віку» [15, 72]. 

КК Грузії передбачає в ч. 1 ст. 171 відпо-
відальність за «втягнення неповнолітніх у 
проституцію або інші сексуальні збочення, 
або його схиляння до жебрацтва або іншого 
антигромадського діяння» [12, 208]. 

КК Киргизької республіки в ст. 157 
передбачає відповідальність за «втягнення 
неповнолітньої особи в пияцтво, вживання 
наркотичних засобів чи інших одурман-
ливих речовин без призначення лікаря, 
проституцію, бродяжництво чи жебрацтво, 
вчинення сексуальних дій, а рівно і дій, 
пов’язаних з виготовленням матеріалів чи 
предметів порнографічного характеру, вчи-
нене особою, яка досягла 18 років» [14, 167]. 

КК Білорусії в ст. 173 передбачає 
відповідальність за «втягнення особою, 
яка досягла 18-річного віку, завідомо не-
повнолітнього у систематичне немедичне 
вживання сильнодіючих чи інших одур-
манливих засобів, або в проституцію, 
або в бродяжництво чи жебрацтво, або у 
вчинення дій, пов’язаних з виготовленням 
матеріалів чи предметів порнографічного 
характеру» [11, 79].

Зарубіжні законодавці в КК Росії, Кир-
гизької республіки, Білорусії справедливо 
наголошують на тому, що особа, яка втягує 
неповнолітнього у вчинення зазначених 
дій, має досягти 18-років. Тому можливо 
доцільним було б Україні перейняти цей 
цінний зарубіжний досвід і закріпити вка-
зане положення на нормативному рівні.

Більшість кодексів європейських країн 
не містить кримінальної відповідальності 
за залучення дітей до жебрацтва.

Однак, наприклад, законодавці Іспанії 
та Франції пішли шляхом передбачення та-
кого діяння в КК. В КК Іспанії в ч. 1 ст. 233 
вказано: «Особа, яка таємно використовує 
чи надає малолітніх або недієздатних для 
зайняття жебрацтвом, карається позбавлен-
ням волі на строк від 6 місяців до року», 
а ч. 2 ст. 233 передбачає: «Якщо ці діяння 
супроводжувались торгівлею малолітніми 
або недієздатними особами, жорстоким з 
ними поводженням, залякуванням, а також 
постачанням їх шкідливими для здоров’я 
речовинами, то карається позбавленням волі 
на строк від року до чотирьох» [13, 184].

Ст. 227-20 КК Франції передбачає, 
що «пряме підбурювання неповнолітньої 
особи до заняття жебрацтвом карається 2 
роками тюремного ув’язнення і штрафом 
у розмірі 300 000 франків». Ч. 2 ст. 227-20 
передбачає: «Якщо мова йде про неповно-
літню особу у віці до 15 років, злочинна 
дія, визначена даною статтею, карається 3 
роками тюремного ув’язнення і штрафом у 
розмірі 500 000 франків» [16, 78].

Як бачимо, дані кодекси не міс-
тять вказівки на специфіку суб’єкта чи 
суб’єктивної сторони даних злочинів. Од-
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нак варто вказати, що в даних країнах на-
явна більш стійка законодавча практика та 
існує менша динамічність законодавства.

Слід згадати, що злочин, передбачений 
ст. 304 КК, посідає місце в ряду інших зло-
чинів проти неповнолітніх, і включення, 
подібно до зарубіжного законодавства, 
вказівки на вік суб’єкта безпосередньо до 
тексту ст. 304 КК повністю проблему не 
вирішить, оскільки інші злочини стосовно 
неповнолітніх викликають ту ж проблему 
стосовно суб’єкта. Доцільним вирішенням 
цієї проблеми виглядає внесення вказівки 
про те, що за злочини, які передбачають на-
несення шкоди неповнолітнім як конструк-
тивну ознаку, особи несуть відповідальність 
з 18 років, до тексту ст. 22 КК. У випадку, 
якщо нанесення шкоди неповнолітнім є 
кваліфікуючою ознакою, кваліфікація за 
нею може здійснюватись з 18-ти річного 
віку суб’єкта. 

Проаналізуємо суб’єктивну сторону 
даних злочинів.

На думку В.В. Кузнецова, суб’єктивна 
сторона злочину, передбаченого ст. 304 КК 
характеризується прямим умислом. Також 
необхідно брати до уваги, що кримінальна 
відповідальність за зазначені дії настає у 
разі, коли доросла особа знала або допус-
кала неповнолітній вік втягуваного [6, 148].

Як зазначає В.Т. Дзюба, мотиви злочину 
(передбаченого ст. 304 КК України) різні, 
але пов’язані з безпосереднім впливом на 
неповнолітнього з метою викликати у нього 
рішучість взяти участь у анигромадській 
діяльності. Втягнення (залучення) завжди 
передбачає наявність причинного зв’язку 
між діями дорослої особи і виникненням у 
неповнолітнього бажання вчинити проти-
правні дії [8]. 

М.І. Хавронюк зазначає, що певну нео-
днозначність щодо мети злочину містить 
і ст. 1501 КК [16, 246]. Також він вказує, 
що «для втягнення не є характерною мета 
отримання прибутку» [16, 249]. Оскільки 
КК не містить визначення прибутку, то 
для розуміння даного терміну звернемося 

до економічної літератури та базового за-
конодавства.

Закон України «Про систему оподат-
кування» не містив визначення прибутку, 
а лише в ст. 6 зазначав що «об’єктами 
оподаткування є доходи (прибуток)…» 
[5, 510].

Закон України «Про податок з доходів 
фізичних осіб» також не містив визначення 
прибутку, а лише містив згадування про 
цей термін в різних контекстах, – напри-
клад, п. 4.2.8. містив згадування про «опо-
датковуваний дохід (прибуток)», п. 4.3.25. 
– про «дохід (прибуток), одержаний само-
зайнятою особою» [4, 308 ].

Розкриття терміну прибуток здійсню-
вав Закон України «Про оподаткування 
прибутку підприємств». В ст. 3 вказаного 
закону, в п. 3.1. вказувалось, що «об’єктом 
оподаткування є прибуток, який визнача-
ється шляхом зменшення суми скоригова-
ного валового доходу звітного періоду… на 
суму валових витрат платника податку…, 
суму амортизаційних відрахувань» [3, 28 ].

Податковий кодекс України в п. 
14.1.165 містить згадування про прибуток 
в контексті оподаткованого прибутку під-
приємства. Ст. 336 цього Кодексу містить 
розширене визначення лише прибутку 
інвестора, який «визначається, виходячи з 
вартості прибуткової продукції, визначеної 
відповідно до законодавства про розподіл 
продукції, набутої інвестором у власність у 
результаті розподілу продукції, зменшеної 
на суму сплаченого інвестором єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, а також на суму 
інших витрат» [10, 30].

Однак, враховуючи, що суб’єкт зло-
чину, передбаченого ст. 1501 КК, найчас-
тіше не пов’язаний з підприємницькою 
діяльністю, потребує вирішення питання, 
чи є визначення, дане в Податковому ко-
дексі України, до певної міри універсаль-
ним, чи можна поширити таке розуміння і 
на інші правовідносини.

Для цього варто звернутись до еконо-
мічної літератури. Так, з економічної точки 
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зору «прибуток – це сума, на яку доходи 
перевищують пов’язані з ними витрати» 
[18, 144].

Як бачимо, таке розуміння є доволі 
універсальним.

При зайнятті жебрацтвом практично 
відсутні витрати та відрахування, а квалі-
фікація за даною статтею не залежить від 
суми одержаного прибутку.

Варто повернутись до того, що включає 
в себе заняття жебрацтвом. Під заняттям 
жебрацтвом розуміються систематичне ви-
прошування грошей, речей, інших матері-
альних цінностей у сторонніх осіб. Таким 
чином, у разі успішного випрошування 
цінностей або грошей, дані об’єкти пере-
ходять у власність жебрака і він може роз-
поряджатись ними на власний розсуд, отже 
дане діяння за суттю своєю є корисливим.

Враховуючи викладене, можна дійти 
висновку, що для конструкції ст. 1501 КК 
вказівка на мету отримання прибутку є 
недоречною та підлягає вилучення як така, 
що беззмістовно обтяжує зміст статті.

Також окремо варто зазначити, що 
зарубіжне законодавство в країнах, де 
передбачено відповідальність за залучення 
неповнолітніх до зайняття жебрацтвом, не 
містить двох окремих статей, які перед-
бачають відповідальність за втягнення 
неповнолітніх у зайняття жебрацтвом та 
використання неповнолітніх для зайняття 
жебрацтвом. Таке окреме виділення не 

відповідає зарубіжному досвіду та багато 
в чому є штучним. Вирішення це питання 
може знайти шляхом об’єднання посягань, 
передбачених ст. 1501 і 304 КК в межах од-
нієї статті.

Для конструкції ст. 1501 КК вказівка на 
мету отримання прибутку є недоречною та 
потребує вилучення як така, що беззміс-
товно обтяжує зміст статті.

Таким чином, пропонується таку 
кваліфікуючу ознаку, як вчинення зло-
чину батьком, матір’ю, особами, на яких 
покладено обов’язки щодо виховання не-
повнолітнього, слід передбачити й в ч. 2 
ст. 1501 КК, виключивши попередньо її з 
ч. 1 ст. 1501 КК.

Окреме виділення втягнення не-
повнолітніх у зайняття жебрацтвом та 
використання неповнолітніх для зайняття 
жебрацтвом в рамках двох окремих ста-
тей не відповідає зарубіжному досвіду та 
багато в чому є штучним. Вирішення воно 
може знайти шляхом об’єднання посягань, 
передбачених ст. 1501 і 304 КК в межах од-
нієї статті.

Зарубіжні законодавці в КК Росії, Кир-
гизької республіки, Білорусії справедливо 
наголошують на тому, що особа, яка втягує 
неповнолітнього у вчинення зазначених 
дій, має досягти 18-років. Тому можливо 
доцільним було б Україні перейняти цей 
цінний зарубіжний досвід і закріпити вка-
зане положення на нормативному рівні.
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резЮМе
В статье рассматривается субъект и субъективная сторона втягивания несовершен-

нолетних в занятие попрошайничеством и использования несовершеннолетних для за-
нятия попрошайничеством по законодательству Украины и некоторых других стран и на 
основании анализа предлагаются изменения к законодательству Украины в отношении 
уточнения формулировок ст.с 1501 и 304 Уголовного кодекса Украины.

SUMMARY
In this article is considered the subject and the subjective side retracting minors begging and 

the use minors for begging on the Law of Ukraine and some other countries. On the basis of 
the analysis is proposed changes to the legislation of Ukraine concerning the clarification of the 
wording of Article 150-1 and 304 of the Criminal Code of Ukraine.
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Забезпечення розбудови України як 
демократичної, незалежної, суверенної, 
соціальної та правової держави, що перед-
бачає ст. 1 Конституції України, вимагає 
насамперед досягнення відповідних успі-
хів у боротьбі із злочинними посяганнями 
на ці суспільні цінності. Адже розвиток 
суспільства неминуче має бути пов’язаний 
із повагою до людини, її прав, свобод, сили 
і слабкостей, внутрішнього світу та про-
блем життя у суспільстві. Шлях, який то-
рує Україна до стандартів Європейського 
Співтовариства, показав, що у царині 
кримінального права в нашому суспільстві 
багато що було змінено на краще, однак ще 
більше залишається того, що чекає змін, і 
ці зміни будуть тестом на гуманістичний 
розвиток суспільства незалежної України.

Сьогодні ринок нерухомості в Україні 
має сталу тенденцію до розширення, що 
пов’язано зі збільшенням числа цивільно-
правових угод стосовно об’єктів нерухо-
мості. Цей процес характеризується не 
тільки позитивними властивостями, які 
пов’язані з шансом для населення легально 
розв’язувати свої житлові та земельні про-
блеми відповідно до наявних фінансових 
можливостей, але й є одним із факторів, 
який зумовлює злочинну спеціалізацію 
в даній сфері. Адже кількість і вартість 
нерухомості, яка знаходиться у приватній 
власності, законодавцем не обмежується, і 
власники нерухомості мають право на різні 

форми її відчуження, а саме продавати, 
дарувати, заповідати, укладати інші угоди, 
які не заборонені законом. Крім того, якщо 
навіть і виникає можливість придбати чи 
обміняти нерухомість, то практично ніхто 
не застрахований від можливих шахрай-
ських посягань на право власності на не-
рухоме майно.

Аналіз кримінологічної ситуації на 
ринку нерухомості дозволяє зауважити, 
що ця сфера правовідносин потребує 
особливої кримінально-правової охорони 
як в силу недостатньої правової визна-
ченості об’єкта кримінально-правової 
охорони, так і через недосконалість самого 
кримінального закону – найбільш дієвого 
інструменту захисту прав добросовісного 
учасника у цій сфері. Особливо небез-
печними є майнові злочини, які посягають 
на самі об’єкти нерухомості – точніше, 
на пов’язані з ними майнові права чи на 
грошовий еквівалент їх вартості. Водночас 
непокоїть тенденція «правової недба-
лості», неосвіченості, недостатньої від-
повідальності суб’єктів правовідносин на 
ринку нерухомості. Діставши в законодав-
чому порядку можливість укладати різні 
цивільно-правові угоди з нерухомістю, її 
власники, а також їх контрагенти вияви-
лись, по-перше, не готові діяти як активні 
й відповідальні учасники цього процесу 
і, по-друге, не забезпечені ефективними 
засобами державного захисту і рекомен-
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даціями щодо самозахисту своїх інтересів 
від злочинних посягань на нерухоме майно 
і пов’язаних з ним правовідносин.

Визнаючи, що нерухомість і пов’язані 
з нею правовідносини набувають над-
звичайно важливого значення для особи, 
суспільства і держави, а злочини в цій 
сфері завдають великих матеріальних і 
моральних збитків, метою нашого дослі-
дження є здійснення юридичного аналізу 
складу шахрайства з нерухомістю.

Теоретичне підґрунтя дослідження 
шляхів і засобів протидії шахрайству з неру-
хомістю склали наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених Г.А. Аванесова, П.П. Ан-
друшка, Ю.В. Бауліна, І.Г. Богатирьова 
В.І Борисова, П.А. Вороб’я, Л.Д. Гаухмана, 
В.О. Глушкова, В.В. Голіни, В.К. Грищука, 
А.І. Гурова, Н.О. Гуторової, І.М. Даньшина, 
О.М. Джужи, О.О. Дудорова, А.П.Закалюка, 
А.Ф. Зелінського, М.Й. Коржанського, 
О.М. Костенка, В.М. Кудрявцева, П.С. Ма-
тишевського, М.І. Мельника, П.П. Ми-
хайленка, Б.С. Нікіфорова, В.І. Осадчого, 
М.І. Панова, А.В. Савченка, О.Б. Сахарова, 
В.В. Сташиса, В.Я. Тація, В.О. Тулякова, 
І.Я. Фойницького, П.Л. Фріса, В.І. Шакуна, 
П.С. Яні, С.С. Яценка та ін. Зазначені на-
уковці зробили вагомий внесок у теорію і 
практику боротьби з даними злочинами, але 
більшість питань запобігання шахрайству з 
нерухомістю розглядались фрагментарно 
або у межах загальної характеристики ко-
рисливих злочинів проти власності. 

На нашу думку, кримінальні посягання 
на ринок нерухомості необхідно розгля-
дати як загрозу одному з найважливіших 
сегментів ринкової економіки. Цей елемент 
обґрунтовано визнається одним з базових, 
оскільки він не тільки щільно пов’язаний 
з іншими основними ринками – товарів, 
послуг, капіталу, але й створює умови для 
формування «середнього класу», й задо-
волення у повному обсязі конституційних 
прав громадян, поповнює лави підпри-
ємців, підтримує сталий попит на масових 
речових ринках і забезпечує врешті-решт 
стабільність суспільства. Ринок нерухо-

мості при цьому підпадає під вплив норм 
різних галузей і рівнів. Усталеність ринку 
нерухомості зумовлена впливом не тільки 
норм цивільного права, але й регулюється 
(наприклад, в умовах великого міста, 
де й укладається більшість договорів) 
містобудівельними нормами, вимогами 
земельного і екологічного законодавства. 
Водночас, динамічний розвиток цього сег-
мента ринкових відносин, обіг фінансових 
коштів у яких доволі значний, неможливий 
без створення заходів державного захисту 
від шахрайських посягань.

Відправним пунктом формування 
ринку нерухомості у перехідній економіці 
України та легітимізації приватної влас-
ності на нерухомість став Закон України 
«Про власність» від 26 березня 1991 р. 
Згідно зі ст. 2 цього Закону власність ви-
ступає у формах приватної, колективної 
та державної, які є рівноправними. Серед 
об’єктів права приватної власності ви-
значені різні види рухомого і нерухомого 
майна. З нерухомості, зокрема, житлові 
будинки, квартири, дачі, садові будинки, 
земельні ділянки, насадження на земель-
ній ділянці тощо. Законом закріплене 
право приватної власності громадян на 
землю для ведення селянського (фермер-
ського) господарства; ведення особистого 
підсобного господарства; будівництва 
та обслуговування житлового будинку і 
господарських будівель (присадибна ді-
лянка); садівництва; дачного і гаражного 
будівництва [10, 2].

Термін «нерухомість» у юридичному 
лексиконі нашої держави вперше почав 
вживатись у Законі України «Про заставу» 
(1992 р.), у зв’язку з необхідністю визна-
чити предмет іпотеки. Нерухомістю, від-
повідно до цього Закону, виступає майно, 
пов’язане з землею: будівлі, споруди, 
квартира, підприємство як цілісний майно-
вий комплекс, його структурні підрозділи 
[11, 7]. Надалі правова система все актив-
ніше втягує нерухомість до громадянсько-
правового обороту, у зв’язку з чим зростає 
суперечність між режимом правового 
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регулювання нерухомості й відсутністю її 
категоріального місця у структурі правової 
теорії.

У довіднику з нерухомості це поняття 
тлумачиться так: «Нерухомість (нерухоме 
майно, нерухомі речі) – земельні ділянки, 
ділянки надр, відособлені водні об’єкти і 
все, що міцно пов’язано із землею, тобто 
об’єкти, переміщення яких без невідпо-
відної шкоди їх призначенню неможливо, 
зокрема, ліси, багаторічні насадження, 
будівлі і споруди, належні державній ре-
єстрації повітряні і морські судна, судна 
внутрішнього плавання, космічні об’єкти» 
[2, 72–75]. Це визначення введене до 
Цивільного кодексу України (ст. 181) і най-
частіше вживається у правовій літературі й 
нормативних документах.

Економічне та юридичне трактування 
нерухомості дещо відрізняються. Законо-
давці віднесли до нерухомості деякі явно 
рухомі речі та дали можливість віднести 
до неї й інше майно. Це може породжувати 
певні труднощі для юристів та оцінюва-
чів при аналізі правових критеріїв угод 
з нерухомістю. Проте найбільш суттєва 
відмінність юридичного та економічного 
тлумачення нерухомості полягає у тому, 
що з юридичної точки зору нерухомість 
виступає не стільки нерухомим об’єктом, 
скільки «нерухомою власністю». Остання 
є правами на володіння, які переходять ра-
зом з нерухомістю. Ці права включають в 
себе право продавати, відмовлятись від во-
лодіння, здавати в оренду та використову-
вати власність будь-яким іншим способом. 
Так, ст. 78 Земельного кодексу України (від 
25 жовтня 2001 р.) визначає, що власник 
земельної ділянки наділений правами во-
лодіти, користуватись і розпоряджуватись 
нею. У ст. 79 зазначається, що право влас-
ності на земельну ділянку поширюється в 
її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, 
а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні 
насадження, які на ній знаходяться [3, 23]. 
Крім того, право власності на земельну 
ділянку поширюється на простір, що зна-
ходиться над та під поверхнею ділянки на 

висоту і на глибину, необхідні для зведення 
житлових, виробничих та інших будівель і 
споруд.

У жодній країні світу немає абсолют-
ного права власності на землю. Коли при-
ватна власність виявляється несумісною 
з суспільними інтересами, вона перестає 
належати до юрисдикції приватного права, 
тобто держава дістає право вводити обме-
ження прав власника. До таких обмежень 
належать: будівельні обмеження, системи 
зонування, законодавство щодо забудови 
та розвитку території та контроль за на-
вколишнім середовищем.

Сучасне цивільне законодавство, 
по-перше, встановило відомий дорево-
люційному законодавству поділ речей на 
рухомі і нерухомі і, по-друге, узаконило 
систему обов’язкової державної реєстрації 
майнових прав на нерухомість, їх об-
меження, виникнення, перехід. Доктрина 
поділу рухомих і нерухомих речей довгий 
час в історії повністю ігнорувалась. З цієї 
причини, виникли суттєві проблеми в ор-
ганізації кримінально-правового захисту 
досить різних за фізичними властивостями 
і правовим статусом об’єктів. 

Нерухоме майно, поряд з рухомими 
речами, віднесено Цивільним кодексом 
(ЦК) України до об’єктів цивільних прав. 
Чинне законодавство до нерухомого майна 
у ст. 181 ЦК України відносить насамперед 
земельні ділянки, а також об’єкти, розта-
шовані на земельній ділянці, переміщення 
яких є неможливим без їх знецінення та 
зміни їх призначення. Незважаючи на 
виділення визначаючої якості «не пере-
міщення» перелічених об’єктів, тобто ви-
конання ними господарських функцій саме 
нерухомих відносно землі об’єктів, закон 
залишає перелік відкритим через наявність 
критерію «все що нерозривно пов’язано з 
землею» і «підлягає обов’язковій держав-
ній реєстрації» [14].

У статті 190 КК України шахрайство 
– це заволодіння чужим майном або при-
дбання права на майно шляхом обману чи 
зловживання довірою [6, 92]. Таке визна-
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чення дозволяє, по-перше, виділити два 
різновиди шахрайства: заволодіння чужим 
майном та придбання права на чуже майно; 
по-друге, містить вказівку на конкретні 
способи його вчинення, відсторонюючи 
його від інших видів злочинних діянь. 

Кримінальний кодекс України на 
сьогоднішній день не містить самостійної 
норми, яка адекватно відповідала б завдан-
ням захисту майнових прав добросовісних 
учасників операцій з нерухомим майном. 
Судова та слідча практика наводить до-
статню кількість прикладів злочинних 
посягань на право власності та інші 
майнові права добросовісних учасників 
ринку нерухомого майна, кваліфікація 
яких ускладнена з використанням чинного 
кримінального законодавства. Результатом 
злочинних дій є незаконне отримання шах-
раєм чи третіми особами права власності та 
інших, окреслених цивільним законодав-
ством майнових прав на нерухоме майно, 
за договором, який потерпілий укладає під 
впливом обману. 

Відмова від виділення нерухомого 
майна в особливий об’єкт злочинного 
посягання фактично прирівнює його до 
рухомого, що викликає складності при 
кваліфікації злочинів, ставить під сумнів 
повноту та ефективність заходів кримі-
нально-правового захисту прав грома-
дянина, дисонує з більш прогресивними 
заходами адміністративно-правової і 
цивільно-правової охорони ринку нерухо-
мості. Суспільна небезпечність майнового 
злочину ставиться у залежність до вартості 
предмета посягання. Вартість у цьому ви-
падку розуміється насамперед як важлива 
група суспільних відносин, що дуже акту-
ально при оцінці такого складу злочину, 
як шахрайство, яке посягає не тільки на 
майно (предмет матеріального світу), але й 
на комплекс майнових прав. 

Критикуючи окремі положення кри-
мінального закону, певні юристи справед-
ливо зазначають, що сприйняття ідеї про 
диференційований підхід до криміналізації 
діяння з урахуванням його спрямованості 

на майно рухоме і нерухоме надало б змогу 
попередити існуючі складності у відмеж-
уванні заволодіння (у нашому випадку 
– шахрайства) від іншого складу злочину, 
який передбачає відповідальність за корис-
ливе посягання на чуже нерухоме майно. 

Практика застосування кримінально-
правових заходів охорони прав власності 
нерухомого майна висуває низку питань. 
Виникає потреба у глибокому аналізі про-
блем застосування ст. 190 КК України, 
покликаної забезпечувати охорону прав до-
бросовісних учасників ринку нерухомого 
майна від злочинних посягань. Така по-
становка проблеми пов’язана з відсутністю 
в кодексі норми, яка прямо передбачала б 
відповідальність за неправомірне заволо-
діння чужим нерухомим майном а точніше, 
з отриманням у результаті шахрайської дії 
майнового права на чуже нерухоме майно. 

Наша позиція ґрунтується на визнанні 
того, що неправомірне придбання май-
нових прав, яке дозволяє повною мірою 
розпоряджатися чужим для винного не-
рухомим майном, необхідно розглядати 
як самостійний майновий злочин, який 
має специфічні ознаки, виділяючи його 
з кола інших злочинів проти власності, а 
загалом – заволодіння. Такий підхід від-
повідає традиціям кримінального права 
і сучасній кримінальній політиці у сфері 
захисту прав власника та іншого законного 
володільця нерухомого майна. Водночас 
у кримінально-правовій періодиці й на-
укових дослідженнях останніх років 
висловлювалась думка про те, що кримі-
нально-правова охорона правовідносин у 
сфері обігу нерухомого майна забезпечу-
ються нормами, в яких немає спеціального 
предмета посягання – нерухомого майна. 
Таку позицію можна визнати справед-
ливою тільки в певній частині, оскільки 
потребує скрупульозного аналізу змісту 
розглядуваної норми. 

Аналізуючи її з позиції ефективності 
захисту нерухомого майна і пов’язаних 
з нею правовідносин, слід нагадати, що 
згідно з диспозицією ст. 190 КК України 
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шахрайство – це заволодіння чужим май-
ном або придбання права на майно шляхом 
обману чи зловживання довірою. 

Заволодіння правом на майно на прак-
тиці являє собою юридичне оформлення 
необхідних документів, в результаті якого 
винний набуває права володіння, викорис-
тання і розпорядження конкретним майном. 
Безпосередньо про право на майно як 
предмет заволодіння йдеться в диспозиції 
ч. 1 ст. 190 КК України «шахрайство», при 
цьому вид майна (рухоме чи нерухоме) не 
визначається. Таке формулювання викликає 
певні сумніви, закладені законодавцем у 
даній нормі: «придбання права на майно», 
бо шахрайство в цілому являє собою форму 
заволодіння та обернення чужого майна на 
користь винного чи інших осіб. 

Вітчизняне кримінальне право до 
об’єкта злочину відносить кримінально-
охоронювані відносини, що склалися в 
суспільстві внаслідок тих чи інших явищ, 
за допомогою яких реалізуються інтереси 
особи, суспільства і держави. 

Родовим об’єктом шахрайства без-
сумнівно визнаються відносини з приводу 
власності як специфічна правова тріада 
володіння, розпорядження і користування 
майном (в її цивільно–правовому розу-
мінні). Родовий об’єкт – це сукупність 
однорідних суспільних відносин, на які 
посягають злочини, передбачені нормами 
однієї глави КК України. У даному ви-
падку – це власність, незалежно від форми 
чи відносин власності, тому що суспільні 
відносини первинні до таких понять, як 
«право власності», «правовідносини, 
пов’язані з власністю» і порушуються зло-
чином у кінцевому підсумку, тимчасом як 
зазначені поняття вторинні й порушуються 
«супутно» [1, 18]. 

Звернення до специфіки безпосеред-
нього об’єкта злочину у разі шахрайського 
посягання на нерухоме майно зумовлене 
необхідністю юридичного аналізу всієї 
сукупності відносин власності. Виділення 
нерухомого майна з загальної маси пред-
метів злочинного посягання, вчиненого 

шляхом обману чи зловживання довірою 
(шахрайства) має своє підґрунтя. 

Власність як юридична категорія являє 
собою вираження і закріплення суспільних 
відносин щодо виробництва, розподілу, 
обміну і використання матеріальних благ у 
вигляді встановлення належності їх (мате-
ріальних благ) відповідним суб’єктам.

При вчиненні злочинів проти будь-
якого виду власності, у тому числі неру-
хомого майна, виявляється, що порушено 
як нормальне функціонування суспільних 
відносин, так і самі суспільні відносини 
щодо функціонування і реалізації права 
власності. Власність розглядається як 
об’єкт певного виду злочинів, а також 
виступає і як економічна, і як юридична 
категорія, оскільки відносини власності 
ніколи не виходять за межі своєї правової 
оболонки, і зовнішнього виразу вони на-
бувають саме як право власності.

 Внутрішня структура суспільних 
відносин власності складається з таких 
елементів: 

 – Суб’єкт суспільних відносин 
власності – в нашому випадку – це 
сторони цивільно-правового до-
говору з переходу майнових прав 
на нерухоме майно, укладення 
якого можливе шляхом обману чи 
зловживання довірою.

 – Предмет суспільних відносин, 
відповідно до якого ці відносини 
виникають (нерухоме майно як 
об’єкт матеріального світу, який 
має специфічні фізичні, економічні 
та юридичні властивості).

 – Соціальний зв’язок між учасника-
ми суспільних відносин і зазначе-
ним предметом, який виражається 
в можливості суб’єкта володіти, 
користуватися і розпоряджатися 
майном на власний розсуд, за одно-
часної відсутності такої можливос-
ті в інших осіб, якщо суб’єкт сам 
не надав їм такої можливості [8, 7].

Указана сукупність виступає родовим 
об’єктом злочинів проти власності. Без-
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посереднім же об’єктом є майнове право 
конкретного власника з володіння, розпо-
рядження і користування належним йому 
строго визначеним об’єктом нерухомості. 
Якщо розглянути більш детально, то 
виявляється порушення нормальних сус-
пільних відносин з розподілу матеріальних 
благ. Це випливає з факту отримання 
винним майнових благ і майнової вигоди 
протиправним шляхом за рахунок інших 
осіб, наперекір законним правилам. 

Доречним є питання про можливість 
віднесення до безпосереднього об’єкта роз-
глядуваного злочину об’єкта нерухомості в 
цивільно-правовому розумінні. Стверджу-
вальна відповідь логічно б ґрунтуватись 
на внутрішній обмеженості зв’язку від-
носин власності зі своїм матеріальним 
носієм – предметом матеріального світу. 
Незважаючи на те, що поза своєю матері-
альною основою власність як економічна 
категорія існувати не може, це не повинно 
призводити до сплутування автономних 
понять безпосереднього об’єкта і пред-
мета злочинного посягання. Річ, відносно 
якої існують порушені злочином групи 
суспільних відносин власності, є об’єктом 
матеріального світу, що наділений набором 
специфічних ознак. Спрощення у визна-
ченні предмета шахрайського посягання 
на чуже нерухоме майно, яке визначене 
інакше, ніж в існуючому цивільно-право-
вому розумінні, тягне за собою, на наш 
погляд, серйозні правозастосовні помилки.

Таким чином, суспільні відносини 
власності визначені як родовий об’єкт 
даного злочину, про що і свідчить розмі-
щення даної норми в главі «Злочини проти 
власності» особливої частини КК України. 
Об’єктом правового регулювання завжди є 
суспільні відносини у зв’язку з чим-небудь, 
а матеріальні предмети (в нашому випадку 
– об’єкти нерухомості) розглядаються 
тільки як предмети, у зв’язку з якими зло-
чин вчиняється. Відповідно до безпосеред-
нього об’єкта злочину, то ним є суспільні 
відносини у зв’язку з порушенням права 
володіння нерухомим майном незалежно 

від того, кому воно належить і є чужим для 
злочинця [5, 48].

Варто зазначити, що безпосередній 
об’єкт злочину за обсягом має бути вужчим 
за родовий об’єкт, оскільки обмежений до-
датковими ознаками. Але, як зазначається 
в сучасній юридичній літературі, має місце 
зворотний зв’язок – родовий об’єкт ви-
явився вужчим за безпосередній. Причина 
цього у взаємозв’язку обсягів цивільно-
правових понять, які вживаються в кри-
мінальному праві: родовий об’єкт являє 
собою право власності, а безпосередній 
– майнові права, до яких право власності 
входить як одне з складових. 

Деяка специфіка розглянутого зло-
чину, порівнюючи з іншими формами за-
володіння чужим майном, полягає в тому, 
що шахрайством вважається не тільки 
заволодіння чужим майном, а й придбання 
права на чуже майно шляхом обману. Цей 
тезис потребує більш чіткого визначення 
предмета злочинного посягання. Предмет 
злочину – чуже майно – є обов’язковою 
ознакою всіх без винятку злочинів проти 
власності [13, 163].

Кримінально-правова доктрина, врахо-
вуючи, що нерухоме майно не є предметом 
«традиційних» заволодінь – крадіжка, 
грабіж, розбій, оскільки саме собою за-
володіння нерухомістю без оформлення 
прав на неї не може розглядатися як за-
володіння [4, 17]. Необхідно підкреслити, 
що як предмет шахрайства нерухомість 
взаємопов’язана з поняттями власності та 
права власності, які безпосередньо його 
характеризують. Тепер власність розгля-
дається у двох значеннях: економічному та 
юридичному. Економічний зміст власності 
– це фактичні суспільні відносини воло-
діння, користування та розпорядження ма-
теріальними благами, що вже привласнені 
й належать власникові, а юридичний зміст 
полягає в тому, що власність є об’єктом 
правовідносин і охоплюється поняттям 
«право власності» [7, 12]. 

Як предмет злочину проти власності, 
майно може бути як рухомим, так і не-
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рухомим, причому чинна законодавча 
конструкція шахрайства дозволяє віднести 
нерухоме майно до предмета тільки через 
набуття прав на нього.

Аналіз діяння, яке вчиняється тими ж 
способами, що й шахрайське заволодіння 
майном, але альтернативно визначене як 
придбання права на чуже майно, вимушує 
проаналізувати його з позиції визначення 
безпосереднього об’єкта і посягання. Зако-
нодавець вважає за потрібне ввести відпо-
відальність за це специфічне діяння, а саме 
за незаконне придбання прав на майно без 
реального його вилучення й обернення 
на користь винного чи третіх осіб. Варто 
зазначити, що в юридичних виданнях 
неодноразово критикувалося визначення 
шахрайства в одній нормі (ч. 1 ст. 190 КК 
України) з одного боку, як заволодіння 
чужим майном, а з іншого – як придбання 
права на чуже майно [9, 50].

Таким чином, вживаючи при аналізі 
шахрайства поняття «право на майно» 
не можна дійти однозначного розуміння. 
Частина юристів використовує широке 
тлумачення права на майно, а саме як 
різні суб’єктивні права учасників право-
відносин у вигляді майнових прав, вклю-
чаючи повноваження власника, право 

оперативного управління, а також низку 
зобов’язальних прав. Водночас, пропону-
ється використовувати вузьке тлумачення 
терміна, стверджуючи, що в межах аналізу 
складу шахрайства право на майно не 
можна прирівнювати до майнових прав. 
Право на майно – юридична категорія, яка 
включає в себе певні повноваження влас-
ника, тобто право володіння, користування 
і розпорядження майном, яке йому нале-
жить [12, 193]. Таким чином, предметом 
шахрайства з нерухомістю може бути лише 
нерухоме майно, право на яке набувається.

Отже, треба зазначити, що при оцінці 
шахрайства, вчиненого у сфері обігу не-
рухомого майна, безпосередній об’єкт 
слід розуміти як порушені відносини 
володіння, розпорядження і використання 
об’єкта нерухомості його власником. Не-
рухоме майно – це особлива річ, наділена 
одночасно унікальним набором фізичних, 
економічних і юридичних ознак, визначе-
них цивільним законодавством, може ви-
ступати предметом злочинного посягання, 
– право на яке зазначено у правовстанов-
люючих документах, які безпосередньо 
співвідносять особу власника й об’єкт 
нерухомого майна. 
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резЮМе
В статье исследуются экономические и юридические особенности мошенничества с 

недвижимостью. Анализируется криминологическая ситуация на рынке недвижимости, 
акцентируется внимание на проблемах, которые возникают при применении ст.190 УК 
Украины.

RESUME
In the article the economic and legal features of swindle are probed with the real estate. 

A criminology situation is analysed at the market of the real estate, attention is accented on 
problems which arise up at application of ñò.190 UK of Ukraine.

рекомендовано кафедрою  
кримінального та адміністративного права
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З введенням у дію Закону від 1 жовтня 
2008 р. «Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про нотаріат» (далі – Закон) отримали 
подальший розвиток суспільні відносини, 
пов’язані з віднесенням певної інформації 
до нотаріальної таємниці та її охороною. 
Водночас у кримінально-процесуальному 
законодавстві правова регламентація 
отримання та використання відомостей, 
що становлять таку професійну таємницю, 
залишається на неналежному рівні. Такий 
рівень правового регулювання призводить 
до неоднозначного застосування норм Кри-
мінально-процесуального кодексу України 
(далі – КПК), порушення прав учасників 
кримінального судочинства, а в окремих 
випадках і до розголошення нотаріальної 
таємниці. 

З огляду на викладене одним із пріо-
ритетних напрямів наукових досліджень 
у цій сфері є дослідження порядку забез-
печення охорони нотаріальної таємниці 
у кримінальному процесі. На неврегульо-
ваність деяких проблем, пов’язаних з її 
охороною, вже зверталась увага такими 
науковцями, як В. Король, О. Поповченко, 
В. Тертишник, В. Шепітько та ін. Вод-
ночас, констатуючи їх значний вклад у 
вирішення цих проблем, низка важливих 
питань кримінально-процесуального за-
безпечення охорони нотаріальної таємниці 
залишається малодослідженою. Викладене 
зумовлює актуальність та значення теми 
запропонованої статті. 

У ст.  8 Закону встановлено, що нотарі-
альна таємниця – це сукупність відомостей, 
отриманих під час вчинення нотаріальної 
дії або звернення до нотаріуса заінтер-
есованої особи, в тому числі про особу, 
її майно, особисті майнові та немайнові 
права і обов’язки тощо. Нотаріус та особи, 
зазначені у ст. 1 Закону, а також стажист 
нотаріуса зобов’язані зберігати нотарі-
альну таємницю, навіть якщо їх діяльність 
обмежується наданням правової допомоги 
чи ознайомленням з документами і но-
таріальна дія або дія, яка прирівнюється 
до нотаріальної, не вчинялась. Обов’язок 
дотримання нотаріальної таємниці поши-
рюється також на осіб, яким про вчинення 
нотаріальної дії стало відомо у зв’язку з 
виконанням ними службових обов’язків 
чи іншої роботи, на осіб, залучених для 
вчинення нотаріальних дій у якості свідків, 
та на інших осіб, яким стали відомі відо-
мості, що становлять предмет нотаріальної 
таємниці.

Наведене правило ст. 8 Закону має 
суттєве значення для застосування ст. 69 
КПК, яка має назву «Особи, які не підля-
гають допиту як свідки, і особи, які мають 
право відмовитися давати показання як 
свідки». У п. 1 ч. 1 ст. 69 КПК вказано, що 
не може бути допитаний як свідок нотаріус 
– з приводу того, що йому довірено або 
стало відомо при здійсненні професійної 
діяльності, якщо він не звільнений від 
обов’язку зберігати таємницю особою, 
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що довірила ці відомості. Про інших осіб, 
на яких поширюється обов’язок зберігати 
нотаріальну таємницю, у наведеній нормі 
не йдеться. Тому, пропонуємо доповнити 
п. 1 ч. 1 ст. 69 КПК положенням, що крім 
нотаріуса не підлягають допиту також інші 
особи, зазначені у ст. 1, 8 Закону.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 69 КПК нота-
ріус може бути допитаний як свідок тільки 
у тому випадку, коли він звільнений від 
обов’язку зберігати нотаріальну таємницю 
особою, що довірила йому ці відомості. 
Разом з тим процесуальна форма такого 
звільнення не визначена. Тому слід допо-
внити ч. 1 ст. 69 КПК наступною нормою: 
«Про звільнення нотаріуса від обов’язку 
зберігати професійну таємницю склада-
ється окремий протокол, який підписується 
особою, що довірила йому ці відомості».

Вважаємо, що у законодавстві потрібно 
передбачити ще один випадок звільнення 
нотаріуса від обов’язку зберігати нота-
ріальну таємницю. По цьому питанню 
слушна пропозиція висловлена О. Попо-
вченко, який вважає, що Закон і КПК по-
трібно доповнити нормою про звільнення 
судом нотаріуса від обов’язку зберігати но-
таріальну таємницю, якщо він підлягає до-
питу як підозрюваний, обвинувачений чи 
підсудний у зв’язку із вчиненням злочину 
при виконанні професійних обов’язків 
[2, 704]. 

У цілому можна погодитись з ви-
словленою пропозицією, але вона, на наш 
погляд, підлягає уточненню. Звільнення 
нотаріуса від обов’язку зберігати нотарі-
альну таємницю слід пов’язувати не тільки 
з моментом набуття ним процесуального 
статусу підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного та його допитом, а і з прийнят-
тям органом дізнання, слідчим, прокуро-
ром рішення про порушення кримінальної 
справи щодо нотаріуса. По цьому питанню 
заслуговує на увагу ч. 2 ст. 16 Основ за-
конодавства Російської Федерації про 
нотаріат, відповідно до якої суд може звіль-
нити нотаріуса від обов’язку зберігати 
нотаріальну таємницю, якщо проти нього 

порушено кримінальну справу у зв’язку зі 
вчиненням нотаріальної дії. 

Потрібно зазначити, що проект КПК 
України (від 13 грудня 2007 р.) суттєво 
відрізняється від діючого КПК у частині 
регламентації порядку допиту нотаріуса. У 
ч. 2 ст. 67 проекту зазначено, що не можуть 
бути допитані як свідки: 1) захисник, пред-
ставник потерпілого, цивільного позивача, 
цивільного відповідача – про обставини, 
які стали відомі йому при надані правової 
допомоги підзахисному або довірителю; 
2) особа, яка згідно з висновком судово-пси-
хіатричної чи судово-медичної експертизи 
через свої фізичні або психічні вади не може 
правильно сприймати факти, що мають до-
казове значення, і давати показання про них; 
3) особа, яка у відповідності зі статтею 79 
цього Кодексу дає показання під псевдоні-
мом, – в частині, що стосується даних про її 
особу; 4) особа, яка має відомості про дійсні 
дані про особу свідка, який у відповідності 
зі ст. 79 цього Кодексу дає показання під 
псевдонімом, – щодо цих даних; 5) особа, 
яка є священнослужителем – з приводу того, 
що було їй довірено віруючим на сповіді, 
якщо вона не звільнена від обов’язку збері-
гати таємницю сповіді особою, що довірила 
їй ці відомості; 6) особа, яка безпосередньо 
здійснює оперативно-розшукову діяльність, 
у тому числі із застосуванням технічних 
засобів, – про джерела одержання доказів у 
конкретній кримінальній справі [7].

Отже, нотаріус не входить до переліку 
осіб, які не підлягають допиту як свідки. З 
таким правовим регулюванням не можна 
погодитися. Якщо проект КПК буде 
прийнятий у наведеній редакції, на нота-
ріуса покладатиметься обов’язок давати 
показання про обставини вчинення ним 
нотаріальних дій. Однак такий порядок 
вступатиме у протиріччя зі ст. 8 Закону, 
відповідно до якої нотаріус зобов’язаний 
зберігати нотаріальну таємницю. Такий 
чином виникне питання про конституцій-
ність вказаної кримінально-процесуальної 
норми у цій частині. Пояснюється це тим, 
що відповідно до ч. 3 ст. 22 Конституції 
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України при прийнятті нових законів або 
внесенні змін до чинних законів не до-
пускається обмеження змісту та обсягу 
існуючих прав і свобод. Якщо нотаріус 
зобов’язаний буде давати показання, об-
межуватимуться не тільки його права, але 
і права осіб, які звернулись до нього для 
вчинення нотаріальних дій. Враховуючи 
викладене, пропонуємо доповнити ч. 2 
ст. 67 пунктом 7 у такій редакції: «Нотаріус 
– з приводу того, що йому довірено або 
стало відомо при здійсненні професійної 
діяльності, якщо він не звільнений від 
обов’язку зберігати нотаріальну таємницю 
особою, що довірила йому ці відомості».

У п. 1 ч. 1 ст. 69 КПК вказано, що не 
може бути допитаний як свідок тільки но-
таріус. Отже КПК не забороняє допитувати 
як свідка особу, яка довірила нотаріусу 
відомості, що відносяться до нотаріальної 
таємниці. Такий свідок, попереджений 
відповідно до ст. 167 КПК про обов’язок 
розповісти все відоме йому в справі, а 
також про кримінальну відповідальність за 
відмову дати показання (ст. 385 КК), і дачу 
завідомо неправдивих показань (ст. 384 
КК) повинен давати свідчення про обста-
вини звернення до нотаріуса. Вважаємо 
неприйнятним таке правове регулювання, 
а тому пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 69 
КПК положенням, що не може бути допи-
тана як свідок особа, що довірила нотарі-
усу відомості, які відносяться до предмету 
нотаріальної таємниці.

У ч. 6 ст. 8 Закону визначено, що до-
відки про вчинені нотаріальні дії та інші 
документи надаються нотаріусом протягом 
десяти робочих днів на обґрунтовану пись-
мову вимогу суду, прокуратури, органів 
дізнання і досудового слідства у зв’язку з 
кримінальними справами, що знаходяться 
в провадженні цих органів, з обов’язковим 
зазначенням номера справи та прикладен-
ням гербової печатки відповідного органу. 

Слід звернути увагу на те, що до вне-
сення 1 жовтня 2008 р. змін до ст. 8 Закону 
у ній не передбачалося, що письмова ви-
мога вказаних державних органів повинна 

бути обґрунтованою. На наш погляд, з 
метою виконання діючого законодавчого 
припису про обґрунтованість такої вимоги, 
до запиту на адресу нотаріуса про надання 
відомостей про вчинені нотаріальні дії 
органи досудового розслідування мають 
приєднувати копію постанови про пору-
шення кримінальної справи і прийняття 
її до свого провадження. Зі змісту такого 
процесуального документу нотаріусу зразу 
стане зрозуміло чи перебуває справа у про-
вадженні саме того органу дізнання, слід-
чого, який направив нотаріусу зазначену 
письмову вимогу. У зв’язку з викладеним 
пропонуємо доповнити ч. 6 ст. 8 Закону 
наступним положенням: «До письмової 
вимоги долучається копія постанови про 
порушення кримінальної справи і при-
йняття її до свого провадження».

Як уявляється, у ч. 6 ст. 8 Закону по-
трібно диференціювати строк надання 
нотаріусом довідок про вчинені нотаріальні 
дії та інших документів на письмову вимогу 
органів дізнання. Пояснюється це строками 
провадження дізнання, встановленими 
ст. 108 КПК. У справі про злочин, що не 
є тяжким або особливо тяжким, дізнання 
провадиться у строк не більше десяти днів, 
починаючи з моменту встановлення особи, 
яка його вчинила. У справі про тяжкий 
або особливо тяжкий злочин дізнання про-
вадиться у строк не більше десяти днів з 
моменту порушення справи. У разі обрання 
до підозрюваного запобіжного заходу у по-
рядку, передбаченому ст. 165-2 КПК, дізна-
ння провадиться у строк не більше п’яти діб 
з моменту його застосування. Отже, якщо 
письмова вимога органу дізнання буде ви-
конуватися нотаріусом, як це передбачено 
ч. 6 ст. 8 Закону, протягом десяти робочих 
днів, то потрібні довідки про вчиненні но-
таріальні дії та інші документи надійдуть 
до такого органу досудового розслідування 
вже після закінчення дізнання. Тому про-
понуємо у ч. 6 ст. 8 Закону визначити, що 
вказана вимога органу дізнання має викону-
ватись нотаріусом протягом трьох робочих 
днів. 

о.Є. остапенко



вісник Академії адвокатури україни

130

число 2(21) 2011.

У КПК не передбачено ніяких поло-
жень щодо порядку витребування довідок 
про вчинені нотаріальні дії та інших до-
кументів. Тому слід доповнити ч. 1 ст. 66 
КПК положенням, що орган дізнання, 
слідчий, прокурор і суд в кримінальних 
справах, які перебувають в їх провадженні, 
вправі вимагати від нотаріуса та інших 
осіб, які вчиняють нотаріальні дії, інфор-
мацію, що містить нотаріальну таємницю, 
у порядку, встановленому Законом України 
«Про нотаріат». 

Враховуючи положення ч. 6 ст. 8 За-
кону про те, що витребування нотаріаль-
них документів допускається тільки після 
порушення кримінальної справи, потрібно 
ч. 4 ст. 97 КПК доповнити нормою такого 
змісту: «При перевірці заяви або повідо-
млення про злочин до порушення кримі-
нальної справи забороняється витребувати 
довідки про вчинені нотаріальні дії та інші 
нотаріальні документи». Крім того, пропо-
нуємо ст. 426 КПК доповнити положенням, 
що при здійсненні провадження за про-
токольною формою досудової підготовки 
матеріалів не допускається витребування 
нотаріальних документів. 

У ч. 3 ст. 8-1 Закону вказано, що обшук, 
виїмка, огляд робочого місця (контори) 
провадиться на підставі та в порядку, 
встановленому Законом. Таким чином, по-
винен застосовуватися загальний порядок 
проведення цих слідчих дій, передбачений 
ст. 177–186, 188–191, 195 КПК. Однак існу-
ють деякі особливості. Якщо приміщення, 
де знаходиться робоче місце (контора) но-
таріуса, належить йому на праві приватної 
власності, виходячи зі змісту ст. 30 Консти-
туції України, ч. 5 ст. 177, ч. 4 ст. 178, ч. 4 
ст. 190 КПК, обшук, виїмка, огляд у ньому 
повинні проводитися за вмотивованою по-
становою суду.

До такого висновку можна прийти, 
аналізуючи зміст постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України № 2 від 28 березня 
2008 р. «Про деякі питання застосування 
судами України законодавства при дачі 
дозволів на тимчасове обмеження окремих 

конституційних прав і свобод людини і 
громадянина під час здійснення опера-
тивно-розшукової діяльності, дізнання 
і досудового слідства» [5, 456]. У абз. 2 
п. 11 цієї постанови вказано, що згідно 
з вимогами ст. 17 Закону України «Про 
виконання рішень та застосування прак-
тики Європейського суду з прав людини» 
необхідно враховувати, що відповідно до 
практики Європейського суду з прав лю-
дини поняття «житло» у п. 1 ст. 8 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод (Рим, 4 листопада 1950 р.) охоплює 
не лише житло фізичних осіб. Воно може 
поширюватися на офісні приміщення, які 
належать фізичним особам, а також офіси 
юридичних осіб, їх філії та інші примі-
щення.

Певні особливості є щодо порядку про-
ведення слідчими органами виїмки та по-
вернення нотаріальних документів, на які 
звертається увага у інформаційному листі 
Київського міського управління юстиції 
№ 11 від 18 липня 2006 р [4, 93–98]. Тому 
з метою гармонізації законодавства про 
нотаріат та кримінально-процесуального 
закону пропонуємо передбачити у КПК по-
рядок отримання відповідних дозволів на 
проведення слідчих дій на робочому місці 
нотаріуса, а також деталізувати саму про-
цедуру їх проведення. В загальних рисах 
цей порядок законом передбачений, але 
він вимагає конкретизації, тому що кожна 
невизначеність може потягти за собою не-
гативні наслідки.

У порівнянні з іншими таємницями, які 
захищаються законом, кримінально-про-
цесуальних гарантій охорони нотаріальної 
таємниці ще не достатньо. Наприклад, 
відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК виїмка доку-
ментів, що містять банківську таємницю, 
проводиться лише за вмотивованою по-
становою судді. 

Нотаріальна таємниця по рівню охо-
рони має прирівнюватись до банківської 
таємниці. У юридичній літературі слушно 
пропонується встановити правило, що 
нотаріус має надавати копії необхідних для 
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кримінальної справи документів тільки за 
постановою слідчого, яка санкціонована 
прокурором, а виїмка нотаріальних до-
кументів мала б здійснюватись тільки за 
рішенням суду [8, 7]. У зв’язку з розглядом 
цього питання заслуговує на увагу Закон 
Республіки Казахстан «Про нотаріат», до 
якого 15 липня 2010 р. були внесені зміни, 
відповідно до яких виїмка нотаріальних 
документів провадиться тільки з санкції 
прокурора.

У проекті Закону «Про нотаріат» про-
понувалось ще більше поширити межі 
судового контролю за провадженням 
вищеназваних слідчих дій. Так, ст. 8 про-
екту Закону була викладена у наступній 
редакції: «Проникнення до житла чи до 
нотаріального бюро (контори) нотаріуса, 
в його особистий чи службовий транспорт, 
проведення там огляду, обшуку чи виїмки, 
прослуховування його телефонних розмов, 
особистий обшук нотаріуса, а так само 
огляд, виїмка його кореспонденції, речей 
і документів можуть провадитись тільки 
за вмотивованою постановою судді. Ви-
лучення (виїмка) реєстрів нотаріальних 
дій та документів, що передані нотаріусу 
на зберігання в порядку, передбаченому 
цим Законом, а також печатки нотаріуса не 
допускається. Такі документи чи печатка 
нотаріуса можуть бути надані на вимогу 
суду тільки для огляду і повинні бути по-
вернуті судом негайно після огляду» [6].

Законодавцем частково реалізована ви-
словлена пропозиція. У ч. 4 ст. 8-1 Закону 
міститься таке положення: «Вилучення 
(виїмка) реєстрів нотаріальних дій та доку-
ментів, що передані нотаріусу на зберігання 
в порядку, передбаченому цим Законом, а 
також печатки нотаріуса не допускається. 
Такі реєстри нотаріальних дій, документи 
чи печатка нотаріуса можуть бути надані 
суду за вмотивованою постановою суду 
тільки для огляду і повинні бути повернуті 
судом негайно після огляду».

Разом з тим, ні у Законі, ні у КПК не 
визначений порядок виїмки та огляду цих 
документів та печатки нотаріуса. Виходячи 

зі змісту ч. 4 ст. 8-1 Закону можна прийти 
до висновку, що під час проведення дізна-
ння та досудового слідства їх виїмка та 
огляд не допускається. Ці слідчі дії повинні 
проводитися лише тоді, коли кримінальна 
справа розглядається судом по суті. Однак 
не зрозуміло хто і в якому порядку пови-
нен вилучити та доставити до суду реєстри 
нотаріальних дій, документи, що передані 
нотаріусу, печатку нотаріуса.

Уявляється, що повинен застосову-
ватися наступний порядок. Якщо при 
проведенні судового засідання виникне 
необхідність у проведенні огляду реєстрів 
нотаріальних дій, документів, що передані 
нотаріусу на зберігання, печатки нотаріуса, 
суд мотивованою ухвалою, а суддя-поста-
новою, у порядку ст. 315-1 КПК, вправі 
доручити органу, який проводив розслі-
дування, виконати їх виїмку. Слідчий по-
винен провести виїмку та без проведення 
огляду вказаних документів та печатки 
нотаріуса направити їх та протокол слідчої 
дії до суду.

Оскільки вилучення (виїмка) реє-
стрів нотаріальних дій та документів, 
що передані нотаріусу на зберігання, не 
допускається, потрібно у законодавчому 
порядку визначитись з виготовленням та 
видачею їх копій органам досудового роз-
слідування. Пропонуємо доповнити ч. 4 
ст. 8-1 Закону наступним положенням: «У 
разі необхідності отримання відомостей з 
реєстру нотаріальних дій та документів, 
що передані нотаріусу на зберігання, 
слідчий витребує їх копії, які повинні бути 
виготовлені у його присутності і належним 
чином засвідчені нотаріусом». 

У ч. 1 ст. 20 КПК зазначено, що розгляд 
справ у всіх судах відкритий, за винятком 
випадків, коли це суперечить інтересам 
охорони державної або іншої захищеної 
законом таємниці. Зі змісту цієї норми 
можна прийти до висновку, що у будь-
якому випадку має проводитися закритий 
розгляд кримінальної справи, якщо йдеться 
про захист нотаріальної таємниці. Разом з 
тим це не так. «Обов’язковим критерієм та 
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однією з основних умов визначення певних 
відомостей таємницею у кримінальному 
процесі і віднесення їх до відповідних 
підстав проведення закритого судового 
розгляду є, – як вірно відмічає В. Король, 
– забезпечення правового захисту інфор-
мації від розголошення у матеріальному 
законі. Завданням процесуального права, у 
цьому плані, є забезпечення процедурного 
порядку, який би виключав можливість 
розголошення охоронюваної матеріальним 
законом інформації при здійсненні право-
суддя у кримінальних справах» [1, 91]. 

За розголошення нотаріальної та-
ємниці кримінальна відповідальність у 
окремій статті Кримінального кодексу 
України (далі – КК) не встановлена. Тому 
вважаємо, що підстав для проведення 
закритого судового засідання з метою її 
захисту немає. Іншої думки дотримується 
О. Поповченко, зазначаючи, що у разі роз-
голошення нотаріальної таємниці вчинене 
може кваліфікуватися за ст. 182 КК. «Та-
ким чином, правовий захист цієї таємниці 
в матеріальному законі є відповідною під-
ставою для проведення закритого судового 
розгляду. Викладене свідчить, що норми 
матеріального та процесуального права по-
трібно узгодити, щоб не виникало сумнівів 
у законності закритого судового розгляду в 
інтересах охорони нотаріальної таємниці. 

У КК потрібно прямо передбачити кримі-
нальну відповідальність за розголошення 
цієї професійної таємниці» [3, 131]. 

На наш погляд, забезпечення нота-
ріальної таємниці шляхом проведення 
закритого судового засідання має здійсню-
ватись не шляхом вирішення проблемних 
питань кримінально-правової кваліфікації 
за розголошення нотаріальної таємниці, а 
заміною у ч. 1 ст. 20 КПК слів «захищеної 
законом таємниці» словами «таємниці, що 
охороняється законом».

Саме так вирішено це питання у ст. 22 
проекту КПК (від 13 грудня 2007 р.) 
«Гласність і відкритість судового розгляду 
справи та повне фіксування судового про-
цесу технічними засобами». У п. 1 ч. 3 цієї 
статті вказано, що розгляд справи у за-
критому засіданні допускається за судовим 
рішенням, коли відкритий судовий розгляд 
справи може призвести до розголошення 
таємниці, що охороняється законом. Також 
про охорону (а не захист) таємниці йдеться 
у ст. 318 проекту КПК, відповідно до п. 2 
ч. 1 якої Апеляційному суду Автономної 
Республіки Крим, апеляційним судам об-
ластей, міст Києва та Севастополя як судам 
першої інстанції підсудні кримінальні 
справи, у яких містяться відомості, що ста-
новлять охоронювану законом таємницю.
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ЕКСТРАДИЦІЯ  
ЯК ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Ключові слова: екстрадиція, видача, кримінально-процесуальне право.

Постановка проблеми. ХХІ століття 
– століття політичної та державно-право-
вої інтеграції світового співтовариства, 
активізація взаємодії міжнародного та вну-
трішнього права, об’єднання зусиль дер-
жав в боротьбі з викликами та загрозами, 
найнебезпечнішими серед яких стали між-
народний тероризм та транснаціональна 
організована злочинність.

На сьогоднішній день склалася певна 
світова і вітчизняна практика надання пра-
вової допомоги у кримінальних справах 
і видачі обвинувачених та засуджених, 
сформувався самостійний правовий інсти-
тут видачі (екстрадиції).

Проблема галузевої належності видачі 
злочинців в теорії права відноситься до 
числа дискусійних, а тому це дослідження 
має на меті аналіз тих підходів до визна-
чення юридичної природи екстрадиції, які 
існують у правовій літературі на даний час.   

Аналіз останніх публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної про-
блеми. Проблемою визначення поняття 
«екстрадиція» та правовою природою 
цього інституту права досліджувалися 
такими сучасними правознавцями як 
О.І. Бойцов, В.І. Бояров, Р.М. Валєєв, 
Ю.Г. Васильєв, О.І. Виноградова, С.М. Ви-
христ, В.М. Волженкіна, Л.Н. Галенська, 
В.К. Звірбуль, І.І. Лукашук, Н.А. Сафаров, 

М.П. Свистуленко, А.К. Строганова, 
Т.В. Решетнева, О.І. Чучаєв.

Питання правової природи та місця екс-
традиції серед галузей права неодноразово 
ставали предметом обговорення числен-
них круглих столів, науково-практичних 
конференцій та дискусій на сторінках спе-
ціальних юридичних видань. Незважаючи 
на це, досліджувана проблема залишається 
далеко не вичерпаною, що обумовило ви-
бір автором цієї теми дослідження.

Метою дослідження є аналіз різно-
манітних підходів до визначення поняття 
«екстрадиція», що склалися у юридичній 
літературі, та визначення екстрадиції як 
інституту сучасного кримінально-процесу-
ального права України. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Екстрадиція займає особливе 
місце серед інших напрямів співробітни-
цтва держав в сфері охорони правопорядку 
і боротьби зі злочинністю. Це один з най-
старіших інститутів, який не зважаючи 
на історичні зміни, до цих пір зберігає 
свої основні риси. Термін «екстрадиція» 
утворився від латинських слів ех – із, 
ззовні і tradition (tradere) – поступати, під-
давати, видавати і означав спосіб набуття 
власності – передача володіння річчю з 
наміром установити право власності для 
іншої особи [6, 203].
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Питання про природу та місце екстра-
диції в системі права є дискусійним. В 
юридичній науці, як справедливо відзна-
чила А.І. Джигирь, «питання про визна-
чення термінів, що відповідали б вимогам 
ємкості, точності та уніфікації, набуває все 
більшого значення. І це особливо помітно 
в рамках інституту екстрадиції, де сти-
каються законодавства великої кількості 
держав, які наділені різними мовними сис-
темами та правовими традиціями» [7, 107]. 
Тим не менше, до цього часу в юридичній 
літературі (як з міжнародного, так і з кримі-
нального права та кримінального процесу) 
не склалося єдиного розуміння екстрадиції 
і її правової природи. 

Спробу систематизувати різноманіт-
ність визначень поняття «екстрадиція», 
які зустрічаються у юридичній літературі, 
було здійснено Л.Н. Галенською. Вона роз-
різняє такі основні визначення:

1) процес, яким втікачі від правосуддя од-
нієї держави, що шукають притулку в іншій 
державі, передаються останньою першій;

2) акт, за яким держава передає особу, 
що обвинувачується у вчиненні злочину 
або делікту або засуджена, державі, що має 
право її засуджувати або карати;

3) формальна передача особи однією 
державою іншій для обвинувачення чи по-
карання;

4) передача обвинуваченої чи засудже-
ної особи тій державі, на території якої 
ця особа вважається такою, що вчинила 
злочин, чи засудженою за нього, тією 
державою, на території якої знаходиться 
ймовірний злочинець на даний час;

5) передача злочинця державою, на те-
риторії якої він знаходиться, іншій державі 
для суду над ним чи для застосування до 
нього покарання [5, 125].

В юридичній літературі існує декілька 
основних підходів до визначення юридич-
ної природи екстрадиції, а саме:

1) екстрадиція як інститут міжнарод-
ного права; 

2) екстрадиція як міжгалузевий інсти-
тут;

3) екстрадиція як інститут криміналь-
ного права;

4) екстрадиція як інститут кримі-
нально-процесуального права.

Вважаємо за необхідне зупинитися на 
характеристиці кожного з них крізь призму 
думок, висловлених послідовниками та 
прихильниками кожного з таких підходів у 
юридичній літературі.  

Перші дослідження правової природи 
екстрадиції, які були проведені росій-
ськими юристами наприкінці ХІХ століття, 
зводилися до віднесення екстрадиції саме 
до міжнародного права.

Зокрема, відносячи екстрадицію до 
інститутів міжнародного права, В.А. Уля-
ницький вказував: «Видача злочинця є лише 
актом міжнародної судової допомоги, що 
надається державами одна одній у вигляді 
здійснення охорони взаємно визнаного 
ними правового порядку від злочинних по-
сягань на нього. Видача не є здійсненням або 
сурогатом права покарання з боку держави, 
що видає (вона, суворо кажучи, з точки зору 
панівної теорії, цього права не має). Вона 
є лише складовою виконання обов’язку 
члена міжнародного співтовариства куль-
турних держав прийти на допомогу іншій 
державі, що має це право на покарання. Але 
обов’язок цей набуває юридичного змісту 
лише за наявності формального відповід-
ного договірного зобов’язання» [14, 361]. 

Інший дореволюційний вчений-юрист, 
Д.П. Нікольський, також зводив інститут 
екстрадиції до міжнародного права, зазна-
чаючи, що «видача передбачає юридичні 
відносини між двома державами, що вира-
жаються у формі взаємної угоди» [10, 29].

На думку сучасного вченого-юриста 
О.І. Чучаєва, видача злочинців – виключно 
міжнародно-правовий інститут, оскільки, 
будучи імплементованими у площину 
національного права, міжнародно-правові 
норми визначають не лише природу ство-
рених кримінально-правових норм, але і 
численні їх характеристики [15, 243]. 

Деякі вчені екстрадицію визнають між-
галузевим інститутом.
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Так, М.Д. Шаргородський зазначав, що 
питання про видачу злочинців іноземній 
державі є суміжним для міжнародного, 
державного та кримінального права. При 
цьому є очевидним, що М.Д. Шаргород-
ський пріоритетним визначав також міжна-
родне право, оскільки вказував, що видача 
злочинців – це «акт вищих органів дер-
жавної влади, які здійснюють державний 
суверенітет, а не судовий чи адміністратив-
ний акт. Тому видача здійснюється дипло-
матичним шляхом, що встановлюється як 
законами, так і договорами» [16, 300].

Дещо ширше визначав екстрадицію як 
інститут міжнародного права І.І. Карпець, 
який писав: «Деякі вчені вважають, що ви-
дача злочинців – це суто адміністративне 
питання, оскільки часто рішення про неї 
приймає не суд, а уряд або який-небудь 
його орган. Відповідно, можна віднести 
цей інститут до адміністративного або 
державного права. В той же час, екстра-
дицію можна розглядати як елемент кри-
мінально-процесуального права, оскільки 
очевидним є порядок передачі людини, 
яка вчинила злочин, іншій країні з дотри-
манням певних процесуальних гарантій. 
Екстрадицію можна вважати і частиною 
кримінального права, а саме – інституту 
виконання покарання» [11, 157].

До інститутів кримінального права 
екстрадицію відносили ще дореволюційні 
вчені-правознавці. Зокрема, О.Ф. Кістяків-
ський вказував, що екстрадиція є актом, 
через який одна держава видає іншій 
особу, що вчинила злочин, або на її терито-
рії, або на території держави, що вимагає, 
або на території третьої держави. «Видача 
злочинців є інститутом новітнього часу. 
Він знаменує встановлення відомої солі-
дарності між державами. В період першої 
і другої формацій кримінального права 
не тільки не існувало видачі, а навпаки 
держави виганяли своїх підданих за тяжкі 
злочини зі своєї території», – зазначав О.Ф. 
Кістяківський [8, 206]. 

З сучасних правознавців місце екс-
традиції серед інститутів кримінального 

права визначає О.І. Бойцов, на думку якого 
«включення екстрадиції в орбіту кримі-
нально-процесуального права виправдано 
лише в тій мірі, в якій кримінальний про-
цес вторинний по відношенню до кримі-
нального права, а визначення процедурних 
питань екстрадиції можливе лише через 
відмежування її кримінально-матеріаль-
ного змісту, який дозволяє вбачати гене-
тичний зв’язок екстрадиції насамперед з 
кримінальним правом» [1, 119].

Не погоджуючись з наведеною вище 
думкою О.І. Бойцова, вважаємо, що най-
більш слушним є віднесення екстрадиції 
саме до інститутів кримінально-процесу-
ального права.

До вчених, на думку яких екстрадиція 
має кримінально-процесуальну природу, 
належать, зокрема, Е.К. Симсон, В.М. Вол-
женкіна, Р.М. Валєєв, А.К. Строганова та 
інші. Ці вчені виводять на перший план 
процедурні аспекти видачі, що визначають 
трактовку екстрадиції як процесуальної 
діяльності, змістом якої є сукупність за-
гальних і спеціально створених процедур.

У найбільш категоричному вигляді цей 
підхід був сформований ще Е.К. Симсо-
ном, який звів видачу до єдиної дії – акту 
передачі, відносячи все інше до підготовки 
до видачі або до її наслідків [12, 1].

Процедурні аспекти видачі до цього 
часу продовжують залишатися на першому 
плані. Так, Л.Н. Галенська визначає видачу 
саме як процес передачі злочинця іншій 
державі для застосування кримінального 
покарання [5, 122].

Досить однозначно висловився на цей 
рахунок Р.М. Валеєєв, який констатував: 
«Питання видачі злочинців необхідно 
віднести до галузі процесуального права» 
[2, 91].

В.І. Степаненко, виходячи з того, що 
видача є процедурою передачі однією дер-
жавою іншій особи, що вчинила злочин, 
також відносить її до інститутів криміналь-
ного процесу [13, 122].

Сьогодні таку позицію активно від-
стоює В.М. Волженкіна, яка вважає, що 



137

навіть при віднесенні екстрадиції до числа 
інститутів кримінального права, її реаліза-
ція все одно «вимагає провадження проце-
суальних дій та неодмінної процесуальної 
регламентації взаємодії з іншими країнами, 
що відноситься лише до кримінального 
процесу». Виходячи з наведеного, вона 
визначає екстрадицію як процедуру, «від-
повідно до якої держава, під чиєю юрис-
дикцією знаходиться переслідувана особа, 
що вчинила злочин, запитує і отримує її з 
країни, де ця особа переховується, з метою 
притягнення її до кримінальної відпові-
дальності чи виконання покарання» [4, 17].  

До кримінально-процесуального права 
відносить інститут екстрадиції і Б. Велчeв, 
який вважає, що видача злочинця – це 
«форма взаємовідносин між державами, 
що дозволяє використовувати кримінальну 
юстицію тієї держави, яка на момент вияв-
лення особи, що вчинила злочинні діяння, 
не має фактичної можливості реалізувати 
притягнення її до кримінальної відпові-
дальності відповідно до свого законодав-
ства… Екстрадиція дозволяє державі, якій 
направлений запит, передачею запитуваної 
особи захистити ті цінності, котрі вона 
оберігає відповідними нормами власного 
кримінального законодавства» [3, 79].

Розглядається з точки зору криміналь-
ного процесу поняття «екстрадиція» і на 
законодавчому рівні в Україні. Зокрема, 
відповідно до ч. 1 ст. 450 КПК України, 
видача особи (екстрадиція) – видача особи 
державі, компетентними органами якої 
ця особа розшукується для притягнення 
до кримінальної відповідальності або 
виконання вироку. Екстрадиція включає 
офіційний запит про видачу особи, її 
встановлення на території однієї держави, 
перевірку обставин, що можуть перешко-
джати видачі,  а також прийняття рішення 
за запитом та фактичну передачу такої 
особи іншій державі, компетентні органи 
якої звернулися із запитом про видачу 
[9, 190].

Таким чином, можемо зробити висно-
вок, що екстрадиція – це комплекс кримі-
нально-процесуальних дій, спрямованих 
на розшук, затримання, взяття під варту 
і передачу особи іноземній державі на 
підставі і в порядку, встановлених міжна-
родними договорами, імплементованими 
Україною, і національним законодавством 
з метою здійснення кримінального пере-
слідування, відправлення правосуддя чи 
виконання вироку суду, що набрав законної 
сили.  
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резЮМе
В статье исследовано отраслевую принадлежность института экстрадиции и юри-

дическую природу понятия «экстрадиция», а также рассмотрены основные подходы к 
определению экстрадиции.

SUMMARY
This article deals with the specific sphere of extradition and legal nature of the extradition 

concept. It is given basic approaches to the notion of extradition in the article.

рекомендовано кафедрою  
кримінального процесу ті криміналістики
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Використання мікрооб’єктів у процесі 
розслідування злочинів уже впродовж 
багатьох десятиліть виділяється як один 
із самостійних напрямів у рамках судової 
експертизи.

Дослідження мікрооб’єктів для вирі-
шення завдань у кримінальному судочин-
стві знайшло широке відображення в трудах 
як вітчизняних криміналістів В.Г. Гонча-
ренка, Г.Л. Грановського, Н.І. Клименко, 
О.А. Кириченка, Н.О. Прокопенко, так і 
зарубіжних: Т.В. Аверʼянової, Р.С. Бєлкіна, 
М.Б. Вандера (Росія), К.К. Бобєва (Болгарія), 
І. Кертеса (Угорщина), Вл. Видиця (Югос-
лавія), К.Д. Поля (Германія), М.Ф. Сульцера 
(Швейцарія) та багатьох інших. 

Мікрооб’єкти є багаточисленними в 
своїй видовій належності, вони характе-
ризуються багатосторонніми зв’язками з 
подією, що розслідується, і несуть значущу 
розшукову та доказову інформацію. 

Мікрооб’єкти бувають слабо видимі 
чи невидимі, тому їх важко знищити під 
час приховування слідів злочину. Це має 
особливе значення в умовах сучасної 
«освіченості» злочинців, коли можливості 
ідентифікації людини за слідами пальців 
рук, зброї за слідами на кулях і гільзах, ви-
конавця рукописного тексту за почерком, 
досягнення в портретній експертизі, інших 

традиційних видах судової експертизи до-
статньо широко відомі. 

Нині мікрооб’єкти, а точніше ре-
зультати їх експертного дослідження, є 
невід’ємною частиною техніко-криміна-
лістичного забезпечення розслідування 
злочинів.

Незважаючи на значну увагу вчених 
до поняття мікрооб’єктів і аспектів їх ви-
користання, до нині остаточно не вирішені 
питання (як в теоретичному плані, так і в 
практиці слідчих й експертних підрозділів) 
їх експертного дослідження та викорис-
тання як речових доказів. 

Мікрооб’єкти, що формуються під час 
здійснення злочину (результат взаємодії 
матеріальних об’єктів між собою: злочинця, 
знарядь злочину з оточуючими об’єктами) 
– це лише інформаційний сигнал. При їх 
виявленні вони є тільки потенційними 
джерелами інформації, що несуть відомості 
щодо події, яка відбулася. Для отримання 
певного об’єму доказової інформації, що 
міститься в них, необхідно використання 
спеціальних методів дослідження. З точки 
зору інформаційної сутності доказування, 
цей процес являє собою отримання, зби-
рання, накопичення, зберігання, передачу, 
перероблення та використання інформації, 
що складає зміст доказів.

о.В. неня,
експерт
(Державний науково-дослідний експертно-
криміналістичний центру МВС України)
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Інформаційна сутність мікрооб’єктів 
у процесі розшуку та доказування реалі-
зується тільки через проведення відпо-
відного дослідження (попереднього чи 
експертного), результатом якого є пере-
ведення потенціальної криміналістичної 
інформації в орієнтуючу або доказову. Під 
криміналістичним значенням результатів 
дослідження мікрооб’єктів розуміють мож-
ливість використання отриманих даних для 
встановлення суттєвих обставин події, що 
розслідується [1, 186].

Завдяки вмілій роботі слідчого, спе-
ціаліста та експертів у багатьох випадках 
мікрооб’єкти можуть бути знайдені та ви-
користані в процесі розслідування. 

Мікрооб’єкти можуть зустрічатися в 
найрізноманітніших ситуаціях, пов’язаних 
із подією злочину, а їх використання як ма-
теріальних носіїв криміналістично значимої 
інформації можливе тільки в ході оцінки 
результатів відповідного експертного до-
слідження. Той експертний напрям (рід 
експертизи), в рамках якого вирішуються за-
вдання, що цікавлять слідство, визначається 
природою мікрооб’єкта та ситуацією ви-
никнення – його зв’язку з подією злочину. У 
відповідності з діленням судових експертиз 
на шістнадцять класів, яке нині прийнято 
[7], мікрооб’єкти можуть зустрічатися в 
різних видах експертиз: матеріалів, речовин 
і виробів, трасологічних, судово-медичних, 
судово-біологічних і судово-ґрунтознавчих 
експертизах тощо.

Криміналістичне значення мікрооб’єк-
тів визначається можливістю отримання 
та використання інформації, що міститься 
в них, для з’ясування і встановлення 
обставин події, які пов’язані зі всіма еле-
ментами складу злочину (його об’єктом, 
об’єктивною стороною, суб’єктом і суб’єк-
тивною стороною). Ця інформація може 
бути використана не тільки для викриття 
винних, а й для спростування помилкових 
обвинувальних версій [9, 17]. 

У криміналістичному аспекті важливе 
значення мають як ознаки (властивості) 
мікрооб’єктів, так і їх наявність на об’єктах, 

що свідчить про певні контактні взаємодії. 
При цьому увага обов’язково приділяється 
їх розташуванню на об’єктах-носіях. Послі-
довність вирішення завдання використання 
мікрооб’єктів (від їх виявлення до оцінки 
результатів експертного дослідження) 
визначає багатоступеневість цього про-
цесу. На кожному етапі вирішуються свої 
завдання у відповідності зі слідчою ситуа-
цією, що склалася, об’єктивними можли-
востями вирішення поставленого завдання. 
Використання інформації, яка пов’язана з 
мікрооб’єктами, для побудування (вису-
вання) версій, а також у інших оперативно-
тактичних цілях не потребує виконання 
якої-небудь процесуальної процедури.

Вміле використання інформації, що 
міститься у властивостях мікрооб’єктів, 
відкриває шлях до вирішення різнома-
нітних діагностичних, класифікаційних й 
ідентифікаційних завдань. 

Криміналістичне значення результатів 
дослідження мікрооб’єктів може бути 
оперативно-тактичним і доказовим. Опе-
ративно-тактичне значення обумовлене 
можливістю використання інформації, 
пов’язаної з мікрооб’єктами, в тактичних 
цілях, тобто висунення версій, планування 
розслідування, вжиття заходів з розшуку 
злочинця, а доказове – визначається мож-
ливістю використання мікрооб’єктів для 
встановлення фактичних даних, що мають 
значення для справи, в передбачених за-
коном процесуальних рамках.

Так, увага до мікрооб’єктів під час 
попереднього криміналістичного дослі-
дження на місці події дає змогу значно 
звузити коло підозрюваних і прискорити 
виявлення злочину «за гарячими слідами». 
Наприклад, якщо на сліді черевика, який 
за припущенням належить підозрюваному, 
будуть знайдені частинки цементного пилу, 
то можна зробити попередній висновок, що 
він мав справу з цементом. Якщо ж поряд 
із місцем події розташоване будівництво 
чи цементний завод, то цей факт значно 
спростить роботу органу попереднього 
слідства.
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За допомогою мікрооб’єктів можна 
встановити суб’єкти злочину, якщо вони 
виявлені:

 – на тілі і речах підозрюваного і ха-
рактерні для місця події або влас-
тиві одягу і тілу потерпілого, його 
речам, виявленим на місці події;

 – на зброї або інших предметах, за-
лишених на місці події і характер-
них для підозрюваного або його 
речей;

 – на підозрюваному та потерпілому 
і є однорідними сторонніми мікро-
частинками.

Вивчення властивостей мікрооб’єктів 
сприяє і встановленню ознак суб’єкта 
злочину та потерпілого, їх зовнішніх рис, 
статі, одягу (мікрооб’єкти волосся, нігтів, 
виділень, пудри, помади, волокон, плівки 
манікюрного лаку тощо) [9, 19; 8, 16]. 

Так наприклад, у листопаді 2008 р. у 
Миколаївській області злочинці, що погра-
бували фермерське господарство та вбили 
сторожа, вжили практично всіх заходів для 
того, щоб знищити залишені ними сліди, 
а саме: позбавилися рукавичок і взуття, у 
якому діяли. Проте така дрібниця як во-
локна від рукавичок, залишені на знаряд-
дях злочину, хоча і викинуті пізніше, дала 
можливість оперативним шляхом вийти на 
свідка (продавця крамниці, де злочинцями 
були придбані ці рукавички). Оперативні 
працівники спільно з експертом склали 
суб’єктивні мальовані портрети злочинців, 
що дало pvjue визначити вірний напрям 
оперативно-розшукових заходів, встано-
вити злочинців та у подальшому розкрити 
злочин [5, 69].

За нашаруванням потожирової речо-
вини пальцевого відбитка можна встано-
вити групову належність крові людини 
й порівняти її з даними судово-медичного 
дослідження крові підозрюваного.

Мікрооб’єкти можуть бути викорис-
тані для встановлення місця здійснення 
злочину.

Так, місце злочину встановлюють за 
прилиплими до одежі (тіла) потерпілого чи 

підозрюваного частинками ґрунту, фарби, 
іншими забрудненнями, що походять з пев-
ної ділянки місцевості, мікрочастинками 
речової обстановки місця події, зламаної 
перешкоди.

Виявлені на місці події частинки, що 
відокремилися від одягу, взуття, транспорт-
ного засобу (фрагменти лакофарбового 
покриття та скла фар, краплі паливно-
мастильних матеріалів, бруд), указують 
на факт знаходження даних об’єктів у 
конкретному місці. Отже, виявлення 
мікрочастинок на предметах обстановки 
місця події дає змогу з’ясувати місце і спо-
сіб проникнення туди злочинця, маршрути 
його пересування, факти переміщення 
конкретних речей і т. ін. [9, 18, 21; 4, 18].

Інтерес являє такий приклад, коли за-
вдяки проведенню спеціалістами експерт-
ного підрозділу МВС України попереднього 
дослідження виявлених об’єктів, стало 
можливим максимально звузити пошук 
місця вчинення злочину та швидко встано-
вити особу і місце проживання потерпілого. 
У вересні 2008 р. у Львівській області були 
виявлені частини тіла людини. При огляді 
місця події біля одного із фрагментів тіла 
були виявлені плями речовини бурого 
кольору (за результатами дослідження 
встановлено, що це кров людини), пере-
важно овальної форми. Враховуючи форму 
плям, виникло припущення про можливість 
їх утворення внаслідок падіння з об’єкта, 
що рухався, та напрям його руху, – від 
одного з житлових будинків, де плями і за-
кінчувалися. Виходячи з цього, оперативні 
працівники здійснили огляд зазначеного та 
прилеглих будинків, а також провели опиту-
вання їх мешканців. На стінах згадуваного 
будинку між другим та третім поверхами 
були виявлені мазки темного кольору, схожі 
на кров людини, а мешканці цього будинку 
упізнали особу потерпілого як свого сусіда. 
В результаті проведеного огляду квартири 
потерпілого було знайдено ще фрагмент 
тіла людини та вилучено низку об’єктів для 
досліджень, серед яких 22 відрізки липкої 
прозорої стрічки зі слідами рук. За резуль-
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татами проведених досліджень та перевірок 
за вилученими слідами рук, було затримано 
двох підозрюваних, які після пред’явлення 
їм доказів зізналися у вчиненому злочині та 
назвали п’ятьох спільників [4, 34–35].

Відсутність мікрооб’єктів там, де су-
дячи з обстановки, вони повинні бути вияв-
лені, або наявність мікрооб’єктів з іншими 
(не очікуваними) властивостями може 
розцінюватися як негативна обставина та 
бути підставою для висування версії щодо 
інсценування, надання неправдивих пока-
зань, свідомої зміни обстановки.

Важливу роль у процесі розслідування 
відіграє ідентифікація за допомогою 
мікрооб’єктів різних предметів, залучених 
у сферу злочинного діяння. Ідентифікація 
можлива або під час встановлення екс-
пертом факту походження мікрооб’єктів 
від предмета, що підлягає ідентифікації 
(комплекту предметів), або за наявності 
висновку щодо контактної взаємодії пред-
метів. Шляхом встановлення зв’язку цих 
предметів із злочинцем або потерпілим про-
водиться опосередкована ідентифікація осіб.

Нерідко ідентифікація об’єктів здій-
снюється при дослідженні мікрооб’єктів 
на зброї, засобах травмування [9, 19, 21; 
8, 16–17].

У практиці розслідування дорожньо-
транспортних подій поширеною є іденти-
фікація автомашин, що ремонтувалися чи 
фарбувалися, за багатошаровими мікро-
частинками лакофарбового покриття.

Мікрооб’єкти мають значення для 
встановлення факту контактної вза-
ємодії, особливо при розслідуванні таких 
злочинів, як зґвалтування, вбивство, запо-
діяння тяжких тілесних ушкоджень. Даний 
факт установлюється за мікрооб’єктами, 
що перейшли з одягу (тіла) підозрюваного 
та потерпілого. Це можуть бути волокна 
тканин, краплі крові, сперми, слини, поту, 
інших виділень, сторонні забруднення, що 
відокремилися від потерпілого та напад-
ника; частинки з використаної зброї, що 
залишилися на одягу злочинця, а також на 
тілі та одягу його жертви.

Постріли з короткоствольної вогне-
пальної зброї підтверджуються мікро-
нашаруваннями кіптяви між мізинцем і 
безіменним, великим і вказівним пальцями 
(їх виявляє огляд в інфрачервоних проме-
нях). У випадку застосування револьвера, 
крім кіптяви, виявляються й мікрочастинки 
пороху. Факт застосування довгоствольної 
зброї доводиться мікронашаруваннями 
кіптяви на руках, обличчі та одягу того, хто 
стріляв, які, крім того, є джерелом інфор-
мації щодо виду зброї, що застосовувалася. 

Мікрочастинки, виявлені на знарядді 
злочину, дають змогу встановити факт 
його використання під час здійснення зло-
чину, що розслідується. Так, якщо на лезі 
фінського ножа опинилися мікроволокна з 
різних предметів одягу потерпілого, а та-
кож плями (частинки) крові та епітеліальні 
клітини уражених органів, це дає змогу 
зробити висновок, що знаряддя активно 
використовувалося в даній злочинній події 
[9, 20; 6]. 

У березні 2009 р. у м. Запоріжжі, на 
одежі двох потерпілих від ножових по-
ранень, один з яких помер, було виявлено 
текстильні волокна, які за загальною родо-
вою належністю співпали з текстильними 
волокнами, що входили до складу тканини 
светра, вилученого у підозрюваного. Озна-
йомившись із результатами проведеного 
експертного дослідження, підозрюваний 
визнав свою вину [5, 73]. 

За мікрооб’єктами можна встановити 
транспортний засіб, що заподіяв травму. 
На тих частинах автомобілю, які стикалися 
з потерпілим, часто залишаються мікро-
волокна його верхнього одягу, плями крові 
тощо [9, 20].

Мікрооб’єкти можуть інформувати 
слідчого про навички і професійні зді-
бності осіб, які брали участь у злочинному 
діянні. Так, на професійну діяльність, рід 
занять можуть вказувати різноманітні 
частинки (тютюну, металів, деревини 
(тирса, стружка), мікрозабруднення різ-
ними речовинами та матеріалами (фарбою, 
мастильними та будівельними матеріалами 
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тощо), мікрооб’єкти ґрунту рослинного та 
тваринного походження [8, 16; 10, 9–11].

Важливе значення мають мікрооб’єкти 
для з’ясування часу злочину. Час визнача-
ється шляхом дослідження мікрочастинок 
біологічного походження: мікроорганізмів, 
що розвинулися, наприклад на трупі; зна-
йдених на ньому пилку та насінні рослин, 
водоростей і т. ін. [10, 9–12].

Інколи для пошуку злочинця вдається 
використовувати «частинки запаху», тобто 
молекули складних хімічних сполук, що 
містяться у будь-яких виділеннях люд-
ського організму або такі, що видихаються 
з повітрям. Аналізатором для цього ви-
користовують спеціально орієнтованих со-
бак. Прикладом цього може бути подія, що 
трапилася в лютому 2008 р. у Вінницькій 
області, коли до приміщення автозаправної 
станції увірвався невідомий і з вогнепальної 
зброї поранив касира. На місці події було 
вилучено пістолет, а з руків’я зброї – за-
пахові сліди. Крім того, працівники міліції 
вилучили магазин до пістолета з трьома 
набоями, запахові сліди з сидінь автомобіля, 
який було виявлено неподалік від місця 
події. За результатами оперативно-розшу-
кових дій було затримано підозрюваного. У 
ході проведення одорологічної експертизи 
експерти встановили повний збіг запахо-
вих слідів, вилучених з руків’я пістолета і 
сидіння автомобіля із зразком, відібраним у 
затриманого. Судова балістична експертиза 
засвідчила, що гільза, виявлена під час 
огляду місця події, відстріляна з пістолета, 
що був залишений на місці події. 

Після пред’явлення результатів судових 
експертиз затриманий зізнався у вчиненні 
злочину [3, 33]. 

Мікрооб’єкти можуть допомогти ви-
суванню та перевірці пошукових версій. 
Наприклад, мікроволокна, залишені зло-
чинцем на місці події або на шляху його 
пересування, допомагають виникненню 
уявлення щодо характеру його верхньої 
одежі. Завдяки цьому звужується коло 
підозрюваних і полегшується проведення 
оперативно-розшукових заходів. 

Мікрооб’єкти також широко викорис-
товуються для з’ясування причин пожеж, 
вибухів, при розслідуванні авіаційних 
катастроф.

Також хотілося б відмітити, що до-
казове значення мікрооб’єктів знижується 
або втрачається взагалі при порушенні 
правил їх пошуку, фіксації, вилучення, збе-
рігання та дослідження. Під час цього може 
відбутися підміна речових доказів, утрата 
мікрооб’єктів, що утворилися під час здій-
снення злочину, та поява мікрооб’єктів, які 
не мають зв’язку з подією, що розсліду-
ється [9, 23; 11].

Отже, можливості використання 
мікрооб’єктів надзвичайно широкі. Вияв-
ляються мікрооб’єкти, в основному, під час 
слідчого огляду місця події, трупа, речових 
доказів у місцях їх найбільш ймовірного 
знаходження з урахуванням конкретної 
обстановки і механізму вчиненого злочину.

Мікрооб’єкти є матеріальними утворен-
нями, які за певних умов можуть бути речо-
вими доказами у справі, тобто їх виявлення 
і фіксація повинні відбуватись за визна-
ченою процесуальною формою. Зокрема, 
всі обставини виявлення мікрооб’єктів, їх 
характер і особливості, способи фіксації та 
факт і спосіб доручення до протоколу ма-
ють бути відображені в протоколі слідчої 
дії з дотриманням вимог ст. 85 і 195 КПК. 
Для надання мікрооб’єктам статусу речо-
вих доказів, всі виявлені мікрооб’єкти, а 
також об’єкти-носії, на яких припускається 
наявність мікрослідів, повинні бути при-
єднані до справи постановою особи, яка 
проводить дізнання, слідчим, прокурором 
або ухвалою суду [2, 15–17].

Отже, з точки зору кримінального 
процесу використання як речових доказів 
мікрооб’єктів можливе лише за умови їх 
виявлення, описання та вилучення в ході 
слідчого огляду, а у випадку їх латентності 
як слідів на об’єкті-носії (речовому доказі), 
їх виявлення, описування та вилучення 
здійснює експерт, якому доручено про-
ведення відповідного дослідження. При 
цьому, обов’язковою умовою визнання 
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мікрооб’єктів речовими доказами є їх 
залучення у процесуальному порядку 
слідчим до матеріалів справи. Крім цього, 
попереднє визнання мікрооб’єктів речо-
вими доказами включає в якості необхідної 
стадії їх процедуру дослідження з метою 
встановлення зв’язку з подією злочину. 

Особливості мікрооб’єктів як носіїв до-
казової інформації визначають специфічне 
коло завдань, які можна вирішити під час 
їх експертного дослідження. 

Вирішення будь-якого експертного за-

вдання дослідження мікрооб’єктів можна 
представити як послідовність операцій, які 
спрямовані на виявлення в об’єкті (об’єктах) 
дослідження певного комплексу ознак і їх 
порівняння з відомими, що дає змогу від-
нести їх до певних класифікаційних груп 
або ототожнювати на більш високому рівні. 
При цьому, для вирішення експертних (діа-
гностичних або ідентифікаційних) завдань 
мають значення не тільки окремо взяті 
ознаки й властивості мікрооб’єктів, а й ви-
явлені взаємозв’язки між ними.
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резЮМе
В статье рассмотрены вопросы криминалистического значения микрообъектов при 

расследовании преступлений. Рассмотрены разновидности информации, которую можно 
получить путем всестороннего исследования микрообъектов. Приведены примеры ис-
пользования микрообъектов при расследовании и раскрытии преступлений.



145

SUMMARY
The article deals with criminalistic value of microobjects in investigating crimes. It focuses 

on various information that can be received by comprehensive research into microobjects. 
Instances of using microobjects for ivestigating and disclosing crimes are highlighted.

рекомендовано кафедрою кримінального  
процесу та криміналістики

Подано 13.04.2011. 
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Закріплення в Конституції України та-
ких основоположних засад кримінального 
судочинства як змагальність та рівноправ-
ність сторін, означає принципово новий, 
у порівнянні з покладеним в основу КПК 
України 1960 р., підхід до його здійснення, 
що зумовило й необхідність внесення від-
повідних змін до чинного процесуального 
законодавства, спрямованих на реалізацію 
цих засад, і не випадково, оскільки зма-
гальність сторін є гарантією всебічного, 
повного і об’єктивного дослідження об-
ставин справи, що в свою чергу сприяє 
утвердженню законності та справедливості 
при винесені судових рішень. От тому роз-
ширення змагальних засад українського 
кримінального процесу є однин з найваж-
ливіших напрямів його реформування.

Водночас, змагальність сторін у су-
довому процесі породжує дуже складну 
систему процесуальних правовідносин, а 
тому може дати позитивний ефект тільки 
тоді, коли їх сторони наділені необхідними 
можливостями для реалізації своїх проце-
суальних прав та обов’язків, і насамперед 
щодо надання необхідних доказів. Але 
чи завжди сторони мають рівні можли-
вості у їх наданні? Свої погляди щодо 
цієї проблеми висловлювали українські 
вчені Ю.М. Грошевий, В.Т. Маляренко, 

М.А. Маркуш, М.М. Михеєнко, Д.М. При-
тика, В.П. Шибіко та інші, які часто під-
креслювали, що – не завжди. Яскравим 
прикладом цьому може бути такий вид 
доказів, як висновок експерта.

Адже, як відомо, і в колишньому СРСР, 
а згодом і згідно з законодавством України 
судова експертиза фактично використову-
валась з метою підтримання державного 
обвинувачення, а тому призначати її було 
привілеєм судових і слідчих органів, а її 
виконання фактично цілком покладалося 
на спеціалізовані державні експертні уста-
нови.

Як наслідок, сторона захисту була по-
збавлена можливості самостійно обирати 
експертну установу для проведення експер-
тизи чи запросити незалежного експерта в 
суд, що й породжувало її непевність у неза-
лежності експерта та в об’єктивності його 
висновку. А як відомо, дуже часто саме від 
висновку експерта залежав результат при-
йнятого судом рішення.

Але оскільки експерт своїм висновком, 
як правило, підтримує сторону обвинува-
чення (у іншому випадку справа не дійшла 
б до суду), то головним його опонентом є 
захисник, який оцінює висновок експерта 
з науково-фактичного погляду та шукає в 
ньому вразливі місця. Саме захисник за-
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цікавлений у тому, щоб знайшовши недо-
ліки висновку експерта, довести суду його 
неспроможність у доведенні винуватості 
підсудного. Водночас і тут яскраво вияв-
ляється нерівність можливостей учасників 
процесу, а іноді безпорадність сторони 
захисту в змагальності, оскільки дуже 
часто внаслідок своєї некомпетентності у 
питаннях предмета експертизи адвокат не 
може критично оцінити висновок експерта, 
заявити суду обґрунтовані аргументи щодо 
своєї незгоди з ним, вступити з експертом 
у наукову полеміку, тому що, на відміну 
від експерта, не володіє необхідними для 
цього спеціальними знаннями.

Отже, стверджувати про рівні мож-
ливості сторін, коли сторона захисту 
знаходиться один на один з стороною об-
винувачення, яку підтримують державні 
експертні установи з їх могутнім інтелек-
туальним і науково-технічним потенціа-
лом, просто недоречно. А це означає, що 
з метою забезпечення справжньої рівності 
сторін у суді, стороні захисту необхідно 
надати можливість подання суду альтерна-
тивних експертних висновків.

А з іншого боку, якщо у сторони захисту 
і сторони обвинувачення діаметрально 
протилежні інтереси, то за будь-яких об-
ставин це породжує однобокий підхід в 
оцінці зібраних ними доказів. Саме це й 
зумовлює необхідність третьої, неуперед-
женої і незалежної сторони, яка б і могла 
об’єктивно оцінити зібрані як стороною 
обвинувачення, так і стороною захисту до-
кази, та прийняти виважене і справедливе 
рішення.

От тому незалежність і недоторкан-
ність суду слід розглядати, не як його осо-
бистий привілей, а як спосіб захисту ним 
публічних і приватних інтересів й насампе-
ред прав і свобод людини та громадянина. 
З огляду на це, в умовах судово-правової 
реформи, особливої актуальності набува-
ють питання зміцнення незалежності суду; 
підвищення авторитету судової влади та 
судових рішень; усунення фактів тяганини 
при розгляді судових справ; винесення рі-

шень за відсутності або на основі неповно 
досліджених доказів; прийняття рішень у 
справі керуючись лише законом та вихо-
дячи із всебічного, повного й об’єктивного 
дослідження всіх її обставин; незалежності 
судді як від правової позиції учасників 
судового процесу, так і від представників 
влади.

Водночас, забезпечуючи додержання 
таких засад судочинства, як змагальність 
сторін та свобода у наданні ними суду 
своїх доказів і в доведенні перед ним їх 
переконливості, судді не повинні брати на 
себе функції, які можуть бути розцінені як 
прояв їхньої необ’єктивності чи заінтер-
есованості в результатах розгляду справи.

Адже змагальність судового розгляду 
полягає в тому, що в судовому засіданні між 
собою ведуть процесуальний спір сторона 
обвинувачення і сторона захисту. Кожна з 
них обстоює свою правову позицію, права 
та законні інтереси тими засобами, які до-
зволяє КПК України, допомагаючи таким 
чином суду повно, всебічно і об’єктивно 
дослідити всі обставини справи з метою 
з’ясування істини і прийняття правильного 
рішення.

Тим не менше, якщо згідно зі ст. 4 
КПК України «суд, прокурор, слідчий і 
орган дізнання зобов’язані в межах своєї 
компетенції порушити кримінальну справу 
в кожному випадку виявлення ознак зло-
чину, вжити всіх передбачених законом 
заходів до встановлення події злочину, 
осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх 
покарання», то це суперечить конститу-
ційній засаді змагальності і порушує поділ 
функцій. Адже закон, з одного боку, не 
допускає суміщення в одній особі функцій 
судді, обвинувача і захисника, а з іншого – 
порушуючи кримінальну справу згідно зі 
ст. 27 КПК України, наприклад, у справах 
приватного обвинувачення, суд, формуючи 
обвинувачення проти конкретної особи, 
фактично стає на бік обвинувачення і по-
чинає виконувати одночасно дві функції 
– обвинувачення і вирішення справи, що 
породжує нерівність сторін у криміналь-
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ному судочинстві та порушує консти-
туційний принцип змагальності. Тому, 
порушивши таку кримінальну справу, суд 
повинен направити її для провадження до-
судового слідства.

Отже, зміст принципу змагальності пе-
редбачає наявність на всіх стадіях процесу 
рівноправних сторін, що й забезпечується 
чітким розподілом їх процесуальних функ-
цій, за якого у кримінальному процесі бере 
участь три сторони і таким чином функції 
обвинувачення і захисту відокремлені від 
функції вирішення справи.

Однак, як свідчить зарубіжний досвід, 
змагальність також має свої вади, на що 
прямо вказують авторитетні юристи країн, 
де така форма кримінального процесу існує 
впродовж століть. Так, наприклад, відомий 
американський правник Ллойд Л. Уайнреб, 
вказуючи на основні недоліки криміналь-
ного процесу США, зазначає, що у ньому 
весь доказовий матеріал розділений на дві 
окремі справи – обвинувачення і захисту, а 
судовий розгляд кримінальної справи яв-
ляє собою не прагнення встановити факти, 
а нагадує суто ритуальний поєдинок між 
добром і злом, Державою і Зловмисником, 
і у цьому сенсі такий процес зберігає у собі 
відчутні сліди давнини, коли результат 
справи вирішував поєдинок сторін.

Наявність двох справ не залишає 
місця для серединного шляху, який звів би 
воєдино всі доказові матеріали, оскільки 
сторони – обвинувачення і захисту – не 
зацікавлені в його пошуку, тому що перед 
кожною з них стоїть лише одне завдання 
– добитися перемоги. І саме з цих позицій 
фільтрується та шліфується кожною із 
сторін доказовий матеріал, який свідчить 
на користь її позицій. У такому процесі у 
центрі уваги виявляється не підсудний, 
а юристи, які представляють сторони... 
При цьому суть судового розгляду справи 
сприймається усіма (і підсудним – не в 
останню чергу) як питання про виграш чи 
програш справи представниками сторін, а 
не про доведеність чи недоведеність вини 
підсудного [3, 116–127].

Отже, виключення суду з числа 
суб’єктів, на яких покладено обов’язок 
вжиття всіх передбачених законом заходів 
для всебічного, повного і об’єктивного до-
слідження обставин справи (ст. 22 КПК), 
ще більш радикалізувало дві основні 
точки зору щодо його активності в процесі 
одержання, перевірки й оцінки доказів. 
Зокрема, прихильники так званої чистої 
змагальності сприймають суд як такого 
собі рефері, який уважно, але пасивно 
стежить за протиборством учасників про-
цесуального поєдинку, щоб після його 
закінчення проголосити переможця. Будь-
яка активність суду розцінюється ними 
як зазіхання на принцип змагальності, 
прояв суддею зацікавленості у вирішенні 
справи на користь однієї із сторін. А їхні 
опоненти доводять право суду на певну іні-
ціативу в доказовій діяльності, обумовлену 
обов’язком правильного вирішення справи 
та ухвалення законного й обґрунтованого 
рішення.

Однак системний аналіз норм кримі-
нально-процесуального закону дає під-
стави для висновку, що метою судочинства 
є досягнення істинного знання про обста-
вини, які підлягають доказуванню, і поста-
новления на його основі обґрунтованого і 
справедливого судового рішення. Проте 
існує низка факторів, що унеможливлюють 
її досягнення. Адже у судовій практиці 
нерідко трапляються випадки, коли вста-
новлення об’єктивної істини потребує 
усунення прогалин досудового слідства, 
перевірки нової інформації щодо існу-
вання істотних для правильного вирішення 
справи обставин. Такі ситуації вимагають 
активної доказової діяльності, яка в силу 
різних причин не завжди здійснюється 
сторонами. Зокрема, відсутність ініціативи 
суб’єктів доказування щодо одержання 
нових чи перевірки наявних доказів може 
бути зумовлена: а) недостатньою фахо-
вою підготовкою професійних учасників 
судового розгляду; б) неможливістю під-
судного, потерпілого, цивільного позивача, 
відповідача забезпечити себе кваліфіко-
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ваними представниками; в) відсутністю 
у призначеного захисника матеріальної 
зацікавленості, а відтак мотивації активної 
діяльності; г) перебуванням сторін у стані 
тактичного ризику, коли наслідки прояву 
активності (позитивні чи негативні) важко 
спрогнозувати; д) позапроцесуальною 
домовленістю (компромісом) сторін щодо 
кінцевого результату розгляду справи, на 
який може вплинути та чи інша судова дія, 
необхідна для встановлення дійсних об-
ставин справи.

Звичайно, суд завжди погоджується з 
аргументами однієї із сторін, але це має від-
буватися не тому, що вона була більш пере-
конливою, підготовленою, мала для цього 
більше ресурсів і можливостей, а тому, 
що її позиція відповідає внутрішньому 
переконанню суду, оскільки є адекватною 
встановленим на підставі наявних доказів 
обставинам. На рішення суду не пови-
нна впливати неспроможність прокурора 
належним чином доказово забезпечити і 
підтримати обвинувачення або невміння 
чи небажання захисника виконати свої 
функції. Вирок має ґрунтуватися не на під-
ставі доказів, наданих однією із сторін, а на 
об’єктивній істині, як відображенні реаль-
ної дійсності, що мала місце в минулому. 
Звісно, що істинне знання в результаті 
судового розгляду може бути і не одер-
жане. У цьому випадку суд має ухвалити 
відповідне процесуальне рішення, але 
тільки тоді, коли буде переконаний, що всі 
можливі заходи для встановленні істини 
вичерпано.

Що ж до аргументів проти права 
суду самостійно формувати докази, то 
головними з них є посягання активного 
суду на принцип змагальності та прояв 
зацікавленості у результатах вирішення 
справи на користь однієї із сторін. Вод-
ночас, упередженість суду, який за від-
сутності продуктивної активності сторін 
самостійно з’ясовує істину у справі, може 
існувати лише в уяві сторони, зацікавленої 
в її спотворенні, і немає нічого спільного 
з завданням суду викрити винних та за-

безпечити правильне застосування закону. 
Зрозуміло, що будь-яка судова дія в під-
сумку виявиться корисною одній стороні 
і суперечитиме інтересам іншої, однак 
звинувачення суду, що був її ініціатором, 
в заангажованості є надуманими, оскільки 
суд, виносячи на обговорення сторін пи-
тання щодо витребування речових доказів, 
виклику додаткового свідка, проведення 
експертизи тощо, не знає і не може знати 
заздалегідь результатів тієї чи іншої судової 
дії. Для суду не існують докази обвинува-
чення чи докази захисту, він не перебуває і 
не може перебувати за визначенням у стані 
тактичного ризику. Натомість суд може пе-
ребувати у стані невизначеності, задля по-
долання якої і набуття достовірного знання, 
необхідного для ухвалення обґрунтованого 
рішення, він має право і зобов’язаний у 
разі необхідності вжити заходів для одер-
жання нових та перевірки наявних доказів 
з власної ініціативи. Хоча є зрозумілим і 
те, що як і результат конкретної судової дії, 
так і будь-яке кінцеве рішення у справі, як 
правило, задовольняє лише одну сторону і 
суперечить інтересам іншої сторони, що й 
дає їй химерний привід сумніватися в не-
упередженості суду.

От тому, якщо метою кримінального 
судочинства є встановлення об’єктивної іс-
тини як необхідної умови правильного ви-
рішення справи, постановления законного, 
обґрунтованого і справедливого судового 
рішення, то змагальність не конкурує з 
об’єктивною істиною, вона є засобом її 
досягнення. Принцип змагальності по-
вною мірою реалізується тільки за умови 
рівних можливостей сторін, а фактична їх 
нерівність має нівелюватися активною до-
казовою діяльністю суду [4].

Таким чином, змагальність сторін є га-
рантією всебічного, повного і об’єктивного 
дослідження обставин справи, що в свою 
чергу сприяє утвердженню законності 
та справедливості при винесені судових 
рішень і породжує дуже складну систему 
процесуальних правовідносин, а тому 
може дати позитивний ефект тільки тоді, 
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коли їх сторони наділені необхідними 
можливостями для реалізації своїх проце-

суальних прав та обов’язків, і насамперед 
щодо надання необхідних доказів.
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резЮМе
В статье проанализированы проблемные аспекты принципов уголовного судопроиз-

водства, как состязательность и равенство сторон. Внесены предложение, направленные 
на совершенствование практики их реализации.

SUMMARY
In the article were analysed the problem aspects of principles of criminal trial, as 

contentionness and equality of sides. There were maid suggestions of their realization directed 
on perfection of practice.
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Загальним кодексом правил для адво-
катів країн Європейського Співтовариства 
задекларовано один з основних принципів 
діяльності адвокатури: «Завдання, що ви-
конуються адвокатом у процесі професій-
ної діяльності, вимагають його абсолютної 
незалежності і відсутності будь-якого 
впливу на нього, пов’язаного, в першу 
чергу, з його особистою заінтересованістю 
або тиском зовні» [18, 303]. Відповідно до 
п. 1.1. Преамбули професійних правил ад-
вокатів Європейського Союзу адвокатура 
розглядається як вільний, незалежний, 
цілісний професійний стан [14, 22].

Як відомо, адвокатура України пере-
буває на етапі її становлення та реформу-
вання. Підгрунттям зазначеного процесу 
повинно стати створення єдиної концепції, 
основаної на міжнародному досвіді, та 
прийняття нового закону для вирішення 
практичних та теоретичних проблем у 
сфері адвокатської діяльності. 

Належної уваги потребує дотримання 
положення про роль адвокатів, прийняте 
VIII Конгресом ООН у серпні 1990 р., яке 
наголошує, що «дисциплінарне прова-
дження проти адвоката повинно здійсню-
ватись безсторонніми дисциплінарними 

комітетами, створеними адвокатурою 
...» [13]. На думку фахівців у сфері юри-
спруденції, цей документ є еталоном для 
всіх національних систем адвокатури, 
який забезпечує їх відповідність світовим 
стандартам, світовому рівню організації і 
діяльності цього важливого інституту за-
хисту основних прав і свобод [23, 61].

Відповідно до чинного законодавства 
України для вирішення питань про дис-
циплінарну відповідальність адвокатів ді-
ють кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 
адвокатури (далі – КДКА) та Вища квалі-
фікаційна комісії адвокатури при Кабінеті 
Міністрів України (далі – ВККА) [15].

Так, до складу ВККА входять по 
одному представнику від кожної КДКА, 
Верховного Суду України, Міністерства 
юстиції України, Спілки адвокатів Укра-
їни. При цьому формування ВККА при 
Кабінеті Міністрів України здійснюється 
шляхом делегування представників від 
КДКА, які обираються таємним голо-
суванням на альтернативній основі при 
вільному висуненні кандидатів з членів 
КДКА; обрання Пленумом Верховного 
Суду України представника від Верхо-
вного Суду України; обрання представника 
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від Спілки адвокатів України правлінням 
цієї Спілки; призначення представника від 
Міністерства юстиції України Міністром 
юстиції України [16].

Формування КДКА та організаційне 
забезпечення їх діяльності здійснюється 
відповідними радами. КДКА складається з 
двох палат – атестаційної та дисциплінарної. 
Атестаційна палата КДКА створюється у 
складі 11 членів до якої входять 4 адвокати, 
4 судді, по одному представнику відповідно 
від Ради міністрів АРК, обласної, Київської 
та Севастопольської міської ради, Головного 
управління юстиції Міністерства юстиції 
України в АРК, обласного, Київського та 
Севастопольського міського управління юс-
тиції, відділення Спілки адвокатів України. 
Дисциплінарна палата КДКА утворюється у 
складі 9 членів, до якої входять 5 адвокатів, 
2 судді, по одному представнику відповідно 
від Головного управління юстиції Мініс-
терства юстиції України в АРК, обласного, 
Київського та Севастопольського міського 
управління юстиції, відділення Спілки ад-
вокатів України [17].

Запровадивши державний контроль 
через механізм утворення дисциплінарних 
органів адвокатури, законодавець не взяв 
до уваги, що така організаційно-правова 
форма не відповідає основним міжнарод-
ним принципам адвокатського самовряду-
вання. 

Суттєвий вплив на розуміння місця 
дисциплінарних органів адвокатури в су-
часному суспільстві відіграє новітнє нор-
мативне регулювання вказаного питання 
у законодавстві таких держав, як Білорусь, 
Польща та Литва.

Прийнятий 15 червня 1993 р. Верхо-
вною Радою Республіки Білорусь Закон 
«Про адвокатуру» закріпив положення, 
відповідно до якого адвокатура являє 
собою незалежний правовий інститут, по-
кликаний у відповідності з Конституцією 
Республіки Білорусь здійснювати профе-
сійну правозахисну діяльність [4]. Органам 
адвокатського самоврядування Республіки 
Білорусь надано особливого значення.

Так, здійснення адвокатської діяль-
ності в Республіці Білорусь можливе лише 
за умови вступу в члени колегії адвокатів 
та підлягає обов’язковому ліцензуванню. 
Здійснення адвокатської діяльності у складі 
юридичних консультацій або в інших 
організаційних формах можливе згідно з 
рішенням відповідної колегії адвокатів та 
в порядку, встановленому цією колегією, 
а також за умови забезпечення функцій, 
покладених законодавством на колегії ад-
вокатів (їх юридичні консультації). 

Порядок внутрішньої організації ді-
яльності колегій адвокатів, їх структура, 
статус керівних органів та інші питання, 
які стосуються діяльності колегії, установ-
люються їх уставами, якщо інше не перед-
бачено актами законодавства.

В Республіці Білорусь утворено такі ко-
легії адвокатів, як обласні, Мінська міська 
та Спеціалізована Білоруська колегія 
адвокатів, яких об’єднує Республіканська 
колегія адвокатів.

Спеціалізована Білоруська колегія 
адвокатів за статусом прирівнюється до 
обласних колегій адвокатів та об’єднує 
фізичних осіб, які здійснюють адвокатську 
діяльність та надають кваліфіковану юри-
дичну допомогу фізичним та юридичним 
особам Республіки Білорусь за кордоном, 
іноземним фізичним та юридичним осо-
бам, а також особам без громадянства на 
території Республіки Білорусь при здій-
сненні захисту їх прав, свобод та законних 
інтересів, включаючи розшук спадкоємців 
на території Республіки Білорусь.

Вищим органом колегії адвокатів є за-
гальні збори (конференція) членів колегії, а 
її виконавчим органом – Президіум колегії.

За вчинення дій, які суперечать Закону 
Республіки Білорусь «Про адвокатуру» 
та нормам професійної етики, адвокати 
притягаються до дисциплінарної відпо-
відальності. 

Скарги на дії адвокатів розглядаються 
Кваліфікаційною комісією з питань адво-
катської діяльності в Республіці Білорусь, 
обласними, Мінською міською колегіями 
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адвокатів та Спеціалізованою Білоруською 
колегією адвокатів в межах їх компетен-
ції, Міністерством юстиції Республіки 
Білорусь. Порушення дисциплінарного 
провадження щодо адвоката здійснюється 
органами адвокатського самоврядування 
на підставі подання будь-якого з зазначених 
органів або скарги заінтересованої особи 
на дії адвоката. При цьому Кваліфікаційна 
комісія з питань адвокатської діяльності 
в Республіці Білорусь наділена лише по-
вноваженнями щодо вирішення питань, 
пов’язаних з ліцензуванням адвокатської 
діяльності.

До дисциплінарних стягнень, які 
можуть бути застосовані до адвоката на-
лежать: осуд, догана, сувора догана та 
виключення з адвокатури, що супроводжу-
ється анулюванням ліцензії. Якщо адвокат 
протягом року з дня застосування дисци-
плінарного стягнення не здійснить нового 
проступку, він вважається таким, що не 
підлягав дисциплінарній відповідальності. 
На підставі клопотання заінтересованої 
сторони орган, який порушив дисциплі-
нарне провадження, може достроково 
зняти дисциплінарне стягнення, але не 
раніше ніж через шість місяців. Накладені 
стягнення можуть бути оскарженні адвока-
том в судовому порядку в місячний строк з 
моменту застосування стягнення.

Таким чином, можна погодитись з тим, 
що засади організації діяльності дисци-
плінарних органів адвокатури Республіки 
Білорусь відповідають міжнародним прин-
ципам адвокатського самоврядування та 
можуть стати прикладом для формування 
аналогічних за змістом повноважень орга-
нів адвокатури України.

Важливе значення для розвитку в 
Україні незалежної адвокатури та її дис-
циплінарних органів, діяльність яких від-
повідала б міжнародним стандартам, має 
досвід регулювання діяльності цих органів 
і у Республіці Польща. Так, з метою по-
силення ролі адвокатури в забезпеченні її 
незалежності при виконанні професійних 
обов’язків, в розширенні та поглибленні 

професійного самоврядування, обмеженні 
нагляду з боку державних органів Сеймом 
республіки 26 травня 1982 р. прийнято За-
кон «Про адвокатуру» [5].

Вказаний вище закон започаткував 
незалежну систему органів адвокатури, до 
якої належить: Всепольський з’їзд адво-
катури (вищий орган адвокатського само-
врядування); Головна адвокатська рада; 
Вищий дисциплінарний суд (вищий орган 
дисциплінарної юрисдикції адвокатів); 
Вища ревізійна комісія (орган, що здій-
снює контроль фінансової та господарської 
діяльності Головної адвокатської ради).

На мою думку, позитивною рисою для 
формування адвокатури Польщі є закрі-
плення на законодавчому рівні положення, 
яке передбачає, що членом в органах адво-
катури може бути тільки адвокат.

Таким чином, адвокатура Польщі 
організована на засадах професійного 
самоврядування, до основних завдань 
якого належить здійснення нагляду за до-
держанням законодавства, що стосується 
діяльності адвокатів, а також встановлення 
і впровадження правил професійної етики 
та турбота про їх додержання.

До дисциплінарних органів адвокатури 
Польщі належать дисциплінарний суд па-
лати адвокатів та Вищий дисциплінарний 
суд. 

Дисциплінарний суд є органом палати 
адвокатів та приймає рішення у дисциплі-
нарних справах щодо членів даної палати. 
До його складу входять президент, віце-
президент, від шести до двадцяти трьох 
членів і трьох заступників членів. Палату 
адвокатів складають адвокати та поміч-
ники адвокатів, які здійснюють діяльність 
на території округу палати, юрисдикцію 
якої визначає Головна Адвокатська Рада, 
виходячи, передусім, з територіального 
розподілу судової адміністрації.

Вищий дисциплінарний суд, як суд 
другої інстанції, у складі трьох суддів 
переглядає справи, розглянуті в першій 
інстанції дисциплінарними судами палат 
адвокатів. Дисциплінарні справи щодо чле-
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нів Головної адвокатської ради і окружних 
адвокатських рад як суд першої інстанції 
розглядає Вищий дисциплінарний суд. 
Зазначений вищий дисциплінарний орган 
складається з двадцяти трьох членів і трьох 
заступників членів, які обирають одного 
або двох віце-президентів. Свої рішення 
дисциплінарний суд виносить у складі 
трьох суддів.

Адвокати та помічники адвокатів при-
тягуються до дисциплінарної відповідаль-
ності за поведінку, що суперечить закону, 
етичним засадам і гідності професії або 
порушення своїх професійних обов’язків. 

На адвоката чи помічника адвоката 
можуть бути накладені наступні дисциплі-
нарних стягнення: попередження, догана, 
штраф, зупинення професійної діяльності 
на період від трьох місяців до п’яти років, 
виключення з адвокатури. Разом з тим, 
закон передбачає додаткові стягнення, які 
можуть бути накладені разом з основними. 
Так, у разі накладення догани і штрафу 
адвокат втрачає право бути обраним до 
органів адвокатури протягом трьох років з 
дати вступу в силу рішення, а додатковим 
дисциплінарним заходом виховного харак-
теру у цьому випадку може бути заборона 
патронату на строк від одного до п’яти 
років. У випадку застосування до адво-
ката дисциплінарного стягнення у вигляді 
зупинення професійної діяльності, до-
датковим стягненням може бути заборона 
здійснення патронату в термін від двох до 
десяти років.

Найсуворішим дисциплінарним стяг-
ненням є виключення з адвокатури, яке 
передбачає виключення зі списку адвокатів 
без права претендувати на повернення.

Цікавим, на мій погляд, є засіб вихов-
ного впливу на адвоката, який полягає у 
прийнятті рішення дисциплінарним судом 
палати адвокатів щодо оприлюднення гро-
мадськості про дисциплінарний проступок 
шляхом його публікації в часописі, який 
видається органом адвокатури. 

На члена палати адвокатів також може 
бути накладене стягнення у вигляді попе-

редження, зроблене деканом адвокатської 
ради, яке член палати має право оскаржити 
у дисциплінарному суді, котрий вирішує 
ці справи як друга і, разом з тим, остання 
інстанція.

У випадку накладення дисциплінар-
ного стягнення, в особистій справі адвоката 
робиться відповідна відмітка, яка вилуча-
ється по закінченню визначеного законом 
терміну з дня набрання чинності рішення 
про дисциплінарне стягнення. Відмітка 
про дисциплінарне стягнення у вигляді 
виключення з адвокатури не підлягає ви-
лученню з матеріалів особової справи.

Незважаючи на досить широке коло 
повноважень органів адвокатського само-
врядування, законодавство Польщі наділяє 
Міністра юстиції правом на опротестування 
до Верховного суду рішень Всеполського 
з’їзду адвокатів і Головної адвокатської 
ради у випадках неправомірності їх дій; 
звернення до них з поданням про винесені 
рішення з конкретних питань; видання 
правил про порядок дисциплінарного про-
вадження щодо адвокатів чи помічників; 
порушення дисциплінарного провадження 
щодо них; тимчасове відсторонення 
адвоката чи стажиста від виконання про-
фесійних обов’язків; винесення протесту в 
порядку надзвичайної ревізії на дисциплі-
нарні рішення, які набрали чинності. Також 
Міністр юстиції та уповноважені ним 
особи, на кожному етапі судочинства мають 
право перевіряти записи і запитувати ін-
формацію про результати дисциплінарного 
провадження, а також отримувати остаточні 
рішення разом з матеріалами справи.

Разом з тим, Головна адвокатська рада 
зобов’язана щорічно подавати Державній 
раді звіт про діяльність адвокатури та 
інформацію проблемного характеру, що є 
своєрідним наглядом держави за адвокату-
рою. Однак організаційно-правова форма 
діяльності дисциплінарних органів адво-
катури Республіки Польща, на відміну від 
цих органів в Україні, все ж таки залиша-
ється більш наближеною до міжнародних 
засад адвокатського самоврядування.
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Організація діяльності адвокатури 
у Литовській Республіці регулюється 
Законом «Про адвокатуру», прийнятим 
Верховною Радою Литовської Республіки 
18 березня 2004 р. Закріпивши серед осно-
вних принципів свободу і самостійність 
адвокатської діяльності, закон передбачає, 
що найвищим органом адвокатського са-
моврядування є загальні збори адвокатів. 
Діяльність адвокатів здійснюється шляхом 
обов’язкового членства у Литовської асоці-
ації адвокатів, яка складається з наступних 
органів: загальні збори адвокатів, рада 
адвокатів Литви, Суд честі адвокатів, реві-
зійна комісія.

Рада адвокатів Литви є керівним орга-
ном та обирається терміном на три роки 
з числа адвокатів, які мають 8 років від-
повідного стажу. До повноважень ради 
адвокатів Литви та Міністра юстиції на-
лежать прийняття рішення про порушення 
дисциплінарної справи відносно адвоката. 
Процедура розгляду дисциплінарної справи 
встановлюється Литовською асоціацією 
адвокатів.

Дисциплінарні справи розглядаються 
Судом честі адвокатів з 5 членів, троє з 
яких обираються загальними зборами 
адвокатів, а два призначаються Міністром 
юстиції. Стаж адвокатської діяльності чле-
нів вказаного органу повинен становити не 
менше восьми років. 

За порушення вимог закону «Про 
адвокатуру», литовського кодексу честі 
адвокатів, а також професійної поведінки 
до адвокатів можуть бути застосовані 
наступні дисциплінарні стягнення: осуд, 
догана, громадська догана, визнання не-
дійсним рішення Литовської асоціації 
адвокатів про визнання особи адвокатом. 
Рішення про накладення дисциплінарного 
стягнення може бути оскаржене адвокатом 
протягом 30 днів до Вільнюського окруж-
ного суду [6].

Підсумовуючи викладене вище, можна 
зробити висновок, що високого рівня 
розвитку органів адвокатського самовря-
дування, які наділені дисциплінарними 

повноваженнями, у цих країнах досягнуто 
завдяки конструктивній співпраці між 
державою та органами адвокатури щодо 
імплементації міжнародних принципів у 
внутрішнє законодавство.

Незважаючи на різноманіття поглядів, 
серед відомих адвокатів та вчених-правни-
ків було висловлено думку, що протягом 
останніх десяти років основну увагу адво-
катської та юридичної спільноти України, 
політиків та громадських діячів зосеред-
жено на тому, щоб зрозуміти, яку адвока-
туру ми хочемо побудувати, на основі яких 
концептуальних положень ця адвокатура 
повинна функціонувати? Єдиної думки як 
не було, так і немає... [1, 9].

Я вважаю, що формування дисциплі-
нарних органів повинно здійснюватись 
шляхом обмеження участі представників 
різних гілок державної влади у здійсненні 
дисциплінарних, наглядових повноважень 
та закріплення цих функцій за органами 
адвокатського самоврядування, членами 
якого були б лише адвокати.

Про потребу врегулювання діяльності 
КДКА висловлюється і А. Федур, який 
зазначає, що там не повинно бути нікого, 
крім адвокатів, ні суддів, ні місцевої влади, 
ні юстиції. Всі зазначені представники 
приходять туди заради своїх корпоратив-
них інтересів і спотворюють роботу комісії 
[19, 6]. На думку П. Хотенця, забезпечення 
діяльності КДКА самою професійною 
адвокатурою розглядається як необхідна 
умова її незалежності [21, 5]. Крім того, 
науковець стверджує, що незалежність 
адвокатури і адвокатів значною мірою 
проявляються через незалежність органів, 
які приймають рішення про прийняття 
нових членів та дисциплінарних органів, 
оскільки вони вочевидь справляють чи не 
найбільший вплив на адвокатуру [22, 104]. 
В одній із своїх праць І.Я. Фойницький 
висловив думку, що оскільки пряме втру-
чання державної влади у внутрішнє життя 
адвокатури загрожує її незалежності і не 
може бути проконтрольоване у всіх її про-
явах, адвокатура має бути визнана особли-

м.с. косенко



вісник Академії адвокатури україни

156

число 2(21) 2011.

вою громадською одиницею при судових 
місцях, але не в складі їх, а як така, що має 
право автономії з питань внутрішнього 
життя і дисциплінарної влади щодо своїх 
членів [20, 247].

Про необхідність негайного і корінного 
реформування адвокатури, наголошує 
Л. Лазебний. Однак, з його слів, ситуація 
складається так, що проблемами адвока-
тури ніхто, крім адвокатів, не цікавиться 
й не опікується, і вони виглядають суто 
внутрішньоінституційними. Але насправді 
держава взяла на себе зобов’язання перед 
Європою і всім цивілізованим світом ре-
формувати адвокатуру і перетворити її на 
дієвий інструмент захисту прав людини та 
незалежний суспільний інститут [11, 3]. 
Держава покликана не контролювати 
та не здійснювати нагляд за діяльністю 
адвокатури, як це було в радянські часи, 
а забезпечувати гарантії її незалежності 
[3, 8]. На відміну від міжнародного досвіду 
діяльності дисциплінарних органів адво-
катури таких держав, як Білорусь, Польща 
та Литва, на жаль, діяльність цих органів 
в Україні не обходиться без активного 
втручання держави у процеси формування 
високопрофесійної, компетентної та неза-
лежної адвокатури. 

На сьогодні до Верховної Ради України 
продовжують надходити законопроекти 
з метою реформування інституту авдока-
тури [7; 8]. На моє переконання, найбільш 
досконало визначені організаційно-правові 
засади діяльності КДКА у законопроекті 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про адвокатуру» від 14 квітня 2009 р. 
№ 4353. Зокрема, авторами запропоно-
вано новий концептуальний підхід, який 
базується на формуванні КДКА з числа 

адвокатів, стаж адвокатської діяльності 
яких становить не менше семи років [9]. 
Крім того, пропозицію щодо формування 
КДКА з числа адвокатів підтримало 67 % 
серед 1000 опитуваних за підсумками 
анкетування адвокатів, проведеного у регі-
онах [12, 13].

Однак, користуючись відсутністю 
чіткого закріплення правового статусу дис-
циплінарних органів адвокатури, запропо-
новані адвокатською спільнотою проекти 
нормативно-правових актів нівелюються 
законодавчим органом України, що при-
зводить до гальмування процесу реформу-
вання адвокатури в цілому. 

Як зазначає Т.В. Варфоломеєва, нео-
дноразово обговорені адвокатами у різний 
спосіб концептуальні засади розвитку 
адвокатури, пропозиції стосовно необхід-
ності термінових заходів щодо покращення 
стану адвокатури, не привертають увагу 
державних мужів, з декількох причин. 
Адвокатура в демократичному суспільстві 
функціонує як незалежна інституція, тобто 
не підпорядкована державі, забезпечена 
від будь-якого стороннього втручання. 
Незалежність адвокатури є одним з голо-
вних принципів адвокатської діяльності. 
Отже, повинні не тільки існувати надійні 
механізми забезпечення цього принципу, 
а й беззастережне його дотримання [2, 7].

Оцінюючи стан реформування адво-
катури, М. Коваль слушно зауважив, що 
на сучасному етапі розвитку держави, 
ні законодавча, ні виконавча, ані судова 
влада не виявляють зацікавленості в забез-
печенні існування сильної та незалежної 
адвокатури в Україні, можливо тому, що за 
своїм статусом адвокатура не належить до 
жодної з гілок державної влади [10, 19].
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резЮМе
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы правового статуса 

дисциплинарных органов адвокатуры Украины в сравнении с опытом таких государств 
как Беларусь, Польша и Литва, урегулирование на законодательном уровне принципа 
независимости дисциплинарных органов, которые осуществляют контроль за деятельно-
стью адвокатуры. 

SUMMARY
The article considers of theoretical and practical issues of disciplinary authority of Advocacy 

Ukraine compared with the experience of the Republic of Belarus, Poland, and Lithuania, set-
tling on the principle of legislative independence of disciplinary authority, which controlling the 
activities of Advocates.
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СЛІДЧА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ  
У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЮЮТЬСЯ  

З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПʼЮТЕРІВ
Ключові слова: кримінальна ситуація, слідча ситуація, динамічна система, компʼютерний 

злочин, криміналістичні методика, версія, розслідування, слідча дія.

У процесі розслідування конкрет-
ного злочину перед слідчим стоять два 
взаємопов’язані завдання: 1) розкрити 
злочин, встановивши основні риси події, 
яка відбулася, ніби «з’ясувати для себе», 
що справді сталося; 2) розслідувати зло-
чин, тобто за допомогою процесуальних 
засобів і методів довести сутність установ-
леної  події для іншого суб’єкта пізнання 
(наприклад, суду). Однак через те, що на 
момент розслідування злочин у реальній 
дійсності здебільшого не існує, з метою 
його пізнання слідчий на підставі наявної 
інформації вибудовує у своїй свідомості 
інформаційну модель події, котра підлягає 
розслідуванню. Будь-який злочин, маючи 
ситуаційну природу, розвивається в про-
сторі та у часі, а тому для успішної рекон-
струкції подумки всіх деталей злочинного 
діяння необхідно грамотно й адекватно 
відтворити всі утворюючі його ситуації.  

Аналізуючи окремі наукові дослі-
дження, можна зазначити, що автори 
нерідко говорять про «ситуацію вчинення 
злочину» або «обстановку вчинення зло-
чину», домислюючи конкретні умови й 
обставини, в яких відбулася кримінальна 
подія. Ми вважаємо, що поняття криміналь-
ної ситуації як складової криміналістичної 
характеристики варто застосовувати для 
означення системи умов й обставин, що ло-
калізуються простором, часом, суб’єктом 
злочину та іншими компонентами, в яких 

здійснювались підготовка, вчинення і при-
ховування злочину [1].

Матеріали слідчої практики, резуль-
тати власного досвіду автора свідчать про 
те, що слідчі часто зазнають труднощів при 
визначенні структури злочину, з’ясуванні 
механізму слідоутворення або інакше 
– отриманні повного й доволі чіткого 
уявлення про злочин як реальну подію, що 
є істотною перепоною для криміналістич-
ного аналізу розслідуваної події. У зв’язку 
з цим, деякі автори висловлюють мірку-
вання, що вже досягнуто необхідних пере-
думов для формування криміналістичної 
теорії злочину (вчення про сліди злочинів), 
яка б давала слідчим бачення злочину як 
цілісного живого явища, а також указувала 
на закономірності утворення матеріальних 
та ідеальних слідів злочину конкретного 
виду, полегшуючи його розслідування 
[2, 89]. Поділяючи таку позицію, вважа-
ємо, що результати розробки теоретичних 
положень про кримінальні ситуації можуть 
скласти основу такого вчення.

Детально досліджуючи дану проблему 
в її розвитку, зазначимо, що процес фор-
мування наукових уявлень про ситуації, 
характерні для періоду вчинення злочину, 
розпочався порівняно недавно – наприкінці 
ХХ століття. При цьому спеціально питання 
про кримінальну ситуацію ніким із науков-
ців не вивчалося, а лише зачіпалося побічно 
при розгляді тієї чи іншої проблематики.

і.в. Європіна 
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Суттєвий внесок у формування бачення 
кримінальної ситуації вніс І.М. Лузгін. 
Розглядаючи проблеми розслідування 
злочинів, він відзначив, що кримінальна 
ситуація являє собою об’єктивно створену 
систему протиправної, суспільно-небезпеч-
ної діяльності (бездіяльності) людини та її 
наслідків у конкретних умовах місця й часу. 
На його думку, для кримінальної ситуації 
характерним є зв’язок обставин, які сприяли 
злочину, психологічних факторів, комплекс 
ознак, що характеризують діяння як зло-
чин. Одночасно І.М. Лузгін зауважив, що у 
сфері кримінального судочинства доцільно 
виділяти: кримінальні ситуації, що харак-
теризують вчинення злочину, процеси його 
розслідування та судового розгляду. Тим 
самим, взявши за основу сферу виникнення 
ситуацій, він абсолютно однозначно виділив 
ситуації кримінальні та слідчі [3, 94]. 

Л.Л. Каневський звів кримінальну си-
туацію до стану вихідної слідчої, а точніше 
її інформаційної компоненти. Коментуючи 
викладену позицію, зазначимо, що кримі-
нальна ситуація виникає не у зв’язку з роз-
слідуванням та не задля нього, хоча і може 
виступати як об’єкт криміналістичного 
аналізу. А відтак, досить важко погодитись 
з категоричним твердженням вченого, що 
кримінальні ситуації в усіх випадках є ви-
хідними для слідчих, бо, наприклад, для 
латентних злочинів (а такими є переважна 
більшість комп’ютерних злочинів), це 
якраз і не характерно [4, 78]. 

Існують й інші підходи до питання про 
кримінальні ситуації, аналіз яких, разом із 
вищевикладеними, дозволяє дійти наступ-
них висновків. 

Кримінальна ситуація є елементом 
системи «злочин», при цьому вона має 
важливе значення для системи «розсліду-
вання». Розслідуванню також притаманна 
ситуаційність, позаяк для нього є типовою 
зміна різних ситуацій, обумовлена числен-
ними факторами, і насамперед, характером 
самого злочину, його наслідками, наяв-
ністю доказів, умовами, за яких розсліду-
вання власне і проводиться. 

У ході розслідування злочину, розгляду 
кримінальної справи в суді виникають 
всілякі за складністю обставини, на основі 
оцінки яких суб’єкти (слідчий, експерт, 
суддя та ін.) приймають організаційні, 
тактичні і процесуальні рішення та обира-
ють відповідні засоби, прийоми й методи 
своїх дій. Це в свою чергу породжено тим, 
що кримінально-процесуальна та кримі-
налістична діяльність залежать від низки 
різноманітних факторів: конкретних умов 
місця й часу, поведінки учасників про-
вадження, взаємозв’язків з іншими про-
цесами об’єктивної дійсності. Ця складна 
система взаємодії і взаємообумовленостей 
в кінцевому результаті й приводить до того 
конкретного стану, положення, певного 
розподілу сил, в яких змушений діяти від-
повідний суб’єкт кримінально-правової та 
криміналістичної діяльності. 

В залежності від суб’єкта, зобов’язаного 
оцінювати і вирішувати ту або іншу си-
туацію, виділимо слідчу, оперативно-роз-
шукову, експертну та судову ситуацію [1]. 
Серед перелічених, найбільший інтерес 
для нашого дослідження являють слідча 
ситуація та властиві їй особливості.

Серед вітчизняних вчених вперше 
до наукового вивчення слідчої ситуації 
звернувся у 1967 р. О.Н. Колесниченко. 
Згодом до необхідності ґрунтовного опра-
цьовування цієї криміналістичної категорії 
дійшли й інші вчені-криміналісти. Проте і 
досі залишається немало питань, які тлу-
мачаться неоднозначно. Почнемо з того, 
що все ще немає загальновизнаного на-
укового поняття слідчої ситуації, а значна 
кількість формулювань наразі суперечить 
одна одній. 

Деякі автори визначають слідчу си-
туацію як обстановку, в якій проводиться 
розслідування (Р.С. Бєлкін, В.І. Шиканов) 
[5, 91–92; 6, 157]. Подібного роду визна-
чення слідчої ситуації наведено в німець-
кому криміналістичному словнику, де її 
сформульовано як «сукупність обставин, 
умов і розвитку подій, що спричинюють дії 
поліції та впливають на них» [7, 43]. 
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Інші вчені розуміють під слідчою ситу-
ацією сукупність інформації, за допомогою 
якої характеризується стан розслідування 
кримінальної справи, залишаючи поза 
увагою обстановку та умови, в яких воно 
відбувається (О.М. Васильєв, В.К. Гавло) 
[8, 31; 9, 162–173]. З цих позицій слідча 
ситуація розглядається як інформаційне 
середовище, в якому діє слідчий. І характе-
ризується воно головним чином наявністю 
джерел інформації про подію злочину, їх 
змістом. Тут правильно підкреслюється 
пізнавальний характер розслідування, 
зазначається, що процес встановлення і 
доведення обставин злочину це робота з ін-
формацією. Втім слідчу ситуацію не можна 
зводити виключно до характеристики 
інформаційного осередку. В обов’язковому 
порядку вона має містити різні аспекти 
роботи слідчого. А тому дехто з авторів до-
тримується концепції, згідно з якою слідча 
ситуація виступає як сукупність доказової, 
тактичної, методичної та організаційної 
інформації, а також і певних елементів 
обстановки, в якій здійснюється розслі-
дування (М.П. Яблоков, М.О. Селиванов, 
І.Ф. Герасимов) [10, 120; 11, 52–55; 12, 82].

Досить цікавою нам уявляється пози-
ція В.П. Бахіна, який пропонує розглядати 
слідчі ситуації у «широкому і вузькому 
значеннях цього слова» [13, 196–197]. Її 
сутність полягає у тому, що «у широкому 
розумінні слідча ситуація являє собою 
сукупність усіх умов, які впливають на 
розслідування та визначальні його осо-
бливості», у вузькому – «характеристику 
інформаційних даних, які має слідство на 
конкретному етапі розслідування».

Відтворюючи різні погляди на зазна-
чену категорію, вважаємо, що кожний із 
них має право на існування. Урешті-решт 
все приводить до висновку – слідчі ситуації 
слугують планомірній та ефективній орга-
нізації розслідування й розробці її методики 
стосовно окремих видів злочинів. У сукуп-
ності слідчі ситуації утворюють динамічну 
систему, що постійно змінюється під впли-
вом об’єктивних і суб’єктивних факторів. 

Якщо мати на увазі комп’ютерні зло-
чини, до об’єктивних факторів можна 
віднести:

• наявність та характер орієнтуючої 
і доказової інформації, що знахо-
диться у розпорядженні слідчого на 
початковому етапі розслідування, 
а також механізму злочину й умов 
виникнення слідів на місці його 
вчинення; 

• інтенсивність процесів зникнення 
доказів та вплив сторонніх сил на ці 
фактори;

• використання слідчим та органом 
дізнання належного кадрового і 
технічного потенціалу для забезпе-
чення конкретно визначеної слідчої 
ситуації;

• визначення оцінки вчиненого 
комп’ютерного злочину та його 
співвідношення з кримінально-пра-
вовими нормами. 

До суб’єктивних факторів відносять:
• рівень знань та практичного досвіду 

роботи слідчого з комп’ютерними 
злочинами; 

• уміння оперативно реагувати та 
приймати тактичні рішення за екс-
тремальних станів у зазначеній 
категорії злочинів;

• уміння спрямовувати хід розсліду-
вання справи у правильне русло;

• при допущенні помилок під час про-
ведення слідчих і оперативно-роз-
шукових заходів, уміння не розгу-
битися та не піддатися сторонньому 
психологічному впливу;

• досягнення конфіденційності при 
проведенні розслідування всіма 
учасниками досудового прова-
дження.

Головною особливістю слідчих си-
туацій є те, що в інформаційному плані 
вони являють собою віддзеркалення кри-
мінальної ситуації, яка є злочином. Його 
наслідки – сліди, фрагменти обстановки є 
тими джерелами інформації, що формують 
структуру вихідної слідчої ситуації в якості 

і.в. Європіна 
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основних її елементів. До того ж будь-яка 
слідча ситуація може розглядатись у двох 
аспектах: 

а) практичному – як реальна життєва 
ситуація, котра знайшла свій вияв при роз-
слідуванні кримінальної справи, що пере-
буває у провадженні слідчого;

б) теоретичному – як типізована сто-
совно певного виду злочинів і навіть ширше 
– як науково абстрагована категорія, що 
може бути використана для класифікацій-
них, методичних і навчальних цілей. 

Беручи до уваги викладене, означимо 
слідчу ситуацію як ступінь інформаційної 
обізнаності слідчого щодо злочину, а також 
стану розслідування у будь-який період 
часу, аналіз й оцінка яких дозволяють слід-
чому прийняти найбільш розумне рішення 
у справі. Відтак, найважливішою умовою 
для прийняття слідчим продуманих і ви-
важених рішень у кримінальній справі є 
вірна, адекватна оцінка слідчих ситуацій, 
які в залежності від умов можна класифі-
кувати як:

• прості та складні;
• проблемні й конфліктні;
• типові і специфічні;
• закриті та відкриті;
• одноелементні та багатоелементні 

(комплексні);
• суворого та не суворого суперни-

цтва.
Заслуговує на увагу класифікація слід-

чих ситуацій, запропонована О.Я. Баєвим, 
П.Д. Біленчуком, А.В. Дуловим, М.В. Сал-
тевським, що ґрунтується на їх змісті та 
напрямі розслідування: 

• сприятливі та несприятливі;
• конфліктні й безконфліктні;
• типові і специфічні (нетипові);
• початкові, проміжні, кінцеві.
Віддаючи належне вельми вдалому 

вирішенню проблеми класифікації слідчих 
ситуацій та не вдаючись до подальшої дета-
лізації з причини належного її висвітлення 
в численних наукових джерелах, вважаємо 
за потрібне в той же час наголосити, що 
будь-яка слідча ситуація являє собою сво-

єрідну інформаційну модель, якою оперує 
суб’єкт доказування на підставі пізнання 
дійсних умов про обставини злочину. 

Залежно від специфіки протиправних 
дій виникають свої закономірності спо-
собу, місця вчинення злочину, відповідних 
слідів тощо. Конкретні криміналістичні 
методики, які розробляються криміна-
лістичною наукою, орієнтовані на типові 
слідчі ситуації, а так само враховують ти-
пові слідчі версії та типову послідовність 
слідчих дій. З огляду на викладене зазна-
чимо, що визначення й вивчення типових 
слідчих ситуацій є необхідним і може 
допомогти:

• зорієнтуватися у багатоаспектності 
фактичного положення тих чи інших 
обставин у процесі розслідування з 
метою отримання даних для при-
йняття стратегічних і тактичних 
рішень у справі;

• висунути найбільш обґрунтовані 
слідчі версії і визначити (скоригу-
вати) подальший хід розслідування в 
найбільш перспективному напрямі;

• спланувати повний перелік слідчих 
дій і оперативно-розшукових заходів 
та їх цілеспрямовану черговість з 
метою об’єктивного розслідування 
злочину;

• звести до мінімуму число рішень 
слідчого, що базуються на спробах 
та можливих помилках. 

Одним із важливих завдань розсліду-
вання злочинів, і комп’ютерних у тому 
числі, є забезпечення постійного контролю 
за можливим розвитком слідчих ситуацій 
і застосуванням належних засобів їх регу-
лювання в інтересах слідства [14, 22–24]. 
Інакше кажучи, успіх початкового етапу 
розслідування залежить від сукупності 
факторів та умов, що склалися на відповід-
ний момент часу щодо подібного злочину, а 
так само й проведення належно підготова-
них слідчих дій та оперативно-розшукових 
заходів.

Зміст усякої слідчої ситуації детерміну-
ють, як правило, фактори: 
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а) які мають відношення до злочину, що 
розслідується, визначаючи ступінь досто-
вірності та повноту інформаційної моделі 
діяння на момент оцінки слідчої ситуації; 
б) які характеризують безпосередньо сис-
тему розслідування, його процесуальний, 
тактичний стан, психологічну налаштова-
ність учасників досудового розслідування 
тощо; в) що відносяться до зовнішнього 
світу, в якому проводиться розслідування, 
та визначають так звану слідчу обстановку. 

Сукупність викладених факторів фор-
мує індивідуальність слідчої ситуації, її 
зміст та умови, за яких повинен працювати 
слідчий.

Поділ слідчих ситуацій на індивіду-
альні (конкретні) та типові являє особливий 
науковий і практичний інтерес. Конкретна 
слідча ситуація відбиває індивідуальність і 
своєрідність того чи іншого моменту роз-
слідування. Завдяки цьому вона включає у 
себе значну кількість поодиноких специ-
фічних і лише їй притаманних деталей та 
взаємозв’язків. Разом із тим, у кожній си-
туації обов’язково існує низка ознак, який 
робить її схожою на інші ситуації такого 
саме типу, тобто типові.

Отже, процес виявлення типових 
ситуацій є результатом відмежування від 
деталей, а його прикладне значення поля-
гає в тому, що типізація слідчих ситуацій 
необхідна для побудови відповідних кри-
міналістичних методик. Вираз же специ-
фіки конкретної ситуації є необхідним для 
правильного застосування цих методик і 
вирішення процесуальних, тактичних та 
інших задач розслідування. 

При розгляді криміналістичних мето-
дик окремих видів злочинів проводиться 
типізація за однією, рідше за кількома еле-
ментами. До уваги береться специфіка зло-
чинності, яка у нашому випадку пов’язана 
з віртуальними технологіями, де доволі 
важко знайти джерело доказового зна-
чення. Будь-які зміни як зовнішнього так і 
внутрішнього характеру здійснюють вплив 
на комп’ютерну інформацію, що може 
призвести до безповоротного знищення чи 

модифікації електронних даних. Як один із 
варіантів виходу з цієї ситуації, пропону-
ється проводити типізацію (класифікацію) 
відповідно до інформації, якою володіє 
слідчий на початковому етапі розсліду-
вання кримінальної справи. Це, можливо, 
не кращий вихід, оскільки визначення ходу 
розслідування буде значно ефективнішим 
за повного аналізу слідчої ситуації, але за 
недостатності вихідної інформації на по-
чатковому етапі він цілком допустимий. 

Особливе значення на початковому 
етапі розслідування комп’ютерних зло-
чинів має визначення слідчих ситуацій 
конкретного місця події злочину. Ю.М. Ба-
турін, Р.С. Бєлкін, В.Б. Вєхов, Ю.В. Гаври-
лін, В.О. Голубєв, В.В. Крилов, В.Є. Козлов, 
М.В. Салтевський та інші робили спроби 
її визначення та систематизації. Скажімо, 
В.В.Крилов виділяє три типові слідчі си-
туації:

• власник або користувач комп’ютерної 
мережі (бази даних) власними 
силами виявили факт незаконного 
проникнення й інших протиправних 
дій, знайшли винну особу і заявили 
про це у правоохоронні органи;

• власник або користувач комп’ютерної 
мережі (бази даних, інформаційної 
системи) виявили факт незаконного 
проникнення й інших протиправних 
дій, але не змогли встановити винної 
особи і заявили про це в правоохо-
ронні органи;

• дані про порушення цілісності (кон-
фіденційності) інформації в інфор-
маційній системі і винну особу стали 
загальновідомими чи безпосередньо 
виявлені органом дізнання (напри-
клад, у ході проведення оперативно-
розшукових заходів стосовно іншої 
справи) [15, 621].

Подана систематизація має наукове 
підґрунтя і може застосовуватися в слідчій 
практиці. Разом з тим, у ній є певні недо-
ліки, і насамперед – відсутність інформації 
про обставини, що становлять інтерес з 
точки зору розшуку. 
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Р.С. Бєлкін акцентує увагу на трьох 
слідчих ситуаціях, характерних для 
комп’ютерних злочинів:

• характер і обставини злочину відомі 
(наприклад, який вірус і яким спо-
собом введений в комп’ютерну 
мережу), силами потерпілого вияв-
лений злочинець, якого затримано 
(з’явився з каяттям); 

• відомий спосіб вчинення, але меха-
нізм злочину в повному обсязі 
нез ро зумі лий (наприклад, відбувся 
несанкціонований доступ до файлів 
законного користувача через мережу 
Інтернет, слабкі місця у захисті 
комп’ютерної системи), злочинець 
відомий, проте зник;

• відомий (проявився) лише злочин-
ний результат (наприклад, дезорга-
нізація комп’ютерної мережі банку), 
механізм злочину і злочинець неві-
домі [16, 952].

Ця позиція достатньо продумана, 
але, враховуючи широкий спектр злочин-
ності у сфері використання комп’ютерів, 
систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозвʼязку, слід більш поглиблено і 
деталізовано підходити до визначення ти-
пових слідчих ситуацій початкового етапу 
розслідування. 

Найбільш змістовною у даному кон-
тексті слід вважати позицію В.О. Голубєва, 
відповідно до якої слідчі ситуації пропо-
нується класифікувати таким чином: 

1. Установлено незаконне втручання в 
роботу комп’ютерів, систем, комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку, є сліди, є 
підозрюваний, і він дає правдиві свідчення.

2. Установлено незаконне втручання в 
роботу комп’ютерів, систем, комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку, є наявні 
сліди, що прямо вказують на конкретного 
підозрюваного, але він заперечує свою 
причетність до вчинення злочину.

3. Установлено незаконне втручання в 
роботу комп’ютерів, систем, комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку, відомі 
особи, які за своїм службовим становищем 

несуть за це відповідальність, але характер 
їх особистої вини, а також обставини до-
ступу невстановлені.

4. Установлено факт незаконного 
втручан ня в роботу комп’ютерів, систем, 
комп’ю терних мереж і мереж електро зв’яз-
ку, вчинити який і скористатися результата-
ми якого могли тільки особи з певного кола 
(за своїм становищем, професійними нави-
чками і знаннями) або відомі особи (фірми, 
організації), зацікавлені в отриманні цієї 
інформації. 

Такий підхід найбільш обґрунтовано 
відображає сутність порушеної пробле-
матики. В його основу покладено знання 
вихідної інформації про злочин, що є осно-
воположним при розслідуванні вказаної 
категорії злочинів [17, 126].

Разом з тим, можна запропонувати 
доповнення до цього переліку слідчих си-
туацій, суть яких зводиться до наступного. 
Виходячи з аналізу практики розслідування 
комп’ютерних злочинів, слідчий на почат-
ковому етапі розслідування перед тим, як 
визначити слідчу ситуацію, стикається з 
певними вихідними даними про вчинене. 
До змісту цих даних входить інформація 
про: 

• зовнішнє вираження (форму) зло-
чину;

• спосіб доступу до комп’ютерних 
носіїв та комп’ютерної інформації;

• видову характеристику конкретного 
типу злочину;

• суб’єкта злочину.
Прокоментуємо викладене. 
1. Про зовнішнє вираження (форму) зло-

чину. Сюди відносяться всі дані про злочин, 
які стали відомі слідчому й іншим суб’єктам 
процесу від осіб, котрі за своїми функці-
ональними обов’язками уповноважені та 
допущені до роботи з комп’ютерними об-
ладнанням і технологіями, а також іншими 
суб’єктами, що здійснюють внутрішній та 
зовнішній контроль за діяльністю процесу 
операційних систем. Це: 

• повідомлення про злочин потерпілої 
сторони та інших суб’єктів;
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• виявлення факту злочину в ході кре-
дитно-фінансових, бухгалтерських 
перевірок та аудиту; 

• встановлення факту злочину під 
час оперативно-розшукових заходів 
тощо.

• Зазначені дані є підставою для 
порушення кримінальної справи та 
призначення відповідної перевірки 
правоохоронними органами. До 
зовнішнього вираження (форми) 
злочину включаються також дані 
про предмет злочину, а саме:

• викрадення комп’ютерного облад-
нання, його частин, окремих про-
грам;

• порушення роботи операційних 
комп’ютерних систем і заволодіння 
чужою інформацією;

• знищення, модифікація інформації 
та внесення в неї шкідливих і небез-
печних програм-вірусів тощо.

2. Про спосіб доступу до комп’ютерних 
носіїв та комп’ютерної інформації. Такими 
даними слідчий може оперувати, виходячи 
з первинних даних про злочин, що досто-
вірно стали йому відомі від інших суб’єктів 
або ж із результатів проведення огляду 
місця події. Як свідчить практика, існує 
два види доступу до комп’ютерних носіїв 
й інформації – безпосередній і віддалений. 
Перший з них належить здебільшого «вну-
трішнім» злочинцям, з числа працюючого 
персоналу або тим, що володіють інфор-
мацією про доступ до операційних систем 
чи окремими даними. Другий – суб’єктам 
злочину, що володіють даними про спосіб 
доступу до комп’ютерних носіїв та інфор-
мації зі сторонніх джерел і реалізовують 
свій злочинний намір через мережі теле-
комунікацій або інформаційних систем.

3. Про видову характеристику кон-
кретного типу злочину. До змісту цих 
даних входить інформація про типізацію 
спрямованості протиправної дії злочинця. 
У свою чергу, комп’ютерних злочинців 
поділяють за наступними видами, що вчи-
няють протиправні дії у сфері:

• державній (політичній, економічній, 
військовій);

• підприємницькій (комерційній) і 
приватній;

• банківській і бухгалтерській;
• кредитно-фінансовій та ін. [18, 385–

386].
4. Про суб’єкта злочину. Ці дані визна-

чаються як основоположні при розгляді 
окремих слідчих ситуацій, що склалися на 
момент розслідування злочину. В процесі 
дослідження вихідної інформації про по-
дію злочину на початковому етапі розсліду-
вання не завжди існують навіть мінімальні 
знання про імовірного суб’єкта злочину, 
через що недоцільно зосереджувати увагу 
на особі злочинця. Потрібно встановити 
взаємозв’язок між усіма складовими зло-
чину, а з них виходити на суб’єкта злочину. 
Залежно від конкретної слідчої ситуації, 
що склалася, виділяємо два варіанти даних 
про протиправну особу: «відома» і «не-
відома». 

До першого відносимо дані, з яких 
випливає, що є відомості про суб’єкта 
(суб’єктів) злочину або ж його затримано 
з поличним; є інформація або можна 
отримати необхідну інформацію про його 
місцеперебування; є достатньо доказів, які 
вказують на ознаки злочину і причетність 
суб’єкта злочину до них. 

Другий варіант характеризується від-
сутністю відомостей про суб’єкта злочину 
і є найбільш поширеним при розслідуванні 
злочинів, які вчинюються у сфері викорис-
тання комп’ютерів, відповідних систем і 
мереж. За цих умов слідчому доводиться 
працювати з іншими даними, якими опе-
рують учасники досудового слідства на 
момент початкового етапу ведення справи. 

Виходячи з викладеного, слідчі ситуа-
ції, що стосуються впливу на комп’ютерну 
інформацію, можна систематизувати за 
такими ознаками:

Виявлено факт несанкціонованого 
втручання в інформацію, що циркулює в 
банківській чи кредитно-фінансовій сфері, 
але відсутні дані про спосіб вчинення 
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злочину та причетних до його осіб. Така 
слідча ситуація досить поширена у на-
шому суспільстві, адже переважна частина 
злочинів спрямована саме на цю сферу 
з метою наживи. За умови виконання 
таких протиправних дій професійними 
комп’ютерними злочинцями, на місці вчи-
нення злочину практично відсутні джерела 
доказового значення, що ускладнює вияв-
лення причетних до нього осіб.

Виявлено факт внесення будь-якого 
плану змін у комп’ютерну інформацію, при 
цьому спосіб доступу до баз даних відсут-
ній або ж має опосередкований характер, 
суб’єкт злочину невідомий. Як засвідчує 
практика, третина всіх комп’ютерних зло-
чинів підпадає під цю типову слідчу ситу-
ацію. Під внесенням змін до комп’ютерної 
інформації розуміється внесення до бази 
даних неправдивих свідчень про суб’єктів 
господарювання, їх професійну діяльність, 
виробничі відносини, ділові та партнерські 
стосунки тощо. За відсутності відомостей 
про суб’єкта злочину доволі важко вста-
новити мету конкретного виду протиправ-
ності.

Виявлено факт внесення змін до 
комп’ютерної інформації, зафіксовано 
спосіб доступу до баз даних, окремих 
програм, відома ймовірна особа злочинця. 
Зазначена слідча ситуація є достатньо рід-
кісною практиці і трапляється лише у 5% 
всіх злочинів, що відносяться до категорії 
комп’ютерних. Такий результат розвитку 
події стає відомим за умови спрацювання 
систем захисту та контролю інформації 
окремо взятого програмного забезпечення 
або ж отримання даних шляхом повідо-
млень іншими суб’єктами, що володіють 
інформацією про предмет злочину. 

Встановлено факт внесення в про-
грамне забезпечення чи окремі файли 
шкідливих, небезпечних вірусних програм, 
спосіб зараження та особа злочинця неві-
домі. Слідча ситуація має розповсюджений 
характер з-поміж всіх видів комп’ютерних 
злочинів. Досить важко встановити спо-
сіб зараження і мету протиправного ді-

яння суб’єкта, який вчинив цей злочин, 
характер нанесеного збитку та кількість 
комп’ютерних систем, що підпали під дію 
хакера.

Встановлено факт знищення інформа-
ції у комп’ютерній системі, дані про спосіб 
вчинення та причетних до злочину осіб від-
сутні. Зазначена слідча ситуація має місце, 
коли є підстави вважати, що комп’ютерна 
інформація була знищена не випадково, 
а цілеспрямовано. У даному випадку 
йдеться про конфіденційну інформацію, 
що становить державну чи комерційну 
таємницю будь-якої установи, організації, 
підприємства та ін. Метою такої проти-
правності осіб-злочинців можуть бути: 
помста, невдоволення, фінансові махінації, 
конкуренція тощо.

Встановлено факт викрадення (за-
володіння) комп’ютерною інформацією, 
при цьому дані про спосіб доступу до ін-
формації та про суб’єкт злочину невідомі. 
Слідча ситуація має схожість із попереднім 
варіантом, коли відбувається викрадення ін-
формації, яка знаходилася на комп’ютерних 
електронних носіях перелічених вище 
структур, а також у особистому володінні на 
правах власності. Викрадені дані є своєрід-
ним товаром здебільшого з метою наживи.

Встановлено факт модифікації баз да-
них чи маніпуляції інформацією в окремих 
програмних файлах, дані про спосіб та про 
імовірного суб’єкта злочину відомі. Така 
слідча ситуація характерна тим, що даний 
факт злочину несе в собі певні інформа-
ційні дані як про спосіб вчинення, так і 
про особу, котра цю протиправну дію ре-
алізувала. В основному суб’єкт належить 
до внутрішніх користувачів програмного 
забезпечення і входить до числа працюю-
чого персоналу структури. Маніпуляції з 
інформацією проводяться з метою наживи, 
шляхом внесення до комп’ютерної бази 
неправдивих даних [19, 93–95].

Наведені слідчі ситуації не вичерпу-
ють усіх можливих випадків, але вони є 
найбільш типовими, відштовхуючись від 
яких слідчий може зорієнтуватись щодо 
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напрямів, засобів розслідування, комп-
лексу початкових й інших слідчих дій та їх 
черговості. 

В одних випадках слідчі ситуації, 
обумовлюють розшук вже встановленого 
злочинця, в інших – збирання додаткових 
фактичних даних, необхідних для затри-
мання вже розшуканого злочинця або для 
пред’явлення обвинувачення. На завер-
шальному етапі розслідування вони мають 
своїм головним призначенням доведення 
вини обвинуваченого у всіх викритих зло-
чинах чи епізодах злочинної діяльності за 
допомогою якісно і повно зібраних даних 
доказового характеру. Однією з таких си-
туацій є, наприклад, визнання обвинуваче-
ним своєї вини за наявності переконливих 
і достатніх доказів. 

Типовими є також ситуації, в яких за 
наявності переконливих і абсолютних до-
казів, обвинувачені частково, а інколи й по-
вністю не визнають своєї вини. При цьому 
вони або не наводять жодних аргументів 
на свій захист, або навпаки – вказують на 
різного роду свідків, алібі тощо, що перед-
бачає необхідність збирання додаткових 
доказів, які підтверджують або спростову-
ють вину, а так само й інших, важливих для 
слідства матеріалів. 

Проаналізовані та запропоновані слідчі 
ситуації початкового етапу розслідування 
стосуються лише аспекту несанкціоно-
ваного впливу на інформацію. Відносно 
інших варіантів, де предметом злочину 
виступає викрадення комп’ютерного об-
ладнання, окремих його частин тощо, по-
чатковий етап розслідування та визначення 
слідчої ситуації повинні проводитися 
відповідно до методик розслідування тра-
диційних видів злочинів певної категорії.

На завершення відзначимо, що знання 
слідчої ситуації разом із слідчою обста-
новкою має суттєве прикладне значення, 
позаяк сприяє: 

а) висуненню обґрунтованих слідчих 
версій, визначенню подальших напрямів 
розслідування;

б) вибору оптимального поєднання і 
послідовності проведення слідчих дій та 
оперативно-розшукових заходів;

в) використанню найбільш оптималь-
них напрямів взаємодії слідчого й органів 
дізнання та інших служб;

г) розробці найбільш ефективних так-
тичних прийомів, комбінацій та операцій;  

д) виявленню причин й умов, які спри-
яли вчиненню злочинів. 
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резЮМе
В статье раскрывается сущность понятия «следственная ситуация», выделяются ее 

основные элементы, которые в совокупности и с учетом субъективных и объективных 
факторов формируют типизацию либо индивидуальность названной криминалистичес-
кой категории, ее содержание, а также условия, в каковых должен работать следователь.

SUMMARY
The essence of «investigatory situation» concept is studied in the article. Its main features 

that form typification or individualization of this crinimalistic category and its content with 
taking into account subjective and objective factors, as well as work condition of investigator 
are analyzed. The author forms typical investigatory situations of the beginning of cyber crime 
investigation.
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Постановка проблеми. Судово-пра-
вова реформа, що відбувається в Укра-
їні, передусім націлена на підвищення 
ефективності механізму судового захисту 
законних прав та інтересів людини. Це ви-
значається Конституцією України, цілою 
низкою законів, а також міжнародно-право-
вими зобов’язаннями держави. Так, у ст. 59 
Конституції України проголошується, що 
кожен має право на юридичну допомогу. 
В передбачених законом випадках така 
допомога надається безкоштовно. Кожен 
вільний у виборі захисника його прав. Крім 
того, в Основному Законі відзначається, що 
підозрюваний, обвинувачений, підсудний 
мають право на захист (ч. 2 ст. 63), а також 
що забезпечення обвинуваченому права на 
захист є основним принципом судочинства 
(п. 6 ч. 3 ст. 129) [1]. Також для забезпе-
чення права на захист від обвинувачення і 
надання правової допомоги при вирішенні 
справ в судах та інших державних органах 
України діє адвокатура, порядок діяльності 
та завдання якої визначено у Законі Укра-
їни «Про адвокатуру» [7].

Аналізуючи чинне українське законо-
давство та практику його застосування, 
можна констатувати, що в нашій державі 
сьогодні, на жаль, існують певні про-
блеми, що стосуються організації захисту 

в кримінальному судочинстві, особливо 
у відношенні неповнолітніх. Безперечно, 
дані проблеми потребують свого законо-
давчого вирішення, проте законотворча 
діяльність не буде достатньо ефективною, 
якщо при підготовці і прийнятті законів 
не враховувати відповідний досвід інших 
країн, практику застосування аналогічних 
нормативно-правових актів. Тому в цьому 
напрямі цікавим є дослідження організа-
ції захисту неповнолітніх у Сполучених 
Штатах Америки – країні, стандарти якої 
у сфері охорони прав та свобод людини 
історично нерідко були взірцем для інших 
держав. 

Стан дослідження. Окремі аспекти да-
ного питання знайшли своє відображення у 
роботах С.А. Кабілової, Е.Б. Мельникової, 
В.І. Шишкіна та інших авторів, проте окре-
мого повноцінного дослідження ця про-
блема поки що не отримувала. Завданням 
даної статті є виділення та характеристика 
особливостей організації захисту неповно-
літніх у кримінальному судочинстві США з 
метою вивчення можливостей запозичення 
позитивного досвіду для потреб правової 
системи України.

Виклад основних положень. Для 
США характерна особлива система за-
хисту неповнолітніх у кримінальному 

Ю.а. лІхолєТоВа, 
(Національна академія внутрішніх справ)
(Науковий керівник доцент Т.Л. Кальченко)
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судочинстві. Це обумовлено низкою осо-
бливостей правової системи цієї держави, 
адже історично США були батьківщиною 
першої у світі системи ювенальної юстиції. 
Так, перший суд у справах неповнолітніх 
у США було створено 2 липня 1899 р. у 
м. Чикаго з ініціативи жінок-реформаторів 
Люсі Флауер із Чиказького жіночого клубу 
та Джулії Латроп із громадської організації 
«Халл Пауз» на основі Закону «Про дітей 
покинутих, безпритульних та злочинних 
та про нагляд за ними» [4, 381]. А вже до 
1924 р. спеціальні суди у справах неповно-
літніх були утворені у всіх штатах держави, 
окрім двох [3, 106–109].

Важливою особливістю американського 
суду для неповнолітніх було те, що керів-
ництво установами опікунського нагляду 
за неповнолітніми здійснював суддя (до 
цього часу це була громадська посада). Це 
своєю чергою сформулювало поняття «де-
лінквент» («правопорушник»), яке в своїй 
основі об’єднало поняття «дитина-злочи-
нець» та «дитина групи ризику» [8, 118].

Ще однією особливістю діяльності 
«дитячого» суду в США була широка 
співпраця суду із населенням судового 
округу. Існувала велика кількість благодій-
них організацій, жіночих клубів, товариств 
захисту дітей від жорстокого поводження. 
Особливістю цієї співпраці було передусім 
те, що суди для неповнолітніх використо-
вували інформацію, зібрану цими товари-
ствами, щодо умов життя дітей-злочинців, 
і навіть давали відповідні доручення вка-
заним організаціям, а жіночі клуби, в свою 
чергу, використовувались для організації 
нагляду за дітьми, які залишились на волі.

Отже, у першій половині ХХ століття 
у США сформувалася система ювеналь-
ної юстиції, основним принципом якої 
був пріоритет виховання дитини перед її 
покаранням. Проте з розвитком системи 
судочинства саме ті риси, які визнавались 
найбільшими цінностями даної системи 
– неформальність і максимальна індиві-
дуалізація процесу – почали все частіше 
викликати занепокоєння у американських 

юристів, оскільки вони досягались за 
рахунок відсутності будь-яких процесу-
альних гарантій і породжували небезпеку 
порушення прав неповнолітніх, а також 
загрожували неповнотою розслідування, 
прогалинами в доказовій базі, сумнівами 
стосовно джерел їх отримання. На той час 
вважалося, що неналежність правової про-
цедури компенсується певними перевагами 
– більшою турботою про неповнолітнього.

Проте вже по справі Кент проти США 
(1966) Верховний Суд США вперше в іс-
торії країни визнав право неповнолітнього 
на певні процесуальні гарантії в дитячому 
суді, зокрема на «належну правову проце-
дуру і справедливе поводження» та право 
адвоката неповнолітнього ознайомитись 
з матеріалами справи, якими обґрунтову-
ється передача неповнолітнього в «дорос-
лий» суд [5, 110].

Таким чином, станом на сьогодні 
справи неповнолітніх розглядаються в спе-
ціалізованих дитячих судах, а деякі справи 
про тяжкі злочини або ті, в яких виправ-
лення особи заходами, передбаченими для 
неповнолітніх, визнається неможливим, 
можуть передаватися у загальнокримі-
нальні суди. 

Згідно з чинним кримінально-проце-
суального законодавства України, участь 
захисника при провадженні досудового 
слідства і в розгляді кримінальної справи 
в суді про злочини неповнолітніх є 
обов’язковою (п. 1 ч. 1 ст. 45 КПК України) 
[2]. Зазначена вимога закону є однією з най-
важливіших особливостей провадження 
справ про злочини неповнолітніх. Відпо-
відно до вимог ст. 44 КПК як захисники до-
пускаються особи, які мають свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльністю 
в Україні, та інші фахівці у галузі права, які 
за законом мають право на надання право-
вої допомоги. Як захисники допускаються 
також близькі родичі обвинуваченого, 
підсудного, засудженого, виправданого, 
його опікуни або піклувальники, але у 
випадках і в порядку, передбачених КПК. 
Захисник бере участь у справі з моменту 
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пред’явлення обвинувачення, а якщо не-
повнолітнього затримано до пред’явлення 
обвинувачення як підозрюваного або 
обрано щодо нього запобіжний захід до 
пред’явлення обвинувачення, – з моменту 
оголошення неповнолітньому протоколу 
про затримання або постанови про засто-
сування запобіжного заходу, але не пізніше 
24 годин з моменту затримання. 

Порушення вимог ст. 44 КПК щодо 
моменту допуску до участі у справі за-
хисника може мати наслідком направлення 
судом справи прокурору для проведення 
додаткового розслідування (ст. 246, 281 
КПК), а при постановленні судом вироку 
– підставою для скасування такого вироку 
(п. 3 ст. 370 КПК) судовою інстанцією ви-
щого рівня [2]. 

Якщо проаналізувати порядок забез-
печення права на захист неповнолітнім 
у кримінальному судочинстві США, 
то можна помітити низку суттєвих від-
мінностей у порівнянні з українським 
законодавством. Зокрема, законодавством 
США не передбачено обов’язкової участі 
захисника у кримінальних справах щодо 
неповнолітніх, хоча участь захисника може 
бути визнана обов’язковою у конкретній 
справі. При цьому неповнолітньому забез-
печується захисник лише в тому разі, коли 
в результаті розгляду справи до нього може 
бути застосована інституалізація (тобто 
поміщення в закриту виправно-трудову чи 
виховну установу).

Відсутність інституту обов’язкової 
участі захисника у справах неповнолітніх 
викликає критику і в самій країні. Так, в 
доповіді, підготовленій для Міжнародного 
огляду кримінальної політики, аналізується 
практика забезпечення захисниками прав 
неповнолітніх у США та зазначається, що 
хоча неповнолітні мають конституційне 
право бути представленими адвокатом, по-
рушення цього права є швидше правилом, 
аніж винятком. Однак у багатьох штатах 
отримували допомогу адвоката менше по-
ловини неповнолітніх, визнаних винними 
[6, 93].

В останні роки в Сполучених Штатах 
змінюються підходи до правосуддя сто-
совно неповнолітніх, дедалі сильнішим 
є тяжіння до визнання покарання, а не 
реабілітації злочинця [5, 117]. Все більше 
штатів переглядають законодавство щодо 
неповнолітніх в бік посилення відповідаль-
ності, поширюється практика призначення 
неповнолітнім змішаних покарань – коли 
за один злочин одночасно призначаються 
і «дитяче», і «доросле» покарання. Збіль-
шується кількість автоматичних передач 
неповнолітніх з дитячих у загальнокри-
мінальні суди в силу закону чи на розсуд 
прокурора, без попереднього розгляду 
доцільності такої передачі дитячим судом. 
Багато штатів змінили мету свого ювеналь-
ного законодавства, роблячи наголос на 
покаранні та громадській безпеці, а не на 
вихованні дітей, санкції стали суворішими, 
все більше неповнолітніх позбавляються 
волі, що підвищує роль захисту в кримі-
нальних справах неповнолітніх. 

Шоста поправка до Конституції США 
гарантує кожному обвинуваченому право 
на захисника. Це право розуміють так, 
що у всіх справах, крім справ про мало-
значні злочини, які не можуть закінчитись 
ув’язненням, незаможні обвинувачені, 
у тому числі неповнолітні, мають право 
на адвоката. При цьому адвокати можуть 
брати участь в кримінальному судочинстві 
у справах неповнолітніх як за запрошен-
ням, так і за призначенням. Захист за уго-
дою здійснюється, як правило, приватними 
адвокатами, яких запрошують або самі 
неповнолітні, або їх родичі. 

У США існує три базові моделі забез-
печення захисту незаможним обвинуваче-
ним, у тому числі неповнолітнім: 

1) призначення приватних адвокатів у 
кожній конкретній справі здійснюється у 
двох формах – за принципом ad hoc або за 
скоординованим принципом. Суть першої 
полягає в тому, що захисники призна-
чаються з-поміж приватних адвокатів без 
дотримання методу ротації та без спеці-
альних вимог щодо кваліфікації адвоката. 

Ю.А. Ліхолєтова
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Часто призначаються адвокати, які є при-
сутніми в суді на момент приводу обвину-
ваченого чи пред’явлення обвинувачення. 
Оплата послуг адвокатів здійснюється або 
за погодинними ставками, або за визна-
ченою сумою за справу. Скоординоване 
призначення адвокатів полягає у наявності 
певних вимог щодо їх кваліфікації і забез-
печує вищий рівень нагляду, підготовки і 
підтримки адвокатів. Адвокати зазвичай 
призначаються на ротаційній основі в 
залежності від галузі їх спеціалізації та 
складності справи. Друга система визна-
ється пріоритетною щодо першої;

2) контрактна система передбачає 
укладення штатом, округом контрактів з 
приватними адвокатами, адвокатськими 
фірмами чи асоціаціями щодо забезпе-
чення захисту незаможних у кримінальних 
справах. Є два основні типи таких систем: 
контракти на загальну фіксовану суму та 
контракти з оплатою за кожну справу. Суть 
першої в тому, що адвокат, фірма чи асоці-
ація погоджуються прийняти невизначену 
кількість справ у межах погодженого пері-
оду (найчастіше одного року). При цьому 
навіть якщо реальна кількість справ більша 
від прогнозованої, контрактник повинен 
забезпечити представництво у цих справах 
без додаткової оплати. В другому випадку 
адвокат, фірма чи асоціація адвокатів 
укладають контракт на визначену кількість 
справ з фіксованою платою за кожну. Якщо 
ліміт справ закінчиться, контракт можна 
переукласти. Суттєва перевага контрак-
тних систем – можливість запланувати в 
бюджеті суму коштів, необхідних для цієї 
мети;

3) програми публічних захисників 
– включають державні чи громадські 
організації, укомплектовані штатними ад-
вокатами на умовах повного чи неповного 
робочого дня. В цих організаціях працю-
ють добре підготовлені та добре забез-
печені різного роду допомогою адвокати, 
які захищають малозабезпечених у кримі-
нальних справах. Як правило, ці програми 
переважно діють у великих містах [9, 217].

Оплата адвокатам і публічним захисни-
кам компенсації за роботу здійснюється, як 
правило, за кошти штатів чи округів. В дея-
ких штатах передбачено часткове покриття 
цих витрат за рахунок судового мита по 
інших, в тому числі і цивільних справах, та 
різних штрафів.

В межах даних систем функціонують 
також різні програми щодо захисту прав 
неповнолітніх. При цьому однією з осно-
вних проблем для забезпечення належного 
захисту є надмірна кількість справ за 
участю неповнолітніх, що припадають 
на одного адвоката. Захисники часто не 
мають часу для зустрічі з підзахисними; 
кошти, які виділяються для здійснення 
юридичного представництва дітей у 
кримінальному судочинстві, не здатні за-
безпечити витрат на ведення захисту. Така 
ситуація вимагає певних удосконалень. 
Організаціями публічних захисників були 
розроблені додаткові програми щодо забез-
печення неповнолітніх як в дитячих, так і в 
«дорослих» судах необхідним захистом. В 
різних штатах створюються спеціальні під-
розділи організацій публічних захисників, 
куди входять поряд з адвокатами також 
соціальні працівники різних профілів, які 
надають захисникам спеціальну допомогу 
з окремих питань, а також можуть висту-
пати як свідки-експерти в суді. Адвокати, 
які задіяні у цих програмах, наймають для 
допомоги практикантів з числа студентів, 
що дозволяє їм займатись складнішими 
справами [3, 106–109].

Висновки. Отже, якщо оцінювати 
систему захисту неповнолітніх у кримі-
нальному судочинстві США, слід від-
значити, що незважаючи на відсутність 
інституту обов’язкової участі захисника 
в справах неповнолітніх, що, до речі, ви-
кликає критику в самій країні, система 
захисту незаможних дітей стоїть на досить 
високому рівні. Помітною тут є роль дер-
жави, яка здійснює фінансування та іншу 
підтримку різноманітних програм захисту 
неповнолітніх у кримінальному судочин-
стві. За наявності необхідних ресурсів ці 
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програми розробляють новаторські шляхи 
здійснення представництва інтересів непо-
внолітніх, залучаючи до роботи не тільки 
адвокатів, як основу захисту, а й інших 
фахівців, знання яких можуть допомогти 
при веденні захисту. Розуміння суті по-
слуг, які надаються цими програмами, і їх 
правильне застосування може допомогти 
обрати альтернативні до покарання заходи, 
що, безумовно, позитивно позначиться на 
розвитку дитини.

Вітчизняна юридична думка завжди 
виступала за доцільність запровадження 
спеціалізації адвокатів, які б займалися 
захистом неповнолітніх у кримінальному 
судочинстві, проте на практиці такого 
досягти було важко. У США питання спе-
ціалізації адвокатів на веденні справ дітей 
завдяки наявності спеціальних програм 
фактично вирішене, що, безумовно, по-
зитивно впливає на ефективність охорони 
прав та законних інтересів неповнолітніх у 
кримінальному процесі.

Таким чином, система судочинства 
США пропонує багато оригінальних вирі-

шень проблем, які виникають при захисті 
неповнолітніх у кримінальному процесі, 
особливо при захисті малозабезпечених 
неповнолітніх. Окремі з них можуть бути 
запозичені і нашою правовою системою. 
Тільки за наявності розуміння та належної 
підтримки з боку держави можна побуду-
вати ефективну систему захисту за при-
значенням в кримінальному судочинстві. 
І якщо на даний момент подібні підходи 
в Україні започаткувати складно в силу 
відомих соціально-економічних труднощів 
у країні, то з часом, віриться, держава буде 
спроможна приділяти більшу увагу та 
необхідні ресурси цим проблемам, і тоді 
можна буде звернутися до досвіду інших 
країн, які досягли в цих питаннях певного 
прогресу, зокрема, Сполучених Штатів 
Америки. У той же час до такого запози-
чення необхідно підходити з обережністю, 
ретельно вивчити можливі наслідки пере-
несення на український ґрунт зарубіжної 
практики для отримання найбільшого 
ефекту.
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резЮМе
В статье проводится детальный анализ теории и практики защиты прав несовершен-

нолетних в уголовном судопроизводстве США. 
SUMMARY
The detailed analysis of theory and practice of defence of rights for the minor in the criminal 

legal proceeding USA is conducted in the article.
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Правові норми, що регулюють питання 
міжнародного цивільного процесу, містяться 
в різних джерелах: національних та міжна-
родно-правових. До національних джерел 
відносяться закони та підзаконні акти, акти 
судової практики. До міжнародно-право-
вих джерел – міжнародні двосторонні та 
багатосторонні договори і конвенції. Робота 
з підготовки проектів багатосторонніх кон-
венцій з питань міжнародного цивільного 
процесу, як правило, ведеться в рамках або 
під егідою різних міжнародних інституцій, 
універсальних міжнародних організацій 
(ООН, ЮНСІТРАЛ) та регіональних міжна-
родних організацій (ЄС, ОАД, СНД, тощо). 
Відбувається процес уніфікації норм міжна-
родного цивільного процесу. Під правовою 
уніфікацією ми розуміємо процес розробки 
єдиних (уніфікованих) норм. Наслідком 
цього процесу є вже уніфіковані правові 
норми [1, 184].  

Так склалося, що значну, а іноді і 
провідну роль в процесі уніфікації норм 
міжнародного цивільного процесу відіграє 
Гаазька конференція з міжнародного при-
ватного права.  

Досвід міжнародно-правової уніфікації 
в сфері міжнародного цивільного про-

цесу, яка відбувається під егідою Гаазької 
конференції з міжнародного приватного 
права (далі – Гаазька конференція), налі-
чує вже більше 100 років. За роки роботи 
конференції було підготовлено десятки 
конвенцій з питань міжнародного при-
ватного права та міжнародного цивільного 
процесу. Більшість з цих конвенцій набула 
чинності та є прикладом успішного врегу-
лювання актуальних питань міжнародного 
співробітництва в різних сферах приват-
ного права.   

У вітчизняній науці питанням уніфі-
кації норм міжнародного цивільного про-
цесу, яка відбувається в рамках Гаазької 
конференції, приділено достатньо уваги. 
Ці питання розглядалися у дисертаційному 
дослідженні В.В. Попка [7], підготовлено 
розділ до навчального посібника «Міжна-
родний цивільний процес» [5, 46–79]. Де-
яким питанням міжнародного цивільного 
процесу, що регулюються Гаазькими кон-
венціями, присвячено декілька наукових 
статей [8, 9]. Вказані роботи присвячені або 
загальному огляду всіх Гаазьких конвен-
цій, що стосуються питань міжнародного 
цивільного процесу, або розгляду окремого 
питання міжнародного цивільного про-
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цесу, наприклад, вручення за кордоном 
судових та позасудових документів. Уза-
гальнення досвіду Гаазької конференції в 
сфері уніфікації міжнародного цивільного 
процесу, виявлення концептуальних засад 
та підходів, покладених в основу такої уні-
фікації, аналіз успіхів та невдач на цьому 
шляху, перспективи цього процесу зали-
шилися поза увагою української наукової 
громадськості. 

Метою цієї статті є дослідження кон-
цептуальних підходів та способів уніфікації 
різних питань (складових) міжнародного 
цивільного процесу, яка здійснюється під 
егідою Гаазької конференції, аналіз цього 
досвіду та наслідків такої уніфікації.  

В рамках Гаазької конференції діє два 
напрями уніфікації питань, які ми тради-
ційно відносимо до міжнародного цивіль-
ного процесу. 

Перший – це кооперація в сфері між-
народних юридичних та адміністративних 
питань [6]. В рамках цього напряму роботи 
конференції підготовлено, ухвалено, підпи-
сано та набуло чинності декілька важливих 
міжнародних документів, таких як Конвен-
ції з питань цивільного процесу 1896 р., 
1905 р. та 1954 р. Конвенція, що скасовує 
вимогу легалізації іноземних офіційних 
документів 1961 р., Конвенція про вру-
чення за кордоном судових та позасудових 
документів у цивільних або комерційних 
справах 1965 р., Конвенція про отримання 
за кордоном доказів у цивільних або ко-
мерційних справах 1970 р., Конвенція про 
доступ до правосуддя 1980 р. 

Другий – це врегулювання питань 
юрисдикції та виконання судових рішень. 
В рамках цього напряму роботи конфе-
ренції успіхів досягнуто не так багато, як 
у першому. Так, за майже 50 років роботи 
було підготовлено та ухвалено декілька 
міжнародних конвенцій, юридична доля 
яких різна. У 1958 р. було ухвалено 
Конвенцію про обране сторонами місце 
розгляду спору у справах з міжнародної 
купівлі-продажу товарів. Конвенцію під-
писано 4 державами, але жодна з країн-

учасниць її не ратифікувала і, відповідно, 
ця Конвенція чинності не набула [6]. 

25 листопада 1965 р. було ухвалено 
Конвенцію про вибір суду, яку підписав 
лише Ізраїль і Конвенція не набула чин-
ності. У лютому 1971 р. було ухвалено 
Конвенцію про визнання та виконання 
іноземних судових рішень з цивільних та 
комерційних справ та Додатковий про-
токол до неї. Конвенція і Протокол набули 
чинності 20 серпня 1979 р. [6]. На сьогодні 
учасниками Конвенції є 5 країн, а Прото-
колу – 4 країни.

Конвенція про угоди про вибір суду, 
яку було ухвалено 2005 р., підписана 2 
учасниками (Сполучені Штати та ЄС), а 
ратифікувала цю Конвенцію лише одна 
країна – Мексика. Конвенція 2005 р. чин-
ності ще на набула. 

Всього в рамках другого напряму 
роботи Гаазької конференції з уніфікації 
питань міжнародного цивільного процесу 
було розроблено та ухвалено 4 конвенції 
та один протокол, з яких три конвенції не 
набули чинності. Цей результат можна на-
звати провальним, особливо на тлі конвен-
цій, які були прийняті в рамках першого 
напряму роботи, набули чинності та мають 
по декілька десятків країн-учасниць кожна. 

Розглянемо деякі приклади уніфікації 
міжнародного цивільного процесу, що від-
булася під егідою Гаазької конференції у 
формі міжнародних конвенцій, прийнятих 
в рамках першого напряму роботи цієї кон-
ференції – кооперації в сфері міжнародних 
юридичних та адміністративних питань. 

конвенція з питань цивільного процесу 
1954 р. [2; 6].

Конвенція 1954 р. регулює практично 
всі ті ж питання, що її попередниці (Кон-
венції з питань цивільного процесу 1896 р. 
та 1905 р.), а саме: порядок та умови 
надання правової допомоги по врученню 
за кордоном судових та позасудових доку-
ментів; направлення та виконання судових 
доручень щодо отримання за кордоном 
доказів та здійснення інших процесуаль-
них дій, в тому числі дипломатичними 
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представниками держав, що запитують; 
заборона застосування судами держав-
учасниць так званого інституту «застави 
judicatum solvi»; надання безоплатної пра-
вової допомоги іноземним особам на тих 
самих умовах, що і для власних громадян; 
заборону тюремного ув’язнення іноземців 
за борги [8]. 

Протягом певного терміну Конвенція 
відігравала значну роль в регулюванні 
вказаних питань, але згодом її значення 
почало поступово зменшуватися після 
набуття чинності Гаазькою конвенцією 
1965 р., потім Конвенцією 1970 р. та 
Конвенцією 1980 р., про які піде мова 
нижче. Але Конвенція 1954 р. продовжує 
відігравати свою роль в регулюванні окре-
мих складових міжнародного цивільного 
процесу у відносинах між країнами, які не 
стали учасниками Конвенцій 1965, 1970 та 
1980 р. 

конвенція про вручення за кордоном су-
дових та позасудових документів у цивіль-
них або комерційних справах 15 листопада 
1965 р. [6]. 

Метою розробки та прийняття цієї Кон-
венції було вдосконалення та подальший 
розвиток відповідних процедур, передба-
чених Конвенцією 1954 р., щодо вручення 
за кордоном судових та позасудових до-
кументів в цивільних та комерційних спра-
вах. Відповідно до ст. 22 Конвенції 1965 р. 
її положення замінюють відповідні поло-
ження Конвенції 1954 р., а саме положення 
ст.ст. 1–7 вказаної Конвенції у відносинах 
між державами, які є учасницями обох 
вказаних конвенцій. Конвенція 1965 р. 
присвячена регулюванню виключно про-
цедур надання правової допомоги у формі 
вручення за кордоном судових та позасудо-
вих документів [9, 127–136]. Таким чином, 
відбулася зміна підходу в уніфікації, що 
проіснував майже 70 років, а саме, вперше 
було зроблено виділення окремих питань 
міжнародного цивільного процесу в окрему 
конвенцію. Конвенція 1965 р. вперше вста-
новила порядок звернення судових органів 
держав-учасниць за правовою допомогою 

про вручення судових документів в інших 
країнах-учасницях та виконання таких 
доручень за допомогою «центральних ор-
ганів», тобто взаємодія з приводу надання 
правової допомоги має відбуватися на рівні 
вказаних центральних органів. Всі попере-
дні конвенції закріплювали як основний 
«канал» передачі та вручення документів 
дипломатичні та консульські канали. Кон-
венція 1965 р. «відійшла» від цього під-
ходу та вперше запровадила підхід, який 
базується на взаємодії спеціалізованих 
органів держав в сфері надання цього виду 
правової допомоги.  

Разом з «основним» каналом передачі 
судових документів для їх вручення на 
території іншої країни, Конвенцією 1965 р. 
у передбачено можливість вручення 
документів іншими, додатковими або 
альтернативними способами, такими як 
(а) надсилання документів поштою особам, 
що перебувають за кордоном; (б) вручення 
судовими працівниками запитуючої дер-
жави безпосередньо через судових праців-
ників запитуваної держави; (в) вручення  
зацікавленою особою безпосередньо через 
судових працівників запитуваної держави 
та (г) вручення за допомогою дипломатич-
них та консульських працівників країни, 
суд якої розглядає справу по суті. 

Для порівняння: Конвенція 1954 р. теж 
передбачала деякі додаткові способи вру-
чення, але перелік способів, передбачених 
Конвенцією 1965 р. значно ширший. Так, в 
Конвенції 1965 р. передбачена можливість 
вручення документів судовими працівни-
ками, службовцями запитуючої держави 
безпосередньо через судових працівників, 
службовців запитуваної держави [3]. Вико-
ристання вказаних додаткових способів за 
Конвенцією 1954 р. можливо було за умови 
наявності між державами спеціальної угоди, 
а в разі відсутності такої угоди, за умови 
відсутності перешкод застосуванню цих 
способів з боку держави, на території якої 
мало відбутися таке вручення. Держава не 
могла перешкоджати врученню лише в разі, 
якщо воно відбувалося дипломатичними 
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чи консульськими агентами громадянину 
запитуючої держави. Конвенція 1965 р. за-
кріпила як загальне право дипломатичних 
та консульських агентів однієї країни вру-
чати документи будь-яким особам, що пере-
бувають за межами країни-суду незалежно 
від їх громадянства і лише за спеціальною 
заявою країни-учасниці, на території якої 
документи мають бути вручені, таке право 
може бути обмежено колом громадян кра-
їни-походження документів [3]. 

Суттєвою новацією Конвенції 1965 р., 
порівняно з Конвенцією 1954 р., є поло-
ження, якими встановлено правові гарантії 
прав відповідачів у випадках, коли відпо-
відач – особа, що знаходилася за межами 
країни-суду, не з’явився в судове засідання 
і справа розглядалася за його відсутності. 
До таких правових гарантій, встановлених 
Конвенцією, відносяться, по-перше, забо-
рона суду, що розглядає справу, виносити 
рішення у справі до повного з’ясування об-
ставин щодо вручення документів, перш за 
все, наявності виклику відповідача до суду, 
який не взяв участі у розгляді справи та, 
по-друге, правова можливість поновлення 
судом строку на оскарження відповідачем 
рішення суду, яке було винесено без його 
участі в процесі [3]. Безумовно, Конвенцію 
1965 р. можна вважати значним кроком в 
уніфікації норм в сфері надання міжнарод-
ної правової допомоги.  

конвенція про отримання за кордоном 
доказів у цивільних або комерційних спра-
вах 18 березня 1970 р. [6].

Фундаментальною метою цієї Конвен-
ції було продовження перегляду та вдо-
сконалення Гаазьких конвенцій з питань 
цивільного процесу 1905 та 1954 р., зо-
крема положень, що стосуються отримання 
доказів в країні іншій, ніж країна місцез-
находження суду, що розглядає справу по 
суті. Відповідно до ст. 29 Конвенції вона 
замінює відповідні положення Конвенції з 
питань цивільного процесу 1954 р., а саме 
положення ст.ст. 8–16 Конвенції 1954 р. у 
відносинах між державами, які є учасни-
цями обох вказаних конвенцій [4].   

Структурно Конвенція 1970 р. склада-
ється з трьох глав. Глава I регулює право-
відносини, які виникають між судовими 
органами різних країн-учасниць в проце-
дурі звернення з судовим дорученням про 
отримання в іншій країні доказів та вико-
нання інших процесуальних дій із застосу-
ванням «процедури» судового доручення 
та надання правової допомоги і способу 
спілкування за допомогою центральних 
органів країн-учасниць.  

З метою здійснення процедур, перед-
бачених Главою I Конвенції, кожна дого-
вірна держава має призначити орган, який 
буде виконувати функції «центрального 
органу», що має забезпечити отримання 
іноземних судових доручень і передачу їх 
національним судовим та іншим органам, 
компетенція яких полягає у виконанні 
таких доручень відповідно до свого на-
ціонального законодавства. До питань, які 
Конвенція регулює за допомогою уніфіко-
ваних норм, належать: вимоги щодо змісту 
судового доручення; мови, якою судове до-
ручення має бути здійснено; необхідність 
надання перекладу судового доручення 
відповідною мовою; визначення права, що 
може застосовуватися при виконанні судо-
вого доручення, в тому числі можливість 
застосування іноземного процесуального 
права; перелік підстав для відмови у ви-
конанні судового доручення. 

Порівняно з Конвенцією 1954 р. сут-
тєвою новацією Конвенції 1970 р. стала 
Глава II, яка передбачає отримання доказів 
дипломатичними чи консульськими пред-
ставниками або уповноваженими на це 
особами. Новелами цієї Конвенції є визна-
чення кола осіб, на яких розповсюджується 
право дипломатичних або консульських 
представників отримувати докази на тери-
торії іноземних країн: це не тільки грома-
дяни запитуючої країни, що мешкають на 
території запитуваної країни, а й громадяни 
інших країн, які мешкають на території цієї 
країни, в тому числі і власні громадяни цієї 
країни. Право отримувати докази надано 
як дипломатичним та консульським служ-
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бовцям, так і спеціально уповноваженим 
на це особам. Такі способи отримання до-
казів можуть використовуватися за умови 
незастосування примусу до осіб, від яких 
мають бути отримані докази. 

В разі необхідності застосування при-
мусу, Конвенція передбачає можливість 
звернення вказаних осіб до компетентних 
органів, призначених державою-учасни-
цею, яка зробила відповідну заяву.  

Більшість країн-учасниць погоди-
лися із застосуванням положень Глави II 
Конвенції 1970 р. на своїй території. 
Інша – менша – частина країн-учасниць, 
зробила застереження, якими взагалі 
виключила можливість застосування про-
цедур отримання доказів на своїй території 
способами, передбаченими Главою II цієї 
Конвенції [6]. 

З країн, що погодилися із застосу-
ванням на їх території положень Глави II 
Конвенції, менша частина дала згоду за-
стосовувати їх без застережень, тобто без 
необхідності отримання попереднього 
дозволу, а більша частина обумовила таке 
право необхідністю отримання попере-
днього дозволу.   

Як ми бачимо, частину питань, що 
стосуються процедур отримання доказів 
за кордоном, Конвенція відносить до 
компетенції держав-учасниць, а частину 
– регулює відповідними конвенційними 
уніфікованими нормами. Багато процедур-
них питань, які принципово врегульовані 
уніфікованими нормами, Конвенція «за-
лишає» на остаточне вирішення щодо їх 
застосування на розсуд кожній державі-
учасниці, передбачаючи можливість здій-
снення заяв та застережень при підписанні 
чи приєднанні до Конвенції.  

Внаслідок багатьох заяв та застере-
жень, які були зроблені різними країнами 
при підписанні, ратифікації або приєднанні 
до Конвенції, створився різноманітний ре-
жим застосування способів, передбачених 
Главою II Конвенції 1970 р. 

Незважаючи на це, Конвенція 1970 р. 
стала наступним важливим кроком на 

шляху уніфікації норм міжнародного 
цивільного процесу та запровадження 
«нових» способів отримання доказів на 
території інших країн.  

Підводячи підсумки розгляду трьох 
гаазьких конвенцій, можна стверджувати, 
що предметом їх регулювання є, в широ-
кому розумінні, питання, що забезпечу-
ють належну взаємодію судових систем 
різних країн з метою сприяння розгляду 
цивільних та комерційних справ з іно-
земним елементом (вручення документів 
та отримання доказів за кордоном) та пи-
тання створення підвалин національного 
режиму для іноземних осіб у судах інших 
країн (полегшення доступу до правосуддя 
іноземцям, усунення перешкод на цьому 
шляху – заборона застави позивача-іно-
земця, тощо). 

За структурою та переліком питань 
міжнародного цивільного процесу, що 
ними регулюються, розглянуті Гаазькі 
конвенції можна поділити на дві групи. До 
першої групи входять конвенції з питань 
цивільного процесу 1896 р., 1905 р. та 
1954 р., що є прикладом здійснення спроби 
врегулювання певного переліку питань в 
одному міжнародно-правовому документі. 
Тенденція змін в регулюванні, яка спо-
стерігається від конвенції до конвенції в 
цьому ряду, полягає у спрощенні процедур 
взаємодії: від дипломатичних каналів до 
консульських, надання дозволу здійсню-
вати такі дії дипломатичними представ-
никами та перенесення на двосторонній 
рівень всіх можливих більш ліберальних 
режимів, ніж той, що встановлено відпо-
відною конвенцією.  

До другої групи слід віднести Конвен-
ції 1965 р. та 1970 р. Вони стали прикладом 
втілення у життя нового підходу у формах 
міжнародно-правової уніфікації, а саме, 
шляхом розробки та прийняття конвенцій 
по кожній окремій групі питань міжна-
родного цивільного процесу: Конвенція 
1965 р. регулює лише питання вручення за 
кордоном судових та позасудових докумен-
тів; Конвенція 1970 р. – лише отримання 
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за кордоном доказів. Шлях регулювання 
вказаних питань окремою конвенцією 
себе виправдав. Про це свідчить кількість 
їх учасників та тривалий термін їх дії без 
суттєвих спроб внесення змін чи заміни 
іншими угодами. 

До принципових підходів, що були по-
кладені у основу регулювання, втіленого 
у розглянутих конвенціях, відноситься, 
по-перше, визнання територіального ха-
рактеру юрисдикції національних судів; 
визнання необхідності взаємодії різних 
юрисдикцій при вирішенні спору з інозем-
ним елементом та необхідності взаємодії 
органів влади різних держав як спосіб такої 
взаємодії; по-друге, визнання доцільним 
частковий дозвіл на застосування інозем-
ного процесуального права зі збереженням 
як основного принципу lex fori; по-третє, 
надання державами-учасницями частко-
вого дозволу іноземним особам (дипло-
матичним та консульським службовцям, 
уповноваженим представникам суду) діяти 
на власній території з метою вручення 
судових документів та отриманню доказів, 
з обмеженням кола осіб, на яких розпо-
всюджується цей дозвіл та застосування 
примусу, тощо; по-четверте, відхід від 
принципу взаємності (велика кількість 

заяв та застережень, які вправі зробити 
держави-учасниці, щодо застосування або 
незастосування тих чи інших положень 
конвенції); «невтручання» в національне 
процесуальне законодавство, залишення 
його поза сферою конвенційного регулю-
вання. 

Це є наслідком визнання за процесу-
альним правом його публічного характеру 
та врахування наявності багатьох розбіж-
ностей в регулюванні тих чи інших інсти-
тутів цивільного процесу в законодавстві 
різних країн. Конвенції 1965 та 1970 р. 
відображають існуючий нині рівень пра-
вової інтеграції, зближення національних 
законодавств в  регулюванні тих чи інших 
процесуальних інститутів і ступеня го-
товності країн-учасниць відмовитися від 
певних особливостей в їх регулюванні 
та піти на уніфікацію. Саме такій підхід 
дозволив досягти мети такої уніфікації – 
створити дієвий та визнаний більшістю 
держав правовий механізм регулювання 
таких питань міжнародного цивільного 
процесу, як надання правової допомоги у 
формі вручення за кордоном судових доку-
ментів та отриманню за кордоном доказів у 
цивільних та комерційних справах. 
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резЮМе
В статье рассмотрены некоторые конвенции по вопросам международного граждан-

ского процесса, как пример работы по унификации, которая была осуществлена в рамках 
Гаагской конференции по международному частному праву. 

SUMMARY
Some Hague Conventions on civil procedure as an example of unification work within the 

framework of the Hague Conference on Private International Law were examined.   
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У ході історичного розвитку люд-
ства виникає об’єктивна необхідність в 
об’єднанні зусиль держав з метою на-
лагодження ефективного співробітництва 
у найбільш пріоритетних сферах суспіль-
ного життя та вироблення відповідного 
механізму співпраці шляхом узгодження, 
підписання та виконання усіх необхідних 
політико-правових документів. Логічним 
наслідком проведення такої політики по-
стало, наприклад, підписання у 1992 р. 
Маастрихтського договору про створення 
Європейського Союзу (далі – ЄС), що свід-
чило про початок нового етапу в процесі 
поглиблення інтеграційних процесів та 
створення ще більш тісного союзу народів 
Європи. Отже, потреба у налагодженні 
ефективного співробітництва різних євро-
пейських країн сприяла появі такої форми 
міждержавних зв’язків як міжнародні між-
урядові організації. 

Європейський вибір України, вперше 
сформульований в Основних напрямах 
зовнішньої політики України від 2 липня 
1993 р., зумовлений усвідомленням україн-
ською спільнотою необхідності поступової 

європейської інтеграції як важливого чин-
ника політичної стабільності, ефективного 
забезпечення національних інтересів, при-
скореного економічного розвитку країни 
і, як наслідок, соціального благополуччя 
в суспільстві. Зважаючи на прагнення 
України реалізувати курс на європейську 
інтеграцію та налагодити дієве співробіт-
ництво у пріоритетних сферах, що згодом 
має призвести до набуття статусу повно-
правного члена ЄС, та враховуючи відпо-
відну підтримку з боку керівних інституцій 
ЄС та держав-членів ЄС європейського 
вибору України, особливої актуальності 
та важливості набувають завдання щодо 
якісної та вчасної реалізації основних по-
ложень спільних нормативно-правових до-
кументів, документів ЄС стосовно України 
та національного законодавства України 
щодо налагодження співробітництва з 
ЄС та подальшої європейської інтеграції. 
Активна участь України у різноманітних 
програмах ЄС, плідна співпраця органів 
державної влади України з керівними 
інституціями ЄС та відповідними орга-
нами його держав-членів, обґрунтоване 
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та своєчасне втілення в життя реформ в 
Україні у відповідності до європейських 
стандартів постає важливою передумовою 
європейської інтеграції України до ЄС, на-
лагодження ефективного співробітництва 
між Україною та ЄС у пріоритетних сфе-
рах суспільного життя. 

Враховуючи підвищену актуалізацію 
проблеми співробітництва України з 
країнами Європейського союзу та нама-
гаючись осмислити тенденції і наслідки 
глибинних трансформацій геополітичного 
та геоекономічного простору, які відбулися 
наприкінці минулого століття, низка про-
відних вітчизняних і зарубіжних вчених 
присвятили свої дослідження розв’язанню 
комплексної проблеми забезпечення між-
народної безпеки. 

Проблеми розвитку співробітництва 
країн-членів Європейського Союзу в галузі 
безпеки, внутрішніх справ та правосуддя 
в окремих аспектах уже були предметом 
дослідження науковців. Зокрема, юридичні 
аспекти міжнародного співробітництва 
України в галузі боротьби зі злочинністю 
досліджувались О.І. Виноградовою [3], 
М.В. Білоконь розглядав проблеми форму-
вання національної правової бази управлін-
ської діяльності МВС України в міжнародній 
правоохоронній сфері [2], сутність і правова 
природа міжнародного співробітництва 
держав у сфері кримінального процесу 
була предметом наукового дослідження 
М.І. Смирнова [10], проблеми міжнародної 
співпраці у сфері правосуддя підлягали до-
слідженню В.М. Тертишником [12].

Водночас у науковій літературі відсутні 
комплексні політико-правові дослідження 
проблем співпраці європейських структур і 
України в галузі безпеки, внутрішніх справ 
та правосуддя, і тому вони потребують по-
дальшого наукового розвитку.

Виходячи з цього, метою статті є гене-
зис співпраці країн-членів Європейського 
Союзу та України в галузі безпеки, вну-
трішніх справ та правосуддя.

Необхідно вказати, що на початку 
ХХІ ст. перед країнами-членами Євро-

пейського Союзу постала низка проблем 
глобального характеру. Серед них, на нашу 
думку, можна визначити дві такі, що без-
посередньо стосуються співробітництва 
у сфері внутрішніх справ і правосуддя: 
по-перше, наднаціональний характер 
інтеграції став викликом національній 
ідентичності та суверенності держав, тому 
що встановлюється біполярна структура 
влади на європейському рівні, всередині 
якої інститути ЄС та країни-члени ділять 
повноваження; по-друге, імміграція осіб 
до країн Європи з інших держав і частин 
світу, серед іншого територією України, 
а також нелегальне транспортування 
наркотиків, розповсюдження тероризму 
потребують адекватного підходу з боку 
Євросоюзу, спроможності забезпечити 
безпеку громадян у межах єдиного ринку, 
водночас дотримуючись прав вихідців із 
третіх країн, що легально проживають у 
країнах ЄС.

Одним із головних документів, який 
визначає основні напрями співробітництва 
України з ЄС, порядок поглиблення інте-
грації України до ЄС, порядок входження 
України до європейського політичного, 
економічного та правового простору, зо-
крема, передбачає особливості внутріш-
нього забезпечення процесу інтеграції 
України до ЄС, постає Стратегія інтеграції 
України до Європейського Союзу [11]. Від-
повідно до зазначеного документу керівни-
цтво стратегією інтеграції України до ЄС 
здійснює Президент України, а реалізацію 
самої Стратегії забезпечує Кабінет Міні-
стрів України. Крім того, слід зазначити, 
що на Кабінет Міністрів України та на усі 
центральні й місцеві органи виконавчої 
влади України покладено обов’язок вну-
трішнього забезпечення процесу інтеграції 
України до ЄС у тісній співпраці з Парла-
ментом та органами місцевого самовряду-
вання. У Стратегії зазначено ще декілька 
органів, відповідальних за належне вну-
трішнє забезпечення інтеграційного про-
цесу, зокрема: Міністерство закордонних 
справ, Міністерство економіки України, 
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Міністерство внутрішніх справ, Міністер-
ство юстиції України та ін.

Слід підкреслити, що Стратегія інтегра-
ції України до ЄС постає не єдиним доку-
ментом, у якому закріплено перелік органів 
державної влади в Україні, відповідальних 
за здійснення інтеграції України до ЄС та 
налагодження якісно нового рівня співро-
бітництва з ЄС. Так, Розпорядженням Пре-
зидента України від 27 червня 1999 р. № 151 
[9] було затверджено Перелік центральних 
органів виконавчої влади, відповідальних за 
здійснення завдань, визначених Стратегією 
інтеграції України до Європейського Союзу. 
Так, відповідно до зазначеного переліку, до 
системи центральних органів виконавчої 
влади, відповідальних за співробітництво 
з ЄС, входять: Міністерство економіки 
України, Міністерство аграрної політики 
України, Міністерство внутрішніх справ 
України, Міністерство екології та природ-
них ресурсів України, Міністерство закор-
донних справ України, Міністерство освіти 
і науки України, Міністерство палива та 
енергетики України, Міністерство праці та 
соціальної політики України, Міністерство 
транспорту України, Міністерство фінансів 
України, Міністерство юстиції України, 
Державний комітет інформаційної полі-
тики, телебачення і радіомовлення України, 
Державний комітет зв’язку та інформати-
зації України, Державний комітет промис-
лової політики України, Антимонопольний 
комітет України та Державна митна служба. 

19 листопада 2001 р. відбулося засі-
дання Ради Міністрів внутрішніх справ та 
правосуддя, де було прийнято важливі рі-
шення про розширення мандату Європолу, 
початок роботи Євроюсту, впровадження 
єдиного європейського ордеру на арешт. 
Міністри визначили свої цілі: координа-
ція розслідування злочинів та посилення 
співробітництва в боротьбі з тероризмом 
усередині ЄС, а також із третіми країнами 
– США та країнами-кандидатами [1]. 

Передбачалося, що єдиний європей-
ський ордер на арешт максимально по-
легшить наявну процедуру екстрадиції. 

Злочинця, якому загрожує хоча б чотири 
місяці позбавлення волі в одній з країн ЄС, 
може бути заарештовано в іншій країні та 
доправлено на місце лише після запиту 
відповідних юридичних властей. Саме за-
пит має назву «єдиний європейський ордер 
на арешт». Таким чином, процедура не 
потребує адміністративних та політичних 
рішень, зводиться лише до юридичної 
сторони та займає щонайбільше 90 днів. 
Однак держава ЄС має право повернути 
свого громадянина після того, як його буде 
засуджено для відбування покарання.

Як ми вже зазначали, співробітни-
цтво європейських країн, в тому числі 
й України, в питаннях боротьби зі зло-
чинністю та правосуддя здійснюється в 
рамках таких європейських інституту-
цій як Європол та Євроюст.

Європейське поліцейське відомство 
(Європол) – організація, що координує 
оперативно-розшукові дії поліції держав 
ЄС, збір та обмін інформацією про діяль-
ність міжнародних злочинних угруповань. 
Метою діяльності Європолу є підвищення 
ефективності співробітництва компе-
тентних відомств у попередженні, аналізі 
причин і протидії особливо небезпечним 
злочинам європейського масштабу.

Конвенцію про умови поліцейського 
співробітництва держав-членів ЄС у бо-
ротьбі з тероризмом, нелегальною іммігра-
цією, виробництвом та розповсюдженням 
наркотиків було розроблено на основі 
Декларації про поліцейське співробіт-
ництво, яка увійшла до Заключного акту 
Маастрихтського договору. Положення 
про поліцейське співробітництво були 
підтверджені Амстердамським договором 
(розділ V). Залишаючи поліцейське спів-
робітництво в компетенції національних 
урядів, ст. К1 Договору надає можливість 
спільних дій і зближення, де це необхідно, 
кримінального законодавства.

У 1994 р. в Гаазі розпочав своє функ-
ціонування Європейський відділ боротьби 
з наркотиками (Europol Drug Unit). Єв-
ропейська рада в Каннах у червні 1995 р. 
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схвалила Конвенцію про Європол, яка була 
ратифікована всіма країнами ЄС і набула 
чинності з 1 жовтня 1998 р. Пізніше було 
прийнято ще низку документів, що регла-
ментують діяльність Європолу. Отож, він 
розпочав свою роботу з 1 липня 1999 р.

Європол відповідає за збір, аналіз 
та обмін інформацією з метою протидії 
створенню мереж нелегальної імміграції 
та транспортування людей; тероризму; не-
легальній торгівлі наркотиками, ядерними, 
вибуховими та радіоактивними речови-
нами, зброєю, краденими автомобілями, 
творами мистецтва і антикваріатом, а 
також фальшивими документами; під-
робленню грошових знаків; корупції, за-
махам на власність та шахрайству, рекету, 
крадіжкам; кібер-злочинам; завданню 
шкоди навколишньому середовищу.

Мандат Європолу розповсюджено на 
боротьбу з відмиванням грошей у зв’язку з 
кожним із цих видів злочинів.

Європол підтримує країни ЄС шляхом 
аналізу оперативної роботи поліцейських 
відомств країн ЄС; підготовки доповідей 
стратегічного характеру, що містять дані 
про злочини загальноєвропейського масш-
табу; поліпшення обміну інформацією між 
зв’язковими офіцерами (Europol Liason 
Officers), у межах національного законо-
давства; проведення експертизи і надання 
технічної допомоги для розслідування і 
оперативних дій у межах усього Євросо-
юзу, під контролем і за відповідальності 
держави, на території якої було вчинено 
злочин.

 Конвенцією про Європол передбачено 
створення комп’ютерної системи для отри-
мання, надання та аналізу інформації. У 
Конвенції обумовлено умови захисту прав 
та безпеки людини й особистих даних. 
Контроль за функціонуванням системи 
повиння здійснювати спеціальна комісія 
(Joint Supervisori Body).

Європол підзвітний Раді Міністрів 
внутрішніх справ та юстиції, що відповідає 
за його діяльність, призначає директора та 
його заступників. Європол фінансують 

держави ЄС відповідно до ВВП кожного з 
них [13]. 

У березні 2002 р. в Гаазі розпочав свою 
діяльність Євроюст. Цей орган замінив тим-
часовий підрозділ, який упродовж півроку 
координував діяльність суддів, прокурорів 
та поліції. До складу Євроюсту входять 
представники держав-членів ЄС. Головні 
завдання – координація діяльності органів 
національної влади, відповідальних за роз-
слідування злочинів; сприяння спрощенню 
процедури взаємної юридичної допомоги. 
Діяльність Євроюсту передбачено розпо-
всюдити на випадки, коли в розслідуванні 
беруть участь декілька держав, але він 
може займатися також справами, що сто-
суються лише однієї з країн ЄС, а також 
третіх країн.

До компетенції Євроюсту належать 
усі злочини, перераховані в Конвенції про 
Європол, а також комп’ютерні злочини, 
відмивання грошей, злочини проти на-
вколишнього середовища, шахрайство та 
корупція. Євроюст є колективним органом, 
представник кожної країни має один голос. 
Його діяльність фінансується з бюджету 
Співтовариства, за винятком заробітної 
плати суддів, прокурорів і поліцейських, 
які перебувають на утриманні держав-чле-
нів ЄС. Комісія ЄС бере участь у роботі без 
права голосу [7].

До того ж співробітництво європей-
ських країн у боротьбі зі злочинністю 
і здійсненні правосуддя відбувається в 
межах Шенгенських правил, які склада-
ються з Шенгенської угоди (додатково 5.1) 
та Конвенції, а також усіх постанов Викон-
кому Шенгенської групи.

З метою укріплення зовнішніх кор-
донів шенгенських країн, для обміну 
інформацією між їх імміграційними і 
поліцейськими відомствами в Страсбурзі 
було створено комп’ютерну інформаційну 
систему. До неї надходить інформація про 
розшукуваних злочинців, зниклих безвісти 
людей тощо.

Початкової мети шенгенських угод, що 
полягала в поступовому скасуванні контр-
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олю на внутрішніх кордонах Співтовари-
ства, досягнуто, на цей момент зусилля 
сконцентровані на укріпленні зовнішніх 
кордонів, створенні єдиного стандарту 
прикордонного контролю та візового 
режиму, обміні інформацією всередині та 
за межами Шенгенської інформаційної 
системи, формуванні поліцейського спів-
робітництва.

Шенгенську групу очолював Вико-
навчий комітет, що складався з міністрів 
чи державних секретарів країн-учасниць. 
Із дня набуття чинності Амстердамським 
договором – 1 травня 1999 р. – функції 
комітету були передані Раді ЄС (без Ве-
ликої Британії та Ірландії). Шенгенську 
центральну групу, яка готувала рішення 
виконкому, замінив «Комітет 36-ї статті» (у 
справах, що стосуються третьої «опори») 
та комітет СКІФА (SCIFA – у справах 
першої «опори»). Спеціальний комітет, що 
відповідав за оцінку ступеня підготовки 
країн-кандидатів для вступу до шенген-
ської групи, передав свої повноваження 
спеціальній робочій групі в складі Ради ЄС 
(Schengen Evaluation working group) [4].

Шенгенські правила стали частиною 
acqius communautaire завдяки Протоколу 
до Амстердамського договору. Раді ЄС 
було доручено розділити шенгенські 
правила на дві частини: перша стосується 
питань візової політики та прикордонного 
контролю, друга частина містить поло-
ження про поліцейське співробітництво та 
Шенгенську інформаційну систему. Для 
кожної частини за допомогою спеціальної 
процедури (Ventilation decision) було роз-
роблено юридичну основу. Складнощі 
виникли з тією частиною, що стосувалася 
роботи Шенгенської інформаційної сис-
теми. Було вирішено, що система матиме 
подвійну юридичну основу – відповідні 
статті Договору, котрі можуть бути відне-
сені як до першої, так і до третьої «опор».

Аналізуючи співпрацю європейських 
країн та правоохоронних органів України 
у боротьбі зі злочинністю і здійсненні 
правосуддя, необхідно зазначити, що 

системного характеру вона набула після 
видання Указу Президента України від 
11 червня 1998 р. № 615/98, яким було за-
тверджено Стратегію інтеграції України до 
Європейського Союзу. Стратегія інтеграції 
України до ЄС визначала основні пріори-
тети діяльності органів виконавчої влади 
на період до 2007 р., протягом якого мали 
бути створені передумови, необхідні для 
набуття Україною повноправного членства 
в Європейському Союзі [5]. 

Щороку Радою з питань співробітни-
цтва між Україною та ЄС, із ураху ванням 
стану виконання пріоритетів, визначених 
на попередньому засіданні, схвалюються 
пріоритетні напрями двостороннього спів-
робітництва в рамках імплементації Угоди 
про партнерство та співробітництво між 
Україною та ЄС на наступний період.

На Шостому засіданні Ради з питань 
співробітництва між Україною та ЄС (18 
березня 2003 р., м. Брюссель) сторони ви-
значили 7 пріоритетів імпле ментації Угоди 
про партнерство й співробітництво між 
Україною та ЄС. Одним із пріоритетів є 
співробітництво у сфері юстиції і внутріш-
ніх справ.

21 лютого 2005 р. було підписано План 
дій «ЄС –Україна». Це стало ще одним 
важ ливим кроком у процесі європейської 
інтеграції нашої держави. Він охоплює ча-
сові межі в три роки. Його імпле ментація 
допоможе реалізації положень Угоди 
про партнерство та співробітниц тво як 
чинної основи співробітництва України і 
ЄС та сприятиме й підтриму ватиме мету 
України щодо подальшої інтеграції до 
європейських економічних та соціальних 
структур. Імплементація Плану дій зна-
чно наблизить українсь ке законодавство, 
норми та стандарти до законодавства Єв-
ропейського Сою зу.

Необхідно зазначити, що МВС Укра-
їни бере дієву участь у реалізації пріо-
ритетних напрямів зовнішньої політики 
України, і відповідно до своєї компетен-
ції є виконавцем близь ко двадцяти заходів 
Плану дій «Украї на — ЄС», зокрема в га-
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лузі «Юстиція, свобода і безпека», прова-
дить активну роботу в сфері європейської 
та євроатлантичної інтеграції.

На сучасному етапі здійснюються нові 
програми співпраці МВС згідно з планом 
дій співробітництва Ради Європи з Укра-
їною на період 2008–2011 рр. Зокрема, в 
контексті Плану дій для спів робітництва 
РЄ з Україною наразі здійснюється шість 
спільних програм. Зокрема, це «Заохо-
чення демократичних про цесів в Україні 
та на Південно му Кавказі», «Міжнародне 
спів робітництво у галузі боротьби з кри-
мінальною злочинністю» та «Підтримка 
належного врядування: проект проти 
корупції» із за гальним бюджетом понад 
3,4 млн. євро, а також підтримка системи 
правової допомоги в розсліду ванні кримі-
нальних справ і спри яння екстрадиції.

Спільні дії за «Проектом проти відми-
вання гро шей та фінансування тероризму» 
із бюджетом 5,3 млн. євро, що передбачає 
здійснен ня низки заходів і поглиблення 
співпраці профільних органів де ржавної 
влади з європейськи ми партнерами, за-
вершилися в лютому 2008 р.

Нині для України є важливим упрова-
дження євростандартів, адже присутність 
нашої країни у РЄ і намагання наблизи-
тися до європейських цінностей вимагає 
від державних інституцій сприяння і 
підтримки. Тому фахівцями українських 
мініс терств і відомств, перш за все МЗС, 
Мінюсту, за участю пред ставників МВС 
і європейських структур був підготовле-
ний спільний План дій РЄ для України, що 
переваж но стосується правоохоронних 
відомств. Найактуальнішим стало пи-
тання продовження рефор мування право-
охоронної систе ми. 

Удосконалення в МВС будуть спрямо-
вані, щонайперше, на захист прав лю дини 
і поліпшення послуг, які ОВС надають 
населенню, поси лення уваги на аспектах 
міграції і міжнародної правової допомо ги. 
У зазначеній стратегії враховані висновки, 
зауваження й рекомендації звіту групи 
екс пертів РЄ, які у 2006 р. вивчали сис-

тему українського МВС. Демократич ні 
перетворення і традиції де далі глибше 
укорінюватимуться в українські реалії та 
в діяльність міліції. Європейські струк-
тури всебічно підтримуватимуть такі тен-
денції й надалі готуватимуть із Україною 
спільні програми та проекти, серед іншого 
й за фінансування РЄ [6]. Разом із цим, 
МВС України бере активну участь у роботі 
Урядового комітету з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції.

Зрештою, на постійній основі здійсню-
ється моніторинг виконання та підготовка 
звітів щодо реалізації структурними під-
розділами МВС України Заходів щодо 
виконання Плану дій «Україна – ЄС», 
Плану-графіка імплементації Плану дій ЄС 
у сфері юстиції та внутрішніх справ в Укра-
їні, Цільового плану «Україна – НАТО» в 
рамках Плану дій «Україна – НАТО».

Також ж у квітні 2005 р. в Гаазі відбувся 
ознайомчий семінар Європолу для пред-
ставників керівництва правоохоронних ор-
ганів кількох держав, які не є членами ЄС, 
до участі в якому було запрошено Україну. 
Під час роботи семінару делегація України 
отримала офіційне запрошення розпочати 
перемовини з питання укладення угоди 
між Урядом України та Європолом про 
стратегічне співробітництво. 

У лютому 2006 р. було розпочато 
реалізацію спільного проекту технічної 
допомоги «Міжнародне співробітництво 
у сфері кримінальних справ в Україні 
(UPIC)», започаткованого Радою Європи 
та фінансованого Європейською Комісією. 
Метою проекту є посилення можливостей 
України у здійсненні міжнародного спів-
робітництва в рамках європейських кон-
венцій та інших міжнародних договорів у 
сфері кримінального судочинства.

З березня 2006 р. МВС України брало 
участь у розроблені програм «Твіннінг», 
які були впроваджені в Україні. Цей про-
ект є механізмом інституційного розвитку, 
який було розроблено в процесі розши-
рення Європейського Союзу, а нині він став 
доступним і для країн-сусідів ЄС. Проект 
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«Твінінг» був розрахований на 2 роки і 
фінансується ЄС та програмою Тасіс.

З червня 2006 р. в МВС України роз-
почато реалізацію проекту Ради Європи 
та Європейської Комісії для України в 
галузі боротьби з корупцією «Підтримка 
належного урядування: протидія корупції 
в Україні». 

Фінансування зазначеного проекту 
здійснюється Європейською Комісією та 
Радою Європи. За впровадження проекту 
відповідає Рада Європи. До роботи за 
вказаним проектом залучені Міністерство 
юстиції України, Міністерство економіки 
України, Міністерство фінансів України, 
РНБОУ, Генеральна прокуратура України, 
МВС України та інші установи. Проект 
розпочато 8 червня 2006 р. і розрахований 
на 3 роки. На цей час робота над проектом 
триває.

Крім того Україна як держава, що 
активно інтегрується до європейських 
структур, проводить політику врахування 
позитивного досвіду, нагромадженого краї-

нами Європи, у такій важливій сфері, як ет-
нополітика, зокрема у вироблені механізму 
захисту прав національних меншин [8].

Підсумовуючи, необхідно зазначити, 
що згідно з тим, що вступ до Європей-
ського Союзу визначено стратегічною 
метою зовнішньої політики України, осно-
вними завданнями програм, за якими з єв-
ропейськими структурами співпрацюють 
правоохоронні органи України, є зміцнен ня 
спроможності України забез печити імп-
лементацію європей ських міжнародних 
договорів у сфері протидії криміналу. Без-
умовно, багато ініціатив було впровадже но 
в життя, але за викликом су часності чи-
мало проблем у пра вовому полі потребує 
подальшої спільної уваги.

Відповідно, вивчення історичного до-
свіду побудови та функціонування його 
інститутів і правової системи, серед ін-
шого і в правоохоронній сфері, є ключовою 
умовою розвитку взаємовигідного співро-
бітництва нашої держави з цим унікальним 
інтеграційним об’єднанням. 
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резЮМе
В данной статье рассмотрены направления реализации программ взаимодействия 

МВД в рамках планa действий сотрудничества Совета Европы с Украиной. Сделан вы-
вод о том, что главными задачами при реализации этих программ является укрепление 
способности Украины в обеспечении имплементации европейских международных до-
говоров в сфере противодействия преступности.

SUMMARY
This article was considered the direction of the implementation of programs interaction be-

tween Ministry of Internal Affairs within cooperation plan of action of the Council of Europe and 
Ukraine. Іt was made the conclusion that the main problems of implementing these programs is 
the strengthening of Ukrainian ability as for the implementation of the European international 
treaties in the field of combating with criminality.

рекомендовано кафедрою 
прав людини, європейського та міжнародного права
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У 2011 р. в Академії адвокатури України стартував новий науковий проект «У колі 
учнів», яким передбачається проведення низки заходів, що відбуватимуться у 

контексті ювілейних подій, присвячених 15-й річниці її створення. Логотипом цього 
проекту стала яблуня і яблуко (яке, як добре відомо з повсякденної практики, падає 
недалеко), а девізом – знаменита латинська сентенція «Коріння наук гірке, але плоди 
– солодкі». Ця символіка відбиває основну мету та спрямованість проекту: зібрати за 
одним круглим столом учителів і учнів, учнів, які вже і в свою чергу стали вчителями. 
Це сприятиме консолідації наукових шкіл, спадкоємності правових досліджень і, 
зрештою, стимулюватиме доктринальну синтетичність української юридичної науки.

У першу чергу – це зустрічі на рівні дружнього і творчого обміну думками 
професорів Академії – фундаторів наукових шкіл – академіка В.Г. Гончаренка, 

д.ю.н. З.В. Ромовської, д.ю.н. Є.В. Фесенка – зі своїми численними учнями і 
послідовниками. Ці зустрічі проводитимуться у форматі конференції: плануються 
короткі виступи учасників з науковими повідомленнями і розповіді кожного про свій 
науковий шлях та плани на майбутнє. Подані учасниками кожної такої зустрічі матеріали 
будуть опубліковані у наукових фахових виданнях Академії адвокатури, а згодом 
окремим виданням вийде підсумкова збірка праць науковців, що взяли участь у проекті.
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В широкому розумінні досудове 
слідство є здійснюваною у відповідності 
до вимог кримінального законодавства 
діяльністю слідчого та органу дізнання, 
спрямованою на збирання, дослідження, 
оцінку, перевірку та використання доказів, 
розслідування та попередження злочинів, 
забезпечення правильного застосування 
закону, охорону прав та законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб [8, 221]. Крім 
того, що злочин є складним соціальним 
явищем, він як протиправна діяльність є 
актом людської поведінки та включає в 
себе систему дій та відношень, що склада-
ють механізм злочину. Оскільки злочин, в 
основному, є подією минулого віддаленого 
чи не дуже часу, судити про нього можна 
лише за ознаками, що дійшли до слідчого, 
за якими це минуле можна відтворити, 
пізнати та дослідити. Тому у вузькому ро-
зумінні, тобто відповідно до конкретного 
злочину, завданнями уповноважених осіб 
досудового слідства є з’ясування обставин 
вчиненого злочину: особи обвинуваченого; 
міри його провини; мотиву злочину; роз-
міру заподіяної шкоди; причини і умови, 
що сприяли скоєнню злочину та ін., тобто 
отримання достатнього об’єму інформації 
для встановлення об’єктивної істини.

Специфіка вчинення злочину, як пра-
вило, передбачає залучання багатьох осіб 
(особа чи особи, що вчинили злочин, по-
терпілі, очевидці, свідки), які так чи інакше, 
взаємодіючи з матеріальним середовищем, 
залишають у ньому різноманітні сліди (рук, 

ніг, одягу, знарядь та засобів, використаних 
при вчиненні злочину, та ін.). Також подія 
злочину, як і будь-яка дія, маючи в своїй 
структурі складні психологічні чинники, 
залишає відбитки у свідомості причетних 
осіб, що дістали назву сліди пам’яті або 
ідеальні сліди. 

Характеризуючи ідеальні сліди, 
Р.С. Бєлкін вказує, що на відміну від 
матеріальних, вони є більш змістовними, 
оскільки містять інформацію про такі 
сторони об’єкта, які не відображаються у 
матеріальних слідах; отримання інформа-
ції з ідеального сліду здійснюється більш 
простим шляхом ніж з матеріального, а 
отже, як правило, не потребує спеціальних 
знань; форми отриманої інформації носять 
як процесуальний, так і непроцесуальний 
характер, що дозволяє застосовувати їх як 
для доказування, так і для інших операцій, 
наприклад, прогнозування [2, 66]. Ви-
ходячи з цього, завданням уповноваженої 
особи органу досудового слідства є, поряд 
з виявленням та дослідженням матеріаль-
них слідів, виявити та дослідити сліди 
ідеальні, тобто психофізіологічні відбитки 
у свідомості згаданих осіб, що надає слід-
чій діяльності яскравого комунікативного 
забарвлення. 

Саме тому в плані збору доказової 
інформації, як зазначає В.П. Бахін, одне 
із основних місць належить допиту, із 
всього бюджету часу, виділеного слідчим 
на проведення слідчих дій, для проведення 
допиту використовується приблизно 85%, 
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а для проведення всіх інших слідчих дій 
біля 15% [1, 4]. 

Основне питання, яке відмічають як 
науковці, так і практичні працівники, по-
лягає в тому, що з часом ідеальні сліди, 
так само як і матеріальні, мають власти-
вість змінюватись або зникати під дією 
об’єктивних та суб’єктивних факторів. До 
об’єктивних факторів, що впливають на 
повноту відтворення, належать зовнішні 
чинники, які можуть являти собою звукові, 
візуальні та інші зовнішні подразники. 
Щодо суб’єктивних факторів, то їх до-
цільно розглядати в двох аспектах. По-
перше, відтворена інформація може бути 
спотворена несвідомо, тобто з причин, що 
не підвладні контролю особи. До них слід 
віднести інтерференцію слідів пам’яті, що 
виражається у втраті інформації під впли-
вом наступного надходження матеріалу чи 
помилки, викликаної внаслідок конкурен-
ції слідів пам’яті. Згідно з дослідженнями 
Р. Аткінсона, одна і та ж подія може бути 
представлена одночасно у кількох струк-
турах пам’яті, а також шляхом різного 
роду кодів. З одного боку, інформація, яка 
надходить, може здійснювати вплив на по-
передню шляхом зміни алгоритмів пошуку, 
з іншого – інформація, що вже знаходиться 
в системі пам’яті, є своєрідним каталізато-
ром очікування інформації яка надходить, 
що впливає на актуалізацію слідів пам’яті 
[7]. По-друге, спотворення інформації 
може відбуватись свідомо з метою протидії 
розслідуванню, що виражається в замов-
чуванні, тобто в свідомому ненаданні або 
неповному наданні відомої інформації чи 
цілковитому свідомому наданні неправди-
вих даних. З психологічної точки зору на-
дання неправдивої інформації є складним 
процесом, що, на думку В.А. Образцова та 
С.Н. Богомолової, включає такі етапи як 
сприйняття дійсної події; її запам’ятання 
та осмислення; усвідомлення мети по-
відомлення неправдивої інформації та на-
слідків цього дійового акту; опрацювання 
сприйнятого та створення уявної моделі за-
думаного надання неправдивої інформації; 

утримання в пам’яті моделі неправдивої ін-
формації; побудова моделі її повідомлення 
у подальшій комунікації [6, 420]. Оскільки 
процес повідомлення інформації, не за-
лежно від ступеню її правдивості, має не 
лише вольову, а й досить складну фізіо-
логічну основу, обумовлену зміною емо-
ційних станів особи, він супроводжується 
зовнішніми формами прояву вираженими 
у знакових елементах поз і рухів різних 
частин тіла, за допомогою яких, як і за до-
помогою слів, структурно оформляються 
і кодуються думки і почуття, передаються 
ідеї та емоції. 

Як зазначають фахівці, передача інфор-
мації лише на 7% відбувається за рахунок 
вербальних засобів (лише слів), на 38% за 
рахунок звукових засобів (включаючи тон 
голосу, інтонацію звуку) та на 55% за ра-
хунок невербальних засобів (безсловесної 
комунікації). Узагальнюючи дослідження у 
царині спілкування, вчені прийшли до ви-
сновку, що в середньому людина говорить 
словами тільки протягом 10–15 хвилин в 
день, а кожне речення триває приблизно 
2,5 секунди. Таким чином мовленнєве 
спілкування у бесіді займає не більше 35%, 
в той час як за допомогою невербальних 
засобів спілкування передається більш ніж 
65% [9, 9–10].

Окремі рекомендації щодо вико-
ристання можливостей невербального 
спілкування в розслідуванні злочинів 
зустрічаються в роботах Ю.А. Алфьорова, 
О.Г. Гельманова, В.Е. Горюнова, Л.О. Бє-
гунової, Р.С. Бєлкіна, О.М. Васильєва, 
М.І. Єникеєва, А.Ю. Лаговського, О.Л. Лу-
ценка, В.О. Образцова, В.Г. Гончеренка, 
О.Р. Ратинова Т.Ю. Рзаєва та ін. Однак 
основна проблема полягає в тому, що не-
зважаючи на рекомендації спеціалістів 
щодо необхідності поглибленого вивчення 
співробітниками правоохоронних орга-
нів невербальної поведінки (наприклад, 
О.Л. Луценко), суб’єкт досудового слід-
ства, не маючи спеціальних психологічних 
знань, не може достовірно встановити ні 
ступінь правдивості наданої інформації 
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під час спілкування з учасниками процесу, 
ні причини її спотворення. З одного боку 
вирішення цієї проблеми пропонується 
віднайти шляхом систематизації знань про 
невербальні комунікації в сфері розсліду-
вання злочинів та виділення їх у окрему 
галузь знання. Зокрема, О.Л. Луценко було 
запропоновано визначення криміналіс-
тичної невербаліки як міждисциплінарної 
галузі знань про можливості інтерпретації 
невербальної інформації, її використання 
в організаційно-тактичних цілях для 
отримання достовірних даних, а також 
розглянуті можливості встановлення до-
стовірності отриманих відомостей з ви-
користанням можливостей невербаліки у 
розкритті злочинів [5,343–361]. З іншого 
боку, що на нашу думку є більш доцільним, 
інформацію, отриману шляхом аналізу 
невербальних реакцій особи відносять до 
розряду даних, отриманих за рамками про-
цесуальних та непроцесуальних дій або в 
зв’язку з їх проведенням, що не знайшли з 
тих чи інших причин документального ві-
дображення, що визначає її як орієнтуючу 
інформацію [4, 92]. 

Інформація як поняття, пов’язане з 
об’єктивною властивістю матеріальних 
об’єктів та явищ (процесів) породжувати 
множину станів, що за допомогою вза-
ємодії передаються іншим об’єктам та 
відбиваються в їх структурі, передається 
від об’єкта до об’єкта в процесі їх вза-
ємодії. Щодо комунікативних ситуацій, 
йдеться про процес обміну інформацією 
між людьми з метою визначення проблем 
та пошуку рішень, регуляції протиріч у 
взаємодії їх інтересів, який є сукупністю 
чотирьох елементів: відправника – особи, 
яка генерує та передає інформацію у відпо-
відності до своїх інтересів; повідомлення 
– власне самої інформації, закодованої за 
допомогою знаків та символів; каналу – 
засобу передачі інформації; отримувача 
– особи, якій призначена інформація і яка 
сприймає та інтерпретує її [3, 9]. 

По-перше, визначальним є той факт, 
що у комунікативному процесі відправник 

та отримувач постійно міняються місцями, 
що обумовлює обопільний психологічний 
вплив, у ході якого сторонами застосову-
ються різноманітні прийоми для визна-
чення ступеня обізнаності опонента. 

По-друге, слід визначити поняття 
кодування, яке, на думку І.П. Яковлева, є 
способом зв’язку невербальних засобів для 
вираження значення. Причому, зазначає 
І.П. Яковлев, деякі невербальні коди, ви-
значені генетикою, мають універсальний 
характер. Це стосується, скажімо, сигналів 
загрози та емоційних реакцій, що детер-
міновані біологічно. Невербальні коди, 
здатні одночасно передавати різні повідо-
млення за допомогою обличчя, тіла, голосу 
та ін. виникають спонтанно, наприклад, 
викид нервової енергії при почервонінні 
обличчя [10]. 

По-третє, щодо каналу чи то засобу 
передачі інформації, а у випадку нашого 
дослідження саме невербальної інфор-
мації, його можна визначити як зовнішні 
прояви психофізіологічних реакцій лю-
дини на зміну емоційних станів в процесі 
спілкування. В.О. Образцов рекомендує 
підчас проведення слідчих дій стежити 
за реакціями допитуваного, викликаними 
поставленими запитаннями, за особли-
востями його поведінки, за тим, як він 
тримається на допиті, в якому стані знахо-
диться його одяг [4, 92]. С.Н. Богомолова 
зазначає, що як тільки людина починає 
брехати, її тіло мимоволі продукує деякі 
рухи, за якими вона може бути викрита у 
брехні. Це пов’язано з тим, що в процесі 
брехні підсвідомість посилає нервову 
енергію, яка проявляє себе у вигляді жесту, 
що суперечить тому що сказала людина 
[6, 423]. О.Л. Луценко до основних еле-
ментів невербальної поведінки відносить 
здатність виражати свої думки, почерк; 
обличчя, очі, руки, інші частини тіла; усі 
рухи тіла, що виступають інформативними 
проявами його суті – рухи тіла, гримаси; 
одяг, його аксесуари (їх вид стан), запахи; 
рухи, пов’язані з використанням пред-
мета, – ляскання дверима, поскрипування 

к.в. Бєляєва«У КОЛІ УЧНІВ»



вісник Академії адвокатури україни

194

число 2(21) 2011.

стільцем, перебирання в руках ручки і т. д. 
[5, 137]. Фахівці з дослідження невербаль-
них кодів та мов, зокрема І.П. Яковлев, 
визначають дев’ять невербальних мов: 
кінесика – рухи тіла, кожен з яких має своє 
значення; вокаліка – акустичні особливості 
голосу; фізичні характеристики – форми 
та розміри тіла, колір волосся; хаптика 
– доторкання; проксеміка – просторове по-
ложення; хрономіка – часове сприйняття; 
артефакти – одяг, прикраси, косметика; 
ольфактика – запахи; естетика – музика, 
колір [10]. Однак від суб’єкта досудового 
слідства неможливо і недоцільно вимагати 
такого глибинного знання невербальної 
поведінки. Оцінка сукупності проявів не-
вербальної поведінки особи, за участі якої 
проводиться та чи інша слідча дія, з метою 
вибору відповідного варіанту моделі пове-
дінки, який дозволить досягти очікуваного 
результату від цієї слідчої дії, робиться 
суб’єктом досудового слідства скоріше 
на емпіричному рівні і залежить від його 
суб’єктивного сприйняття отриманої ін-
формації. 

Саме суб’єктивне сприйняття та інтер-
претація інформації як четверта стадія кому-
нікації надає інформації, отриманій шляхом 
аналізу невербальних проявів особи, ста-
тусу не лише допустимої орієнтуючої а 
й тактично значимої інформації. Суб’єкт 
досудового слідства є суб’єктом пізнання 
– сукупності процесів, процедур та методів 
отримання знань про явища та закономір-
ності об’єктивного світу. Крім цього процес 
пізнання включає в себе процес осмислення 
інформації, співставлення та порівняння її 
зі встановленими даними, побудови версій. 
Тут сміливо можна говорити і про інтуїцію, 
і про логічне мислення, і про життєвий до-
свід суб’єкта пізнання. Двояку роль в інтер-
претації невербальної поведінки відіграє 
і ефект першого враження, що становить 
вплив думки про особу, яка сформувалась 
у суб’єкта в перші хвилини зустрічі, на 
подальшу оцінку цієї особи. Незважаючи 
на те, що на думку науковців перше вра-
ження у більшості випадків є більш точним, 

оскільки воно є практично довільним через 
те, що спочатку спрацьовують фізіологічні 
чинники, тобто зорові, слухові, тактильні 
та інші рецептори суб’єкта, не можна не 
враховувати фактор очікування, що є на-
слідком попереднього сприйняття негатив-
ної інформації про особу, який впливає на 
об’єктивність суджень. Крім того, слід вра-
ховувати те, що для правильного розуміння 
невербальної поведінки необхідно сприй-
мати весь комплекс невербальних мов, який 
супроводжує спілкування, і ні в якому разі 
не загострювати увагу на одному чи кількох 
окремих жестах. Щоб звести ризик подібної 
помилки до мінімуму, інформацію, отри-
ману шляхом аналізу психофізіологічних 
реакцій особи на запропоновані подразники, 
необхідно аналізувати в сукупності з інфор-
мацією, отриманою шляхом дослідження 
матеріальних слідів або інших відомостей, 
встановлених процесуальним шляхом, що 
цілком виключає можливість самостійного 
застосування матеріалу, отриманого в ході 
спостереження за невербальною поведін-
кою особи.

Однак неможливість застосування орі-
єнтуючої інформації як прямого доказу аж 
ніяк не зменшує її практичного значення, 
про що вдало зазначено в підручнику «Кри-
міналістика» за редакцією В.О. Образцова: 
«Прийняте на одній інформаційній базі 
рішення у міру його реалізації дозволяє зі-
брати нову інформацію і, використовуючи 
її в комплексі із вже наявними фактичними 
даними, йти далі шляхом пізнання. Інфор-
мація – це повітря а інформаційні процеси 
– кровоносні судини вказаної діяльності. 
Чим чистіше, якісніше, насичініше кис-
нем інформаційні потоки, чим ширше 
і надійніше інформаційний масив, тим 
ефективніше йде процес прийняття і реа-
лізації правильних адекватних ситуаціям 
правових і криміналістичних рішень, що 
складаються, на всіх стадіях криміналь-
ного судочинства, на усьому величезному 
просторі його полі Куликової битви за 
інформацію» [4, 90].
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Кожного з нас формують ті чи інші 
люди і події. Озираючись назад і замис-
люючись про те, що спонукало мене до 
наукової діяльності, виділяю наступні 
життєві моменти. Спрагу пізнань поселив 
у мені батько – слідчий з багаторічним 
стажем, ветеран органів внутрішніх справ, 
він завжди був прикладом для мене, хвалив 
мене за найменші успіхи, підбадьорював, 
заохочував бажання вчитися, підтримував 
моє прагнення стати слідчим в органах 
внутрішніх справ. Далі був цікавий процес 
навчання у Херсонському юридичному 
інституті Харківського національного Уні-
верситету внутрішніх справ, який дозволив 
отримати освіту за спеціальністю «Право-
охоронна діяльність». У ході навчального 
процесу я отримала знання, які стали 
фундаментом для моєї практичної діяль-
ності, а у подальшому надали поштовх для 
написання дисертаційного дослідження.

Після закінчення з червоним дипломом 
інституту було прийнято рішення працю-
вати в органах внутрішніх справ. Думка 
про наукову діяльність виникла відразу 
після приходу на роботу на посаду слід-
чого.

Співробітники правоохоронних орга-
нів України стикаються з цілою низкою 
проблемних питань застосування кримі-
нального законодавства стосовно організа-
торів релігійних організацій, які фактично 
вчиняли злочинні дії під прикриттям 
релігійної діяльності. Зокрема, такими 
питаннями були: встановлення і належне 
документування достатніх підстав для 

порушення кримінальної справи та квалі-
фікації дій винних осіб; організація ефек-
тивної взаємодії слідчих та оперативних 
підрозділів; збирання доказів злочинних 
дій організаторів і керівників релігійних 
організацій в умовах неадекватної по-
ведінки членів цих організацій та інші. 
Відсутність чітких наукових положень 
і практичних рекомендацій з методики 
розслідування злочинів названої категорії 
суттєво впливала і впливає у даний час на 
ефективність роботи правоохоронних ор-
ганів у цій сфері. Існування такої проблеми 
певним чином пов’язано і з відсутністю у 
навчальних програмах з криміналістики 
та оперативно-розшукової діяльності 
юридичних навчальних закладів (у тому 
числі системи МВС України) відповідної 
тематики.

Після знайомства з моїм майбутнім 
науковим керівником, чудовою людиною, 
викладачем, доктором юридичних наук, 
професором Владленом Гнатовичем Гон-
чаренком, була обрана тема дисертаційного 
дослідження: «Особливості розслідування 
злочинних посягань, вчинених на ґрунті 
проповідування деструктивних ідеологій 
чи виконання релігійних обрядів».

У результаті дослідження дисертація 
стала першою в Україні спробою на мо-
нографічному рівні викласти методику 
розслідування злочинних посягань, вчи-
нених на ґрунті проповідування сучасних 
деструктивних ідеологій чи виконання 
релігійних обрядів. Ступінь новизни по-
лягала в удосконаленні та подальшому 

І.М. БІлоУс,
кандидат юридичних наук

(УВС м. Вінниці)

НЕБЕСА НЕ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ,  
КОТОРыЕ БЕЗДЕЙСТВУЮТ 
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розвитку науково-теоретичних розробок 
щодо розслідування зазначених злочинів. 
Підготовлені методичні рекомендації ви-
користовувалися під час розслідування 
злочинів зазначеної категорії слідчими 
слідчих підрозділів УМВС України у Ві-
нницькій області.

В дисертації запропоновано низку 
концептуальних положень, важливих як у 
теоретичному, так і практичному аспектах: 

вперше:
з’ясовано сутність та визначено кри-

мінально-правові прояви злочину, перед-
баченого ст. 181 КК України, як умисні 
дії, що посягають на порядок створення 
релігійної організації та проведення релі-
гійної діяльності, яка забезпечує здоров’я 
громадян, статеву свободу та недоторка-
ність, котрі вчиняються переважно з релі-
гійних мотивів, у вигляді організації або 
керівництва релігійної групи (секти), коли 
під приводом проповідування релігійних 
віровчень чи виконання релігійних обрядів 
заподіюється шкода здоров’ю людей або 
вчиняються дії, пов’язані зі статевою роз-
пустою або з втягуванням неповнолітніх у 
діяльність релігійної групи;

визначено криміналістичну характе-
ристику сучасних злочинних посягань, 
вчинених на ґрунті проповідування де-
структивних ідеологій чи виконання релі-
гійних обрядів;

визначені типові слідчі ситуації, що 
виникають на початковому етапі роз-
слідування названої категорії злочинів, та 
наведені алгоритми дій слідчого щодо їх 
вирішення;

визначений перелік обставин, що під-
лягають встановленню у кримінальних 
справах вказаної категорії;

окреслені тактичні особливості про-
ведення слідчих дій на початковому етапі 
розслідування та запропоновані рекомен-
дації, які сприяють їх ефективності; 

удосконалено:
кримінально-правову характеристику 

діянь, передбачених ст. 181 КК України;
дістало подальшого розвитку.

використання деталізації показань під 
час допиту свідків, потерпілих, підозрю-
ваних та обвинувачених із застосуванням 
типових переліків запитань та з викорис-
танням типових для цих справ тактичних 
операцій («Спонукання адепта секти до 
співпраці», «Захист свідка»);

визначено коло судових експертиз, які 
призначаються в ході розслідування зло-
чинних посягань на ґрунті проповідування 
деструктивних ідеологій чи виконання 
релігійних обрядів; запропонований пере-
лік питань для кожного з видів експертиз 
та криміналістичні рекомендації щодо під-
готовки матеріалів до їх проведення;

надано рекомендації з використання 
спеціальних знань під час розслідування 
зазначеної категорії злочинів.

Методологічну основу дисертації ста-
новлять положення теорії відображення, 
теорії пізнання та загальної теорії кримі-
налістики. У процесі дослідження мною 
проводився системний аналіз окремих 
нормативних актів; формально-логічний 
метод використовувався для розробки 
кримінально-правової характеристики, 
а методи системно-структурного аналізу 
та моделювання – для розробки кримі-
налістичної характеристики злочинних 
посягань, які вчиняються на ґрунті про-
повідування деструктивних ідеологій чи 
виконання релігійних обрядів, слідчих 
ситуацій та алгоритмів їх розв’язання. 
Застосовувалися також порівняльний, іс-
торико-правовий, статистичний та інші 
методи.

Правовою основою дисертаційного 
дослідження послужили: Конституція 
України, кримінальне і кримінальне-про-
цесуальне законодавство України; законо-
давство, яке регулює діяльність релігійних 
об’єднань, та інші нормативні акти, що 
регулюють організацію і діяльність право-
охоронних органів у боротьбі зі злочин-
ністю.

Емпіричну базу склали: результати 
вивчення і узагальнення 45 кримінальних 

і.м. Білоус«У КОЛІ УЧНІВ»
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справ про злочинні посягання, вчинені на 
ґрунті проповідування деструктивних іде-
ологій чи виконання релігійних обрядів на 
території України та Російської Федерації; 
матеріали про відмову в порушенні кримі-
нальних справ про вчинення зазначених 
дій, матеріали адміністративної практики, 
а також досвід автора як слідчого органів 
внутрішніх справ, у провадженні якого пе-
ребували кримінальні справи про злочини, 
передбачені ст. 181 КК України

Практичне значення отриманих резуль-
татів є в тому, що в дисертації розроблена 
методика розслідування злочинних по-
сягань на ґрунті проповідування деструк-
тивних ідеологій чи виконання релігійних 
обрядів. Рекомендації, пропозиції, висно-
вки, що сформульовані в роботі, значною 
мірою поширюють теорію методики роз-
слідування окремих видів злочинів.

При цьому робота створює основу для 
подальшої розробки окремих криміналіс-
тичних методик розслідування зазначеної 
категорії злочинів. Теоретичні та прак-

тичні висновки, рекомендації та пропозиції 
можуть бути використані при викладанні 
навчального курсу криміналістики.

Захист моєї дисертації відбувся 15 лю-
того 2011 року на засіданні спеціалізованої 
вченої ради в Академії адвокатури України.

Ступінь кандидата юридичних наук 
дався мені дуже складно, шлях до нього 
був тернистий, звивистий. Хочу висловити 
слова щирої подяки всім, хто зустрівся на 
моєму професійному та науковому шляху, 
мав на мене великий вплив.

Величезна подяка моєму науковому 
керівнику доктору юридичних наук, про-
фесору Гончаренко Владлену Гнатовичу, 
співпраця та спілкування з

Вами надали неоціненну допомогу у 
написанні дисертації. Від усієї душі бажаю 
Вам подальших успіхів, незгасаючого 
інтересу до життя та науки, нових ідей, 
найкоротших шляхів вирішення проблем, 
слави і кар’єри Вашим випускникам і вче-
ним. Також бажаю Вам довголіття, міцного 
здоров’я та благополуччя!
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Слідча тактика як розділ криміналіс-
тики вивчає основні напрями і способи най-
ефективнішого виявлення, опрацювання і 
використання доказової інформації з метою 
оптимального розслідування взагалі і у кон-
кретних слідчих ситуаціях зокрема.

Істотним є те, що слідча тактика як 
неодмінну умову передбачає можливість 
вибору та зміну рішень і альтернатив у 
діях слідчого та прогнозованих діях інших 
учасників слідчих дій, умов та прийомів 
актуалізації розумових процесів усіх учас-
ників.

З одного боку, слідчий, здійснюючи 
психологічний вплив на осіб, які беруть 
участь у справі, що розслідується, одержує 
доказову інформацію. Отже, грамотно, 
професійно побудований вплив грає роль 
тактичного засобу розслідування і є еле-
ментом слідчої тактики. Тому є цілком 
зрозумілою потреба в розробці криміна-
лістикою таких методів психологічного 
впливу, які б дозволили в межах, перед-
бачених законом, ефективніше виконувати 
задачі кримінального судочинства. З ін-
шого – у процесі виявлення і опрацювання 
доказової інформації слідчий постійно 
відчуває негативний вплив об’єктивних 
і суб’єктивних чинників, що загрожують 
ефективності використання одержаної 
інформації.

До таких чинників, які можна класифі-
кувати на групи та дослідити, слід віднести 
об’єктивні та суб’єктивні, підготовлені і 
випадкові, свідомі і мимовільні, неправду 
й оману тощо.

Важливим завданням слідчої тактики 
(як науки, так і практики) є максимальне 

використання або знешкодження у межах 
кримінально-процесуального закону і 
норм судової етики впливу цих чинників 
з урахуванням практики застосування їх 
у слідчій діяльності для встановлення іс-
тини.

Серед напрямів вирішення цього за-
вдання особливе місце посідає розробка 
і використання прийомів психологічного 
впливу.

Важливість розробки саме цього на-
пряму та його принципова дієвість на 
практиці обумовлена тим, що психологіч-
ний вплив є генетичним атрибутом будь-
якого людського спілкування. Ми знову 
повертаємося до цього положення, щоб 
ще раз наголосити на його об’єктивному 
існуванні як обов’язкового чинника психо-
логічної сфери діяльності правосуддя. Слід 
зазначити, що основним напрямом психо-
логічного впливу як на досудовому, так і на 
судовому слідстві є одержання об’єктивно 
правдивої інформації, яка здобувається 
законним шляхом з встановлених законом 
джерел, відносно події, що розслідується.

Як відомо, цей процес збирання, 
опрацювання і використання доказової 
інформації, який є нічим іншим, як при-
кладним пізнанням у конкретній справі, 
не може бути завершеним і ефективним 
лише завдяки кримінально-процесуальним 
дозволам і заборонам, приписам і процеду-
рам. Велику роль у цьому процесі відіграє 
криміналістика з її теоретико-емпіричними 
рекомендаціями і аналогами. Організація 
та обумовлена послідовність дій стосовно 
збирання, опрацювання та використання 
доказової інформації, вибір шляхів і за-

Ф.М. сокиран 
кандидат юридичних наук, доцент

(Національна академія внутрішніх справ)

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ  
ЯК ЕЛЕМЕНТ ТАКТИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ

Ф.м. сокиран
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собів у цій діяльності мають вирішальне 
значення, які є складовими тактики кри-
міналістичного забезпечення доказування. 
Таким чином, всі види спілкування у про-
цесі розслідування кримінальної справи 
мають містити науково обґрунтовану 
емпіричну, цілеспрямовану та осмислену 
або інтуїтивну тактику дій і поведінки. І 
хоча криміналістика обумовлює основи 
діяльності лише уповноважених осіб, в 
основному – слідчого, тактичні прийоми 
так чи інакше використовують усі учас-
ники процесу.

Оскільки спілкування і взаємовід-
носини неможливі без психологічного 
впливу, то слід вважати беззаперечним, 
що криміналістична (слідча) тактика в 
теоретичних і практичних рекомендаціях 
має враховувати наявність такого впливу, 
використовувати його та працювати над 
розробкою ефективних прийомів і систем 
тактико-психологічного характеру. Про 
необхідність такої інтеграції у психологічну 
сутність криміналістичної тактики взагалі і 
тактики окремих слідчих дій у спеціальній 
літературі йдеться вже давно. Ті автори, які 
вводять елементи психологічного впливу 
у криміналістичну тактику, у той же час 
не систематизують ці прийоми та засоби, 
обмежуючись більш-менш цінними, не 
завжди чіткими рекомендаціями. Зокрема, 
майже завжди в таких працях йдеться про 
встановлення психологічного контакту 
слідчого з іншими учасниками процесу, про 
користь або шкоду так званих психологічних 
«хитрощів» або «пасток». Ми вважаємо, що 
як цих, так і деяких інших рекомендацій 
відносно слідчої діяльності недостатньо для 
втілення ідеї підвищення ефективності до-
судового слідства за рахунок ґрунтовного 
введення даних психологічної науки у 
слідчу тактику. Ці рекомендації іноді супер-
ечливі і не повністю узгоджені з «буквою» 
і «духом» закону, нерідко висловлені у ви-
гляді загальних побажань без методичного 
і ситуаційного тлумачення. Зробимо спробу 
прокоментувати ці положення і запропону-
вати варіант вирішення проблеми.

Перш за все, слід торкнутися питання 
про встановлення психологічного контакту 
на слідстві і в суді, якому присвячена велика 
кількість судово-психологічних праць.

Навіть поверховий аналіз наведених 
в криміналістичній літературі вислов-
лювань про сутність психологічного 
контакту і мету його встановлення у про-
цесі проведення слідчих дій свідчить, що 
встановлення психологічного контакту 
є тактичним прийомом, спрямованим на 
спонукання готовності давати правдиві 
свідчення, сумлінно виконувати свої мо-
ральні обов’язки, збудження почуття до-
віри до слідчого з тим, щоб допитуваний (у 
тому числі підозрюваний і обвинувачений) 
своєю поведінкою сприяв досягненню 
істини, вирішенню задач кримінального 
судочинства.

З цим можна погодитись і сприйняти 
як певну теоретичну цінність, необхідну у 
практиці лише частково, як окремий, най-
сприятливіший для судочинства варіант 
спілкування, а в цілому ж це слід розглядати 
як досить відірване від реального життя, 
ідеалізоване побажання. Наша критика є 
аргументованою, бо якщо визнати вста-
новлення психологічного контакту в інтер-
претації згадуваних авторів об’єктивним, 
то тоді доведеться констатувати, що на 
досудовому слідстві він (контакт) виникає 
вкрай рідко, тому що більшість підозрюва-
них і обвинувачених не лише не довіряють 
слідчому, але й часто, якщо виходити зі 
змісту вивчених кримінальних справ, 
дають неправдиві свідчення, приховують 
правду, протидіють встановленню істини.

Що ж стосується свідків та потерпілих, 
то узагальнення, зроблені вченими, по-
казують, що на  досудовому слідстві лише 
близько 30% учасників процесу дають 
добросовісні свідчення стосовно події 
злочину і злочинців. Зазначений відсоток 
виявиться ще нижчим, якщо взяти до уваги 
окремі умисні неточності та замовчування, 
а іноді й пряму неправду у свідченнях.

Таким чином, ідея встановлення психо-
логічного контакту в тому вигляді, в якому 
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вона представлена у цитованих працях, 
практично має дуже хитке обґрунтування.

Поглиблений аналіз наведених вислов-
лювань дозволяє переконатись у тому, що 
уявлення про сутність психологічного кон-
такту є далеким від дійсно психологічного 
розуміння цього явища, якому необґрун-
товано надається яскраво виражене одно-
бічне соціально-етичне забарвлення. Про 
який контакт може йти мова, якщо слідчий 
намагається проникнути в думки і почуття 
допитуваного, а сам у той же час при-
ховує свої почуття і думки? Чому в цьому 
спілкуванні передбачається збудити довіру 
допитуваного до слідчого за відсутності 
такої довіри у слідчого до допитуваного? 
Про який контакт (навіть у моральному 
відношенні) може йти мова, якщо він за-
безпечує «розвиток спілкування в потріб-
ному напрямі»? До речі, кому цей напрям 
потрібен: слідчому чи допитуваному? Але 
ж це ні що інше, як упередженість нехту-
вання об’єктивністю. 

Ці всі запитання не потребують роз-
думів над змістом відповіді – вона може 
бути лише негативною. Критиковане 
тлумачення психологічного контакту може 
призвести до його розуміння як відносин 
взаємних поступок, послуг і поблажок, що 
має бути виключено слідчим з арсеналу 
засобів досягнення істини у справі.

Підсумовуючи викладене вище, можна 
констатувати, що поняття психологічного 
контакту як збудження мотивації щирого 
каяття або громадянського обов’язку 
(окремі випадки дуже обмежені) просто за-
слонило розмаїття способів встановлення 
взаємовідносин. Між тим психологічний 
контакт є видом спілкування, що полягає 
в обміні інформацією при двосторонній 
готовності до сприйняття і розуміння спів-
розмовниками один одного. Тому поняттям 
психологічного контакту безпосередньо 
охоплюється і проникнення «у думки і 
почуття» допитуваних, вплив на мотива-
ційну сферу учасників слідчої дії і тактика 
регулювання інформаційного обміну між 
слідчим і допитуваним.

Психологічний контакт як вид спіл-
кування передбачає різні види взаємодії і, 
перш за все, об’єднання та конкуренцію. 
Слід усвідомити принципове положення, 
що встановлення психологічного контакту 
є обов’язковим атрибутом будь-якого спіл-
кування під час проведення слідчих дій. 
Проте – це не просто тактичний прийом, а 
система тактичних і психологічних прийо-
мів, психологічних способів спілкування, 
взаємний вплив (прогнозований, випад-
ковий) природжених і набутих психічних 
якостей слідчого та інших учасників слід-
чої дії. З цих позицій можна констатувати, 
що встановлення психологічного контакту 
є початковим етапом впливу, який має роз-
гортатися з волі слідчого у процесі прове-
дення слідчої дії і розслідування в цілому 
для встановлення істини і розв’язання 
задач кримінального судочинства.

Вся система прийомів психологічного 
впливу спрямована саме на те, щоб за на-
явності психологічного контакту і на його 
основі досягти правдивих і адекватних 
свідчень та дій від осіб, які створюють або 
приховують правду. Саме тому можна і 
треба говорити про зміну розумових задач, 
про вплив на мотиваційні та морально-во-
льові сфери, проникнення слідчого в духо-
вний світ співрозмовника та створення 
ним уявлення про поінформованість у де-
талях справи, переконання обвинуваченого 
(або іншого учасника) говорити правду 
агітаційними, емоційними засобами або 
логікою представлених доказів. Звичайно, 
рішення говорити правду може визріти у 
обвинувачуваного і на початковій стадії 
впливу – у процесі встановлення психоло-
гічного контакту (так само, між іншим, як 
ще до початку спілкування зі слідчим) але 
це – окремий випадок, який лише підтвер-
джує правило. Тим більше, що початкове 
рішення про щире каяття нерідко надалі 
змінюється і тоді здійснюється в повному 
обсязі психологічний вплив.

Серед засобів психологічного впливу, 
які в загальному вигляді ґрунтуються на 
переконанні та примушенні (у рамках за-
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кону) і які завжди у різному співвідношенні 
містять елементи того й іншого, особливе 
місце посідають прийоми злочинної обі-
знаності, що мають велику ефективність у 
виявленні, збиранні й використанні доказів. 
Це так звані, тактичні «хитрощі» і «пастки». 
Питання про застосування останніх є супер-
ечливим у юридичній літературі, багато 
авторів заперечує їх правомірність при 
одержанні доказової інформації.

Проте навряд чи знайдуться підстави 
докоряти працівникам слідства і дізнання 
за винахідливість, хитромудрість та вправ-
ність. Навпаки, очевидно треба заохочувати 
такі якості фахівців, які тяжко працюють в 
умовах дефіциту інформації, дезінформації 
та прямої протидії. Безумовно, ми на цьому 
особливо наголошуємо, якщо ці позитивні 
якості реалізуються в межах закону і норм 
етики.

Висловлювання стосовно недопусти-
мості застосування «пасток», «хитрощів», 
що інколи зустрічаються в криміналістич-
ній літературі, на нашу думку, продикто-
вані скоріше бажанням відстояти чистоту 
та етичність кримінального судочинства 
без глибокого аналізу сутності прийомів, 
змісту психологічних взаємовідносин лю-
дей, які мають різні процесуальні інтереси, 
що перетворюються в цілком зрозумілі та 
об’єктивно неминучі конфлікти в рамках 
певної юридичної процедури, нарешті, 
сенсу криміналістичної (слідчої), тактики, 
яка одним із своїх завдань ставить розробку 
прийомів одержання доказової інформації 
від різних учасників процесу навіть і у не-
сприятливих психологічних умовах.

Тому за зовнішньою законослух-
няністю і юридичною цнотливістю по-
зиції критиків «хитрого» розслідування 
ховається, зрештою, необґрунтована 
обережність і маятникова реакція на явно 
незаконні, аморальні методи ведення слід-
ства – від одних крайнощів ці автори пере-
ходять до інших, а, як відомо, крайнощам 
немає місця на шляху до істини.

Єдине, що можна закинути не на ко-
ристь названих прийомів, – це їх двозначна 

назва, яку слід розглядати як прояв про-
фесійного жаргону і вилучити з офіційного 
та наукового вжитку. Застосування цих 
термінів призводить до спотворення змісту 
пропонованих ефективних тактичних 
прийомів і вводить в оману опонентів, осо-
бливо процесуалістів. Думки про заміну 
цих термінів висловили багато авторів.

Ми пропонуємо ці прийоми назвати 
так: виявлення «злочинної обізнаності» 
(психологічний експеримент для визна-
чення злочинної обізнаності).

Наше тверде переконання, що значна 
частина психологічних прийомів впливу, 
які особливо позначаються на практиці, а в 
літературі часто є не зовсім вдалими визна-
ченнями і цілком прийнятними та ефектив-
ними. Це стосується перш за все, прийомів, 
спрямованих на зміну задач мислення у тієї 
чи іншої особи, виявлення слідів минулих 
афектів шляхом введення у спілкування 
асоціативних образів і понять (виявлення 
так званої винуватої обізнаності та форму-
вання в учасників слідчої дії уявлення про 
більшу поінформованість слідчого, ніж 
це є насправді). Такого ґатунку вплив має 
виключно вибіркову дію, він повністю ін-
диферентний по відношенню до невинних 
осіб та осіб, які не мають відношення чи 
то до справи, чи то до окремих її обставин. 
Все це є підставою для віднесення таких 
прийомів до розряду законних. Якщо цей 
вплив створює для дійсно винної особи 
психологічний дискомфорт, який сприяє 
виникненню потреби для певної, най-
сприятливішої для зізнання поведінки, то 
усі заперечення виглядають штучними і 
необґрунтованими.

Такою потребою може стати і визна-
ння своєї дійсної вини, але це зовсім не 
означає, що обвинувачений (про нього, 
головним чином, йдеться в наукових 
судженнях з цього приводу) не зможе й 
далі відстоювати свою, на його думку, 
найкращу позицію (заперечення вини, 
відмова від дачі свідчень тощо). Це також 
не виключає можливості самообмови або 
самообмова однаково може виникнути як 
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через допустимий психологічний вплив з 
боку слідчого, так і без нього. Мотивація 
самообмови вимагає окремого вивчення. 
У будь-якому випадку, як було зазначено, 
вона менш за все детермінована психоло-
гічним впливом з боку слідчого у рамках 
судової етики і закону.

Всі без винятку слідчі, з якими нам до-
водилось спілкуватись, підтримують пози-
цію відносно меж і змісту психологічного 
впливу в кримінальному судочинстві.

Враховуючи викладене вище, можна 
констатувати, що психологічний вплив у 
різних формах виявлення і як самостійний 
прийом проведення слідчої дії і як складова 

частина тактичного прийому, а також і як 
напрям діяльності слідчого у розв’язанні 
окремих задач розслідування, — є постійно 
діючим джерелом формування тактичних 
рекомендацій і неодмінним структурним 
компонентом тактичних прийомів і опе-
рацій процесуального та допоміжного 
(оперативного) характеру.

Це дозволяє нам зробити висновок, 
що психологічний вплив, який застосову-
ється слідчим у процесі розслідування і 
трансформований у тактичні прийоми, є 
обов’язковим суттєвим елементом кримі-
налістичної (слідчої) тактики.
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Ефективність будь-якої діяльності 
безпосередньо залежить від наявності або 
відсутності взаємодії між її суб’єктами. 
При цьому чим складніша діяльність, тим 
більш тісною та різнобічною повинна бути 
ця взаємодія. Криміналістична діяльність 
належить до найбільш складних та бага-
товекторних видів діяльності, саме тому 
назріла потреба розробки та відповідного 
комплексного наукового дослідження про-
блем взаємодії її суб’єктів. Це пояснюється 
тим, що взаємодія суб’єктів криміналіс-
тичної діяльності не здійснюється сама 
по собі, а вимагає визначеної організації 
та забезпечення, у зв’язку зі специфікою 
їх статусу та вирішуваних ними завдань, 
а також самостійністю та незалежністю 
один від одного.

Оскільки наука криміналістика за-
безпечує комплексне вирішення завдань, 
які притаманні для різних її суб’єктів та 
видів, то вона й повинна досліджувати 
питання взаємодії цих суб’єктів. Проте на 
відміну від наук адміністративного права, 
управління та кримінального процесу (де 
поняття взаємодії є більш дослідженими), 
в науці криміналістиці поняття взаємодії 
суб’єктів криміналістичної діяльності 
залишається ще недостатньо розкритим, 
а тому вимагає наукової розробки, осмис-
лення й аналізу.

Створення теорії взаємодії суб’єктів 
криміналістичної діяльності, як і досяг-
нення мети будь-якого іншого наукового 
дослідження, можливо лише при ви-
рішенні завдань, у яких сформульовані 
конкретні наукові проблеми та \У наяв-

ності необхідних і достатніх передумов 
відповідної теорії. Оскільки з нічого ніщо 
не відбувається, що-небудь відбувається 
лише з чого-небудь [3, 153], тому ніколи не 
бувало ніякого нового знання, яке певною 
мірою не визначалося б попереднім зна-
нням [2, 110].

Передумова – це попередня умова 
будь-чого, вихідний пункт будь-якого мір-
кування [10, 533], тому перш ніж ставити 
та вирішувати проблему, необхідно дослі-
джувати її передумови. Спроба вирішення 
проблеми без попереднього дослідження 
її передумов є помилковою, як і згода з 
тим або іншим ствердженням без аналізу 
передбачуваного обґрунтування [5, 31].

Створення теорії взаємодії суб’єктів 
криміналістичної діяльності, як і будь-яке 
інше наукове дослідження, не починається 
з нуля, а ведеться в умовах наявності яко-
гось мінімуму інформації про фрагмент 
дійсності, що цікавить дослідника [12, 9]. 
Саме такого роду інформація і виступає 
як передумова теорії взаємодії суб’єктів 
криміналістичної діяльності. При цьому, в 
сукупності наявних передумов разом з гі-
потетичними посилками існують посилки, 
вірогідність яких вже встановлена. Таким 
чином, мова йде не про перехід від абсо-
лютно невідомого до абсолютно відомого, 
а про уявне включення досліджуваного 
явища в таку систему зв’язків, у якій ви-
являються зовсім нові (часто несподівані) 
властивості та відносини названих явищ 
[12, 9].

Теорія взаємодії суб’єктів криміналіс-
тичної діяльності повинна створюватися на 
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базі напрацьованого досвіду, спираючись 
на інші окремі криміналістичні вчення, які 
мають визначальне значення для розвитку 
науки та вдосконалення практики і поза їх 
впливом формуватися не може. Це теорії 
боротьби зі злочинністю, ідентифікації, 
прогностики, систематики, експертології, 
ситуалогії, використання науково-техніч-
них засобів у кримінальному судочинстві, 
протидії розслідуванню та інші.

Як зазначалось вище, ніяке сучасне 
наукове дослідження не може існувати 
абсолютно без передумов. З перших кроків 
нової проблемної ситуації воно завжди 
орієнтовано на пошуки більш-менш визна-
ченого рішення. У загальному плані таким 
орієнтиром є сукупність теоретичних по-
ложень, які має на цей час наука [7, 188].

Виходячи з правового та приклад-
ного характеру всієї криміналістичної 
діяльності, створення теорії взаємодії її 
суб’єктів і розгляд комплексу відповідних 
проблем є правовим дослідженням, що 
базується на його теоретичних, правових і 
фактичних передумовах.

Вирішення сформульованих проблем 
на основі лише наявних теоретичних кон-
цепцій неможливе, оскільки відносини, що 
входять у структуру досліджуваних явищ, 
мають правову регламентацію та фактично 
формуються юридичною практикою. Тому 
створення теорії взаємодії суб’єктів кримі-
налістичної діяльності потребує визнання 
факту існування комплексу передумов 
названої теорії та проведення відповідного 
аналізу, що відображає зв’язок передумов 
між собою і з вихідними положеннями 
теорії взаємодії суб’єктів криміналістичної 
діяльності.

Досягнення в процесі дослідження ві-
рогідного знання про досліджувані явища 
забезпечують лише такі передумови, що 
самі є об’єктивно вірогідними, фактично 
вірними. Вірогідні посилки в процесі 
умовиводу за законами логіки призводять 
до вірогідного висновку, якщо ж посилки 
помилкові, то вірогідного висновку при 
дотриманні правил можна й не отримати 

[6, 463]. Тому ідея створення теорії взаємо-
дії суб’єктів криміналістичної діяльності 
може виконати свою позитивну функцію 
тільки в тому випадку, якщо вона базується 
на достовірному посилочному знанні, що 
виконує роль підстави висунутої ідеї, і тому 
повинна розглядатися як продовження 
процесу обґрунтування ідеї створення на-
званої теорії.

Оскільки конкретна проблема є ви-
значеним цілісним утворенням, то пере-
думови, що відносяться до неї, повинні 
аналізуватися в процесі дослідження у 
своїй об’єктивній єдності, що забезпечує 
комплексний розгляд як сформульованих 
проблем, так і відповідних їм передумов, 
які знаходяться у взаємозв’язку, що не до-
пускає їхнього відриву та протиставлення 
один одному.

В науці виділяють теоретичні, правові 
та фактичні передумови. Така черговість 
пояснюється логікою обґрунтування ви-
сунутої ідеї. При створенні теорії взаємодії 
суб’єктів криміналістичної діяльності пер-
шочерговими і вихідними є теоретичні пе-
редумови, оскільки теоретичні передумови 
відіграють важливу роль у формуванні 
нової теорії не тільки в природничих, але 
й у правових науках [9, 196]. Відомо, що 
наукове дослідження об’єктів, які мають 
правове значення, здійснюється не право-
вими, а спеціальними науковими засобами. 
Саме теорія дає у кінцевому результаті 
цілісне знання про досліджувані об’єкти 
або їх окремі сторони, що цікавлять до-
слідника. Однак дослідник не може не 
враховувати і те, що явища, які досліджу-
ються, регламентовані чинним законодав-
ством і реалізуються у правозастосовчій 
практиці. Зазначена послідовність обумов-
лена закономірностями співвідношення 
теоретичного та емпіричного в структурі 
наукового дослідження [4, 33] та означає, 
що в теоретичному дослідженні правові 
й емпіричні передумови створення теорії 
взаємодії суб’єктів криміналістичної діяль-
ності повинні викладатися після розгляду 
теоретичних. Така черговість розгляду 
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передумов створення теорії взаємодії 
суб’єктів криміналістичної діяльності є 
об’єктивною, оскільки вирішення будь-
якої наукової проблеми, у тому числі й 
шляхом безпосереднього використання 
практичного досвіду, завжди опосеред-
коване попередніми ідеями та понятійним 
апаратом. Тому більш відповідним самому 
процесові дослідження і його природному 
рухові буде звертання не до емпіричних 
даних і способів їхнього одержання, а до 
вивчення й аналізу наукових ідей, що пе-
ревіряються досвідом, а саме: до гіпотез і 
законів, а також теорій як систем законів. 
Тільки після такого аналізу наукових ідей 
правомірне звертання до досвіду як до 
кінцевої інстанції наукового дослідження, 
у якій наукові ідеї перевіряються і за допо-
могою якої вони обґрунтовуються [5, 58].

При розгляді передумов створення тео-
рії взаємодії суб’єктів криміналістичної ді-
яльності з’ясовується місце теорії в системі 
криміналістичних знань та встановлюється 
її зв’язок із наявними криміналістичними 
знаннями. Тим самим здійснюється по-
дальше обґрунтування ідеї створення 
теорії взаємодії суб’єктів криміналістичної 
діяльності, оскільки зв’язок гіпотези з 
наявним знанням підсилює можливість 
перевірки припущення як прямими, так 
і непрямими методами перевірки – через 
аналіз емпіричної підтверджуваності пере-
думов самого припущення, що досліджу-
ється. Обґрунтування гіпотези забезпечує 
доцільність у розвитку знання, дозволяючи 
оцінювати збільшення його обсягу [5, 120], 
тому дослідження процесу виникнення і 
подальшого формування самостійної на-
уки неможливе без вивчення наступності в 
розвитку наукового пізнання [8, 6].

Попереднє знання, на якому базується 
створення теорії взаємодії суб’єктів кри-
міналістичної діяльності, повинне бути 
визначеного обсягу, оскільки лише за його 
наявності можливе досягнення відповід-
них теоретичних цілей. Тільки за усвідом-
лення того, що необхідно для реалізації 
цілей дослідження і встановленні його з 

достатньою повнотою, можливе створення 
теорії взаємодії суб’єктів криміналістичної 
діяльності.

В науці всі передумови поділяються, 
перш за все, на необхідні і достатні.

В конкретний момент дослідження пе-
редумови можуть виявитися недостатніми 
для створення теорії або, навпаки, їх може 
виявитися більше, ніж потрібно. У цьому 
випадку такі передумови класифікуються 
на недостатні і надлишкові, що дозволяє 
вчасно виявити необхідні для створення 
теорії передумови і запобігти можливим 
небажаним для науки та практики наслід-
кам. При недостатності всього комплексу 
необхідних передумов спроби формування 
наукової, несуперечливої і практично спря-
мованої теорії взаємодії суб’єктів криміна-
лістичної діяльності будуть передчасними. 
За наявності таких протиріч потрібний їх 
глибокий аналіз з метою з’ясування якісної 
визначеності протиріч і встановлення мож-
ливості їх подолання. Якщо в процесі по-
дальшого дослідження не будуть отримані 
інші наукові результати, тоді протиріччя 
перекриють шлях до подальшого нако-
пичення невірних висновків [11, 176], а 
проведене в такій ситуації дослідження не 
може привести до досягнення вірогідних 
результатів.

У випадках реального існування 
об’єктивно надлишкових за своєю якісною 
і кількісною визначеністю передумов ство-
рення теорії взаємодії суб’єктів криміна-
лістичної діяльності її створення не тільки 
можливо, але й є спізнілим рівно настільки, 
скільки пройшло часу з моменту форму-
вання необхідних і достатніх передумов 
створення теорії взаємодії суб’єктів кримі-
налістичної діяльності. Для встановлення 
названого періоду потрібен аналіз існуючих 
факторів і передумов теорії. Оскільки затя-
гування процесу створення теорії (так само, 
як і спроба її передчасного створення) при-
водить до негативних наслідків, то в процесі 
проведення зазначеного аналізу необхідно 
з’ясувати ті негативні наслідки, що вже на-
стали. Це дозволить вжити заходів до їх усу-
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нення й інтенсифікувати процес створення 
теорії взаємодії суб’єктів криміналістичної 
діяльності.

Отже вважаємо, що передумовами 
створення теорії взаємодії суб’єктів кримі-
налістичної діяльності є наступні.

За наявності у науці криміналістиці 
достатньої кількості визначень та понять 
взаємодії не враховуються здобутки кри-
міналістичної ситуалогії, тобто організація 
здійснення взаємодії розглядається в осно-
вному у сприятливих, безконфліктних умо-
вах, зокрема за відсутності протидії з боку 
зацікавлених осіб. На наш погляд, шляхи 
вирішення цих ситуацій потребують за-
конодавчого закріплення та відповідних 
криміналістичних рекомендацій.

Мова йде, зокрема, про неврегульо-
ваність ситуаційних проблем взаємодії, 
організованої в не процесуальних формах. 
Така взаємодія у більшості випадків на-
лагоджується за ініціативою працівників 
оперативних підрозділів, оскільки саме 
вони зацікавлені на початковому етапі 
розслідування злочинів у отриманні по-
казників статистичної звітності. У іншому 
випадку працівники оперативних під-
розділів ще до порушення кримінальної 
справи помилково вважають отриману 
інформацію такою, що не має значення для 
розслідування, а іноді у навіть не мають 
уявлення про порушення кримінальної 
справи, а тому шукають консультативну 
допомогу слідчого.

Також не розробленими залишаються 
й проблеми процесуальної взаємодії, 
коли, наприклад, члени слідчих та слідчо-
оперативних груп незгодні з рішеннями 
керівника групи, начальника слідчого 
підрозділу або прокурора, але відсутній 
реальний механізм відстоювання своєї по-
зиції у справі.

До предмета криміналістики відно-
сяться закономірності роботи з доказовою 
інформацією. В ході цього напряму діяль-
ності слідчий, начальник слідчого підроз-
ділу або прокурор беруть участь у висуненні 
версій, плануванні розслідування, збиранні 

доказів, ухваленні тактичних, проміжних і 
остаточних рішень у кримінальній справі. 
Це свідчить про можливість взаємодії слід-
чого з зазначеними суб’єктами. Але слід-
чий, не зважаючи на те, що є процесуально 
самостійним у прийнятті рішень виступає 
одночасно як суб’єкт і об’єкт управління, 
оскільки підпорядкований начальникові 
слідчого відділу. Ці проблеми, а також вза-
ємодія слідчого з прокурором, який наділе-
ний специфічними повноваженнями щодо 
використання засобів збирання, перевірки, 
а особливо оцінки доказів, з криміналіс-
тичної точки зору взагалі не розглядалися.

Необхідність організації такої вза-
ємодії обґрунтовується наявністю у на-
званих суб’єктів різних засобів, прийомів 
і методів збирання доказової інформації 
за спільної мети діяльності. Проте й інші 
представники сторони обвинувачення 
характеризуються такими ж ознаками, але 
питання про організацію з ними взаємодії 
не знайшло відображення в працях науков-
ців криміналістів.

Окрему групу суб’єктів криміналіс-
тичної діяльності складають експерти і 
спеціалісти. Відповідно до чинного за-
конодавства, рішення про їх залучення до 
участі в судочинстві приймається слідчим, 
який крім того може бути присутній при 
проведенні судової експерти. Це сприяє 
розширенню можливостей контролювати 
терміни проведення, методику, повноту, 
послідовність експертних досліджень. 
Проте на практиці випадки виникнення 
конфліктних ситуацій за участю експертів, 
що відмовляються або ухиляються від 
відповіді на поставлені питання чи від ви-
користання сучасних технологій, прийомів 
і засобів. Експерти, у свою чергу, також 
потребують допомоги слідчого, а в деяких 
випадках не можуть виконати свої повно-
важеня без його участі. Крім того, значна 
частина експертів працюють в різних 
відомствах, установах, що також створює 
певні проблеми при організації взаємодії. 
Аналогічні питання виникають і при ви-
користанні інших форм спеціальних знань.

м.Ф. сокиран«У КОЛІ УЧНІВ»
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Криміналістична діяльність іноді по-
требує допомоги громадськості, зокрема, 
при проведенні пошукових заходів, в ході 
огляду місця події і подвірно-поквартир-
ного обходу, встановленні свідків, учасни-
ків злочину тощо. В теорії криміналістики 
вже досить давно не з’являлося робіт по 
цій проблематиці. Проте сучасні умови і 
зарубіжний досвід вимагає розробки ор-
ганізаційно-тактичних рекомендацій, що 
забезпечують повніше використання допо-
моги населення в розслідуванні злочинів.

На сьогоднішній день в нашій країні 
існує досить велика кількість недержавних 
підприємств і їх підрозділів, що виконують 
функції попередження злочинних посягань 
і виявлення вже вчинених. Йдеться переду-
сім про різні охоронні агентства, форми і 
прийоми залучення яких можуть бути до-
сить різноманітними.

Окрім подібних організацій, в на-
шій державі створені і діють громадські 
об’єднання і різні фонди, що ставлять 
своїми цілями виявлення окремих видів 
злочинів. Наприклад, останніми роками 
поширюється рух проти насильства у сім’ї.

Останнім часом в Україні понов-
люється діяльність різних громадських 
організацій, покликаних сприяти право-
охоронним органам. Вони не лише можуть, 
але і повинні використовуватися в склад-
них проблемних слідчих ситуаціях для 
пошуку джерел релевантної інформації, 
перевірки достовірності наявних даних, 
встановлення обставин, що підлягають 
доказуванню. Узагальнення вітчизняного 
і зарубіжного досвіду в цьому напрямі до-
зволить розробити практичні рекомендації 
з подолання труднощів і підвищенню ефек-
тивної взаємодії такого роду.

У криміналістиці майже відсутні до-
статньо повні розробки проблем взаємодії 
органів розслідування і засобів масової ін-
формації. На практиці стосунки між ними 
нерідко характеризуються як конфліктні, 
такі, що іноді відрізняються суворим су-
перництвом і непримиренністю.

Таке положення існує незважаючи на 
збіг цілей ЗМІ і правоохоронних органів з 
виявлення, припинення, профілактики зло-
чинів. Зокрема, у деяких ситуаціях доцільне 
проведення тактичних операцій, елементом 
яких є приховане надання співробітникам 
ЗМІ даних, які не лише не перешкодять, але 
допоможуть розслідуванню. Вказані відо-
мості можуть передаватися журналістам 
через посередників з маскуванням дійсного 
джерела їх походження. При цьому можуть 
використовуватися методи рефлексії, які 
дозволяють виявити в ході розслідування 
свідків, учасників злочину.

У підсумку зазначимо, що передумови 
створення теорії взаємодії суб’єктів кри-
міналістичної діяльності є за своїм харак-
тером базисними, у силу чого вони у своїй 
єдності виступають як її основи. Тобто, 
теорія взаємодії суб’єктів криміналістич-
ної діяльності базується на філософських 
методологічних основах, без чого жодне 
дослідження не відповідає вимогам на-
уковості, на системі галузей діючого права, 
на здобутих тільки нею емпіричних даних 
і, нарешті, на результатах дослідження спе-
ціальних (або окремих) криміналістичних 
та інших теорій боротьби зі злочинністю 
[4, 48]. На нашу думку, вона має усі ознаки 
окремого криміналістичного вчення, по-
требує подальшого осмислення, чіткої 
систематизації і розвитку, є актуальною як 
в теоретичному, так і практичному сенсах.
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Кримінально-процесуальна практика 
й кримінально-процесуальні правовідно-
сини, що постійно виникають та розви-
ваються, диктують потребу вдосконалення 
кримінально-процесуального закону. Вже 
кілька років у комітетах Верховної Ради на 
розгляді знаходиться проект Кримінально-
процесуального кодексу України (далі – 
Проект) [1]. Ним вносяться суттєві зміни в 
порядок розслідування, судового розгляду, 
судового перегляду кримінальних справ та 
інші правові інститути. Інститут зміни об-
винувачення не є виключенням.

Проблемні, неврегульовані питання 
щодо зміни обвинувачення постійно 
стають предметом уваги вчених-процесу-
алістів та практичних працівників органів 
внутрішніх справ, прокуратури, адвока-
тури, суду. Прогалини у законодавстві або 
доволі лаконічне врегулювання процедури 
надолужуються практикою розслідування 
кримінальних справ.

Так, порядок зміни обвинувачення у 
діючому законі врегульований наступним 
чином:

«Якщо під час досудового слідства 
виникне необхідність змінити пред’явлене 
обвинувачення або доповнити його, 
слідчий зобов’язаний заново пред’явити 
обвинувачення з виконанням вимог, вста-
новлених ст.ст. 131, 132, 133 і 140 цього 
Кодексу».

З урахуванням вимог, встановлених 
згаданими статтями, коли є досить доказів, 
що вказують на вчинення злочину певною 
особою, слідчий повинен винести мотиво-

вану постанову про притягнення цієї особи 
як обвинуваченого, скласти її у відповідній 
формі та пред’явити не пізніше двох днів 
з моменту винесення і в усякому разі не 
пізніше дня явки обвинуваченого або його 
приводу.

У своєму прагненні спростити про-
цес зміни обвинувачення, зробити його 
більш зрозумілим та ефективним, вчені й 
практичні працівники вносять пропозиції 
та, відповідно, застосовують їх при роз-
слідуванні кримінальних справ. Однією з 
таких пропозицій є обов’язок слідчого при 
зміні обвинувачення скласти постанову 
про перекваліфікацію дій обвинуваченого. 
Така постанова, її форма та зміст взагалі 
не врегульовані діючим КПК України, 
незважаючи на те, що досить активно за-
стосовується слідчими.

Проект, навпаки, містить статтю 235 
«Зміна і доповнення обвинувачення під 
час дізнання, досудового слідства», згідно 
з частиною 1 якої: «За необхідності пере-
кваліфікації злочину під час дізнання, 
досудового слідства прокурор виносить 
про це постанову, в якій зазначає мотиви 
перекваліфікації злочинних дій за іншими 
пунктом, частиною статті чи статтею Кри-
мінального кодексу України».

Редакція цієї статті, на наш погляд, 
викликає додаткові запитання, ніж дає від-
повіді на раніше існуючі. Так, наприклад, 
незрозуміло, чим відрізняються випадки 
перекваліфікації злочину від зміни обви-
нувачення, і взагалі, чи є перекваліфікація 
різновидом зміни обвинувачення? Також 
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постає питання, чи у всіх випадках зміни 
обвинувачення повинна виноситися поста-
нова про перекваліфікацію злочину?

Не торкаючись питання доцільності 
винесення такої постанови, зазначимо, що 
вона навіть розміщена нелогічно. Поста-
нова про перекваліфікацію злочину або дій 
обвинуваченого не завжди прямо стосу-
ється зміни обвинувачення. Необхідність 
перекваліфікації злочину з певних причин 
може виникнути ще на початку розсліду-
вання, до пред’явлення обвинувачення 
конкретній особі. Але й у випадку, коли 
обвинувачення вже пред’явлене, необхід-
ність винесення такої постанови виникає 
далеко не завжди.

В цілому можна виділити дві ситуації 
зміни обвинувачення. Перша – коли дока-
зова база залишається попередньою, проте 
підстави обвинувачення вимагають іншої 
кримінально-правової кваліфікації.

Друга ситуація виникає тоді, коли після 
пред’явлення першого обвинувачення в 
ході подальшого розслідування виявилися 
нові обставини щодо певних інкримінова-
них епізодів та ролі окремих співучасників 
(поява нових фактів або непідтвердження 
інших), хоча кваліфікація делікту залиша-
ється у межах тієї ж статті та її частини.

Таким чином, у другому випадку по-
станова про перекваліфікацію дій обвину-
ваченого взагалі відсутня у кримінальній 
справі. Тож, якщо законодавець вважає 
обов’язковим включення такого виду по-
станови до КПК, підстави її винесення, 
на наш погляд, повинні регулюватися 
окремою статтею, у якій також має бути 
посилання на статтю Кодексу, яка містить 
загальні вимоги до постанови слідчого.

Що ж до доцільності винесення такої 
постанови та врегулювання її законом, то 
у першій з наведених нами ситуацій, коли 
доказова база залишається попередньою, а 
підстави обвинувачення вимагають іншої 
кримінально-правової кваліфікації, в мо-
тивувальній частині нової постанови про 
притягнення особи як обвинуваченого слід 
навести підстави для скасування першої 

кваліфікації та прийняття нової, а в резолю-
тивній частині пунктом першим пред’явити 
обвинувачення за новою кваліфікацією й 
пунктом другим скасувати попередню по-
станову щодо кваліфікації злочину.

У другій ситуації мотивувальна час-
тина формулюється з урахуванням змін у 
обсязі обвинувачення, а в резолютивній 
частині пунктом першим закривається 
кримінальна справа стосовно певних осіб 
або епізодів за відсутністю події або складу 
злочину та пунктом другим підтверджу-
ється попередня кваліфікація [2, 124].

Можливий варіант з комбінацією наве-
дених підстав. Постанова щодо нього буде, 
зрозуміло, мати також риси наведених двох 
основних варіантів.

Таким чином, ми бачимо, що для по-
станови про перекваліфікацію злочину або 
злочинних дій обвинуваченого у цій про-
цедурі взагалі немає місця, а необхідність 
її винесення викликає сумніви.

Є підстави вважати, що найбільш 
об’єктивним залишається порядок зміни 
обвинувачення, передбачений ст. 141 КПК 
України, тобто винесення нової постанови 
про притягнення як обвинуваченого і 
пред’явлення її обвинуваченому, а також 
обов’язковий допит по суті обвинувачення.

Щодо будь-яких новацій, у тому числі 
стосовно порядку зміни обвинувачення, 
зазначимо, що перш ніж говорити про 
необхідність їх введення, слід з’ясувати, 
наскільки вони дійсно зроблять простішою 
роботу слідчого, або ж, навпаки, ускладнять 
її, особливо під кутом зору повноти й на-
дійності, неспростовності встановлених 
фактів.

У цьому аспекті, вважаємо, існуючий 
порядок зміни обвинувачення, з метою 
недопущення істотних його порушень, а 
також включення зайвих спрощень, треба 
більш ретельно виписати й внести в нього 
деякі істотні процесуальні доповнення.

Безперечно, слідчий за необхідності 
зміни обвинувачення, як це вимагають 
положення КПК України, однозначно 
повинен скласти нову постанову про при-

м.Ю. Черкова«У КОЛІ УЧНІВ»
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тягнення як обвинуваченого, пред’явити її 
обвинуваченому, роз’яснити, як обвинува-
чення змінилося, і допитати його по суті 
нового обвинувачення, надавши обвинува-
ченому право захищатися від цього нового 
обвинувачення.

Проте непоодинокі випадки на прак-
тиці, коли заради бажання спростити 
процедуру пред’явлення нового обви-
нувачення не виконується вимога закону 
про необхідність допиту обвинуваченого. 
Слідчий вважає, що допиту, проведеного 
при пред’явленні первинного обвинува-
чення, достатньо і при пред’явленні нового 
обвинувачення або взагалі не проводить 
допит, або обмежується в протоколі допиту 
обвинуваченого фразою «підтверджую ра-
ніше дані мною показання». Окремі автори 
пропонують навіть не роз’яснювати обви-
нуваченому його права під час повторного 
пред’явлення обвинувачення, мотивуючи 
це тим, що ці права однакові за будь-якого 
обвинувачення і можуть бути роз’яснені 
тільки один раз [3, 260]. Такі «спрощення 
процедури» не можуть бути визнані за-
конними, оскільки істотно порушується 
право обвинуваченого на захист від 
нового обвинувачення і нових обставин, 
викладених в постанові про притягнення. 
Крім того, важко уявити ситуацію, коли 
при з’ясуванні поставлених у вину нових 
обставин, показання обвинуваченого, за 

рідкісними виключеннями, залишаються 
незмінними.

Мета однозначного розуміння правиль-
ного застосування ст. 141 КПК України та 
дотримання практичними працівниками 
однакового процесуального порядку зміни 
обвинувачення, вважаємо, може бути 
досягнута шляхом доповнення та конкре-
тизації ст. 141 КПК України наступними 
положеннями:

«..За необхідності змінити обвинува-
чення слідчий виносить нову постанову 
про притягнення як обвинуваченого. Нове 
обвинувачення пред’являється слідчим з 
обов’язковим виконанням вимог, встанов-
лених статтями 131, 132, 133, 140 і 143 
цього Кодексу». 

Відповідні зміни слід внести й у ст. 235 
Проекту.

Більше того, замість необхідності ви-
несення постанови про перекваліфікацію 
злочину або дій обвинуваченого, в тексті 
закону (та Проекту) слід передбачити на-
ступне положення:

«За необхідності змінити обвинува-
чення слідчий в кожному випадку ви-
носить нову постанову про притягнення 
як обвинуваченого. При цьому попередня 
постанова про притягнення як обвинува-
ченого втрачає чинність, про що має бути 
зазначено в новій постанові».
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16 грудня 2010 р. в Академія адвокатури України відбулася науково-
практична конференція «художня парадигма права в культурі». У 

ній взяли участь науковці з різних вищих навчальних закладів України – філо-
логи, юристи, культурологи – з черкас, дніпропетровська, луганська, Ізмаїла, 
львова, києва, запоріжжя, одеси, докторанти, аспіранти, магістри, сту-
денти Академії адвокатури України. художня парадигма права розглядалася 
на різних видах мистецтва – в літературі, живописі, скульптурі, кіно, в рито-
риці тощо. Учасники були одностайні в тому, що тема дуже перспективна, 
закликали організаторів конференції зробити її постійною.

Ми продовжуємо друкувати для ознайомлення статті, що ґрунтуються 
на матеріалах науково-практичної конференції «художня парадигма права в 
культурі».  

Актуальність проблеми обумовлю-
ється провідною роллю мовних засобів у 
викладенні законодавчих актів, що впливає 
як на прозорість та узгодженість самого 
законодавства, так і на все правове поле 
країни.

Також актуальність обґрунтовується, 
зокрема, тим, що Україна взяла на себе 
зобов’язання привести своє законодавство 
у відповідність до норм і стандартів про-
відних міжнародних організацій – Ради 
Європи, Європейського Союзу, ГАТТ/СОТ.

На жаль, мова законодавчих актів 
не завжди сприяє правильній реалізації 
довгострокової законодавчої політики 
України. Це стосується як змісту, так і 
зовнішнього оформлення нормативно-
правових документів. Суб’єкти, що їх 
готують, припускаючись помилок різних 
типів, тим самим викривляють їх зміст, а 

о.І. косаренко,
адвокат, аспірант

(Академія адвокатури України)
(Науковий керівник професор З.В. Ромовська)

МОВНІ НОРМИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ  
В СИСТЕМІ ПРАВА

в підсумку – утруднюється чи взагалі уне-
можливлюється реалізація неякісних норм, 
знижується імідж країни. 

Нормативно-правові акти повинні мати 
найвищий рівень відповідності вимогам не 
лише українського правопису, державних 
стандартів, але й юридичної техніки за-
галом. Однак і вони не вільні від окремих 
помилок різних видів.

Основний зміст
Процеси, що відбуваються в суспіль-

стві в останні десятиліття, змінили соціум, 
змінили вигляд сучасної науки. Сьогодні 
наука, відповідаючи на запити суспільства, 
характеризується збільшенням числа 
прикладних завдань, що вимагають спе-
ціальних досліджень. У лінгвістиці – це 
дослідження з машинного перекладу, авто-
матичної обробки інформації, когнітивних 
та мовних процесів, нейролінгвістики, 

о.і. косаренко

 © о.і. косаренко, 2011.
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моделювання штучного інтелекту та 
ін. Положення лінгвістики в сучасному 
науковому світі зумовлено двома вза-
ємоспрямованими тенденціями: по-перше, 
лінгвістика характеризується розширен-
ням своїх меж, її не можна вважати дис-
ципліною з чітко встановленими межами, 
по-друге, стався загальнонауковий поворот 
у бік мови – це означає, що лінгвістика, за 
словами О.С. Александрова, «стала для 
сучасних гуманітаріїв (і не тільки для них) 
і тим же, чим була, наприклад, біологія для 
інтелектуалів у дев’ятнадцятому столітті. 
Лінгвістика – наука наук. Через мову, в 
мові намагаються знайти відповіді на свої 
питання філософи, соціологи, історики, 
психологи». Ми додамо, що право також 
шукає відповіді на багато своїх питань у 
мові. 

Право за походженням пов’язане з 
мовою, воно об’єктивується в мові та через 
мову пізнається. Проте в даний час виникає 
і новий, нетрадиційний, несподіваний як 
для юриспруденції, так і для лінгвістики, 
аспект їх зв’язку – мова йде про проблемні 
питання, що перебувають на межі права та 
мови, перш за все – про лінгвістичну екс-
пертизу текстів, залучених до юридичної 
практики. Робота лінгвістів у межовій 
з юриспруденцією зоні в теоретичному 
плані підштовхнула розвиток нової галузі 
міждисциплінарних досліджень – юрис-
лінгвістики, або правової (юридичної) 
лінгвістики, у практичній сфері стимулює 
становлення лінгвістичної експертизи при-
родних текстів, залучених до юридичної 
практики, а також самих юридичних тек-
стів (законопроектів).

Підкреслимо, що правовий простір 
задано словом, тими формами природної 
мови, які використовуються законодавцем 
для вираження загальнообов’язкових 
правил поведінки в даному суспільстві. 
Для того щоб текст закону був зрозумілим 
і в той же час правильно, без спотворень 
відбивав дійсність, необхідні досить високі 
лінгвістичні стандарти у сфері мови зако-
нодавства – функціонального стилю мови, 

спеціально призначеного для викладу і 
подальшого застосування правових норм. 

Як відомо, ефективний, діючий за-
кон може вийти в результаті кропіткої 
діяльності багатьох фахівців – юристів, 
економістів, соціологів, лінгвістів тощо. 
При цьому правотворча діяльність має на 
увазі видання нових нормативних актів, 
а також «скасування або вдосконалення 
старих шляхом внесення змін і доповнень» 
[9]. Мистецтво законодавця полягає в 
тому, щоб точно і адекватно перекласти 
існуючі суспільні відносини на мову права, 
використовуючи різні засоби, прийоми і 
методи, в тому числі і словесні технології. 
Так, слідом за Т.В. Губаєвою, словесні 
правотворчі технології розуміються нами 
як «сукупність раціонально обґрунтованих 
лінгвістичних правил і вимог, відповідно 
до яких здійснюється відбір та організація 
вихідного мовного матеріалу (слів, грама-
тичних форм і конструкцій) з метою точ-
ного вираження законодавчої волі в тексті 
нормативного правового акту» [1].

На сучасному етапі законотворчості в 
Україні законопроекти створюються що-
дня, але кожен з них, не почавши діяти, 
тут же вирушає на «доопрацювання», на 
вдосконалення. Звичайно, існують цілком 
об’єктивні соціальні причини необхідності 
періодично доопрацьовувати закон. Однак 
дуже часто законам потрібне саме лінгвіс-
тичне вдосконалення: «не так сказали», «не 
точно висловили», «не доступно виклали».

Питання співвідношення мови та 
права, вимог до мови законодавства до-
сліджували Д.А. Керимов, Є.В. Фесенко, 
О. Олійник, С. Кравченко, Б. Спасов, 
З.А. Тростюк, Л.І. Чулінда. А на особли-
вості специфіки лінгвістичного тлумачення 
законів звертали увагу в своїх публікаціях 
такі вчені, як Є.В. Васьковський, О.С. Пі-
голкін, О.Ф. Черданцев, П.О. Недбайло, 
М.Д. Шаргородський, О. Шляпочников, 
М.Й. Коржанський, В.О. Навроцький. 
Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів 
нормативно-правових актів висвітлено у 
монографії Л.І. Чулінди. 
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Серед російських дослідників варто 
по-перше згадати класика російської 
юрислінгвістики Н.Д. Голева. Також зна-
чний вклад внесли Б. Спасов, Л.М. Шесто-
палов, Н.В. Пелипенко, А.Ю. Хворостов, 
Ю.А. Алфєрова, Б.Я. Бляхман, А.А. Ваві-
лова та ін. 

Науковці цілком обґрунтовано вважа-
ють, що мова права має свою специфіку, 
водночас вона вкрай рідко нормується 
законодавством. Важко, наприклад, посла-
тися хоча б на одну норму законодавства 
України, що закріплює лексику і логіку 
тлумачення правових текстів та приписує 
правила розуміння і вжитку правових 
термінів [7, 166]. А на думку Б. Спасова, 
найсуттєвішим у характеристиці мови за-
кону є, перш за все, те, що їй притаманні 
всі особливості офіційно-ділового стилю 
словесного викладу. Цей стиль відзнача-
ється стислістю, точністю і ясністю [6, 84]. 
Отже, вимогою до мови закону є стислість. 
Закон повинен мати строго нормативний 
зміст. Не можна в його текст залучати 
загальні міркування, описи, пояснення, 
історичні довідки, побажання, оскільки 
основна мета правотворчості полягає в 
розробці нормативних приписів, якими 
визначається поведінка людей та їх діяль-
ність [6, 85]. 

Другою вимогою, яка висувається 
до мови закону, – його точність. Точність 
юридичної думки потребує такого мовного 
виразу, що найбільш повно, правильно і 
недвозначно відображає суть правового 
припису. Найбільшої точності словесного 
формулювання правового припису допома-
гають досягнути юридичні терміни [6, 86]. 

Третьою вимогою, яка висувається 
до мови, – її ясність. Для оцінки ясності 
законодавчих положень нема визначених 
критеріїв [6, 88]. Л.М. Шестопалова, 
Н.В. Пелипенко зазначають, що мові нор-
мативних документів властива послідов-
ність і логічність викладу, вмотивованість, 
однозначність змісту [3, 25]. Мову та текст 
нормативних документів мають харак-
теризуватися такими найважливішими 

ознаками, як правильність, змістовність, 
послідовність, багатство, точність, вираз-
ність, доречність та доцільність [3, 33–34]. 

А.Ю. Хворостов [10] виділяє наступні 
властивості мови законодавчих актів та 
юридичної мови взагалі, що визначають 
вимоги до неї:

Адекватність. У першу чергу, поза 
сумнівом, юридична мова має реально 
відображати наявну державно-правову 
дійсність. Кожен юридичний термін, кожна 
юридична категорія повинна бути як зо-
внішнім відображенням змісту державно-
правових явищ або соціальної практики, 
так і точно, достовірно передавати зміст 
кожної категорії. Тому юридична мова по-
винна мати юридичний зміст і юридичне 
значення. Наприклад, термін екстремізм 
як крайній прояв будь-яких дій даних ха-
рактеристик не має. І навіть законодавча 
фіксація подібних термінів не сприяє 
введенню їх до юридичного мовного обігу 
і втрачає смислове навантаження у право-
застосовчій практиці.

детермінованість. Кожна юридична 
категорія проектується на інші юридичні 
категорії. Однак дана детермінованість має 
не односторонній і лінійний характер, а є 
взаємопов’язаною. Значення юридичної 
термінологічної категорії не може бути 
сприйнято без праворозуміння інших юри-
дичних категорій. Логічний взаємозв’язок 
в юридичному мовному обороті – точно 
така ж норма, як наявність логіки в самому 
праві, тому що, відображаючи право зовні, 
юридична мова відтворює і відображає 
властивості самого права.

лапідарність. Стиль юридичної мови 
сухий і короткий. Зайві мовні символи не 
тільки не відображають сенсу і змісту юри-
дичної мови, але й знижують сприйняття 
значення юридичної термінології. Юри-
дична мова відображає лише фактичну 
основу певних обставин і правові (в більш 
вузькому значенні – законодавчі) обґрунту-
вання даних фактів. Стислість юридичної 
мови – це її функціональна необхідність.

о.і. косаренко
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Формальність юридичної мови зу-
мовлюється формальністю самого права: 
кожен термін, кожна категорія при юри-
дичному тлумаченні можуть бути тільки 
однозначними і не повинні припускати 
подвійного значення.

Функціональність юридичної мови 
в соціальному середовищі зумовлює її 
функціональне призначення. Функція 
юридичної мови полягає не тільки в тому, 
щоб точно і правильно визначити мовної 
сенс державно-правових явищ, а, щоб 
спроектувати його в соціальне середовище, 
надати йому прикладного значення і зро-
бити засобом спілкування, в першу чергу, 
у професійній юридичній діяльності.

Розглянемо більш докладніше про-
блеми, що пов’язані з термінологічним 
сенсом мови. У даний час спостерігаємо 
наступні проблеми, пов’язані із застосуван-
ням нормативної правової термінології:

• головною проблемою є відсутність 
однозначності (єдності) у викорис-
танні нормативних правових термі-
нів;

• нерідко в нормативних правових 
актах можна спостерігати неузго-
джене застосування термінів;

• досить поширеним є позначення 
одного правового явища різними 
термінами. Так, З.А. Тростюк 
вказує на багаторазове вживання 
термінів (термінологічних зворотів) 
для позначення одного поняття, це 
негативно впливає на чіткість та 
однозначність викладу кримінально-
правових приписів [8, 132];

• у нормативних правових актах 
також часто зустрічається змі-
шання понять, неточність термінів 
[5, 96–99];

• терміни, використані в тому чи 
іншому законі, часто визначаються 
у тому ж законі. Однак деякі неясні 
терміни так і не отримують чіткої 
дефініції, або наявні визначення 
недостатньо адекватно відобража-
ють зміст відповідного поняття;

• однією з термінологічних проблем 
нормативних правових актів є засто-
сування лінгвістично і стилістично 
неправильних, немилозвучних тер-
мінів.

Для усунення зазначених недолі-
ків нормативної правової термінології 
необхідна її уніфікація. Однак спочатку 
вважаємо необхідним обмовитися, що в 
науковій літературі для позначення понять, 
пов’язаних із приведенням термінології до 
певної упорядкованої сукупності, викорис-
товуються такі терміни: уніфікація, упо-
рядкування, стандартизація і гармонізація.

Л.Ю. Фоміна [10] пропонує наступне 
розмежування категорій упорядкування, 
уніфікації, гармонізації та стандартизації 
стосовно нормативної правової терміноло-
гії. Термін «упорядкування термінології» 
варто вважати родовим стосовно трьох 
інших зазначених термінів. При цьому під 
упорядкуванням термінології розуміється 
приведення термінології до відомого фа-
хівцям порядку [2]. Як різновиди роботи 
з упорядкування термінології доцільно 
розглядати уніфікацію, гармонізацію і 
стандартизацію.

При цьому гармонізація термінології 
являє собою її міжмовне впорядкування, 
тобто забезпечення порівнянності терміно-
логії національного та міжнародного рівнів 
[4]. З наведеного вище визначення гармо-
нізації термінології випливає, що гармо-
нізація нормативної правової термінології 
передбачає забезпечення її узгодженості з 
юридичною термінологією міжнародного 
рівня.

Метою стандартизації термінології є 
створення певного документа, що фіксує 
терміни, вимоги до термінів та їх визна-
чення. При цьому вигляд і юридична сила 
такого документа повинні бути визначені в 
нормативних правових актах.

Уніфікація термінології в науковій 
літературі розглядається як складна і бага-
тоаспектна робота з приведення галузевої 
термінології по можливості в систему на 
всіх необхідних рівнях (змістовому, 
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логічному і лінгвістичному) [2]. Таким 
чином, уніфікація нормативної правової 
термінології може бути визначена як різ-
новид термінологічної роботи, діяльність 
компетентних суб’єктів, спрямована на 
приведення термінів нормативних право-
вих актів до єдиної системи, однаковості, 
забезпечення їх відповідності всім ви-
могам, що пред’являються до термінів на 
трьох рівнях: логічному, змістовому та 
лінгвістичному.

Можна виділити наступні основні 
вимоги до використання нормативних пра-
вових термінів: однозначність (єдність); 
прагнення до відсутності синонімів; 
стабільність; стислість; лінгвістична і 
стилістична правильність терміна, ми-
лозвучність; експресивна нейтральність, 
відсутність конотації (додаткового семан-
тичного навантаження, викликаного соціо-
культурними факторами); точність; ясність; 
загальне визнання; сучасність; відмова від 
зловживання іноземними термінами, про-
думане і обґрунтоване їх використання та 
ін. Дотримання даних вимог складає зміст 
процесу уніфікації нормативної правової 
термінології, оскільки покликане усунути 
розглянуті вище та інші недоліки норма-
тивної правової термінології і сприяти 
створенню несуперечливої системи термі-
нів, які містяться в нормативних правових 
актах на всіх рівнях правотворчості [10]. 

Висновки 
Таким чином, мова в розрізі її застосу-

вання в законодавчій та іншій юридичній 
практиці повинна відповідати певних ви-
могам, що визначаються функціями мови 
у праві. Оскільки мова права є основним 
комунікативним засобом юриспруденції, 
то вона повинна сприяти чіткому та не-
двозначному тлумаченню законодавчих та 
інших юридичних актів, бути доречним 
та чітким засобом проектування вимог 
та норм права в соціальне середовище. 
Вимогами до мови законодавчих актів 
є стислість, точність, ясність, однознач-
ність змісту, правильність, змістовність, 
послідовність, виразність, доречність та 

доцільність. Безумовно, це питання по-
требує детальнішого вивчення. Необхідно 
закріпити основні правила лінгвістичного 
тлумачення законодавства, визначити 
та розробити перелік основних термінів 
права для однозначного їх розуміння та 
тлумачення в рамках міжнародного права. 
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Матеріали  
Міжнародної науково-практичної конференції  

«Україна. 20 рокІВ незалежносТІ»
(академія адвокатури України – 23 травня 2011 року)

У зв’язку з актуальністю в сучасних 
умовах боротьби зі злочинністю про-
блеми протидії розслідуванню, потребує 
вирішення питання про засоби та методи 
діяльності, спрямованої на її поперед-
ження, виявлення та своєчасне подолання. 
Недостатність існуючих правових засобів 
боротьби з протидією відзначили 89% 
опитаних суддів, 85% слідчих МВС, 94,3% 
слідчих прокуратури, 83,2% оперупов-
новажених, 65,4% начальників міськрай-
відділів. Лише 35,9% суддів реагували на 
факти протидії, а 39,1% як перешкоду для 
цього вказали саме на відсутність надійних 
правових засобів. Успішне та ефективне 
подолання протидії можливе лише за 
умови реалізації комплексу заходів різного 
характеру: соціальних, правових, криміно-
логічних, криміналістичних, оперативних 
та ін. 

Серед всіх зазначених заходів, осно-
вну роль займають правові заходи. Зайва 
концентрація уваги лише на оперативно-
тактичних засобах подолання протидії 
робить процес нейтралізації надзвичайно 

залежним від здібностей слідчого, опера-
тивного співробітника. Об’єктивізація та 
удосконалення процесу подолання проти-
дії вимагає відбиття основних його етапів 
на законодавчому рівні [1, 164]. Закріплені 
в законодавстві положення додають усій 
сукупності заходів, спрямованих на бо-
ротьбу з даним явищем, системного та 
загальнообов’язкового характеру. 

Кримінально-процесуальні засоби 
спрямовані на забезпечення провадження 
у кримінальних справах, встановлюють 
правила поведінки і порядок реалізації 
учасниками кримінального процесу своїх 
прав і обов’язків, містять норми, спрямо-
вані на попередження і подолання проти-
дії: процесуальні заходи примусу, умови 
їх застосування (ст. 148–1653, ч. 4 ст. 174 
КПК); визначають порядок проведення 
окремих слідчих дій за умов протидії (ч. 4 
ст. 174 КПК); передбачають заходи щодо 
захисту учасників кримінального судочин-
ства (ст. 521–525 КПК). Більшість норм, що 
прямо чи опосредковано спрямовані на 
попередження і подолання протидії, міс-
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титься у главі 13 КПК «Запобіжні заходи». 
Проте, вони не повною мірою відповідають 
сучасним потребам практики боротьби з 
ретельно законспірованою організованою 
злочинною діяльністю. 

Базою для розробки і застосування 
кримінально-процесуальних, тактичних, 
оперативно-розшукових заходів, спрямова-
них на подолання протидії розслідуванню, 
є ст. 2, 4 КПК України, що визначають 
завдання кримінального судочинства та 
повноваження суду, прокурора, слідчого, 
органу дізнання щодо їх досягнення. 

До принципово важливих напрямів 
удосконалення норм КПК належать: 
1) розширення засобів доказування; 
2) удосконалення системи запобіжних 
заходів з урахуванням потреб практики 
боротьби з протидією; 3) чітке визначення 
процесуального статусу підозрюваного 
(обвинуваченого), визначення меж пра-
вомірної та неправомірної протидії з їх 
боку; 4) визначення меж повноважень 
захисника (адвоката) у кримінальному 
процесі; 5) створення надійної системи 
захисту учасників кримінального судо-
чинства; 6) встановлення пріоритету прав 
учасників кримінального судочинства; 
7) раціоналізація і спрощення процедури 
розслідування; 8) відмова від деяких 
правових інститутів, що не відповідають 
сучасним умовам боротьби зі злочинністю 
та масштабам протидії, чи їх істотне об-
меження.

Найбільш важливим з цих напрямків є 
розширення засобів доказування. В першу 
чергу, мова повинна йти про необхідність 
застосування в процесі доказування 
матеріалів, отриманих у ході оперативно-
розшукової діяльності. Без проведення 
оперативних заходів зараз значно утруд-
нена, а найчастіше неможлива ефективна 
діяльність правоохоронних органів, у т.ч. 
спрямована на виявлення, попередження 
та подолання протидії. Норми кримі-
нально-процесуального закону повинні 
містити чіткі положення, що стосуються 
допустимості використання матеріалів 

ОРД у процесі доказування. Проте, чинний 
КПК України лише частково регламентує 
порядок отримання та використання у 
кримінальному судочинстві доказів, отри-
маних під час проведення оперативно-роз-
шукових заходів. Необхідно законодавчо 
врегулювати питання щодо процесуальних 
підстав і порядку складання протоколів 
за результатами оперативно-розшукових 
заходів, як це регламентовано відносно 
протоколів слідчих і судових дій (глава 
6 КПК).

За сучасної кримінальної кваліфікації 
та організованості злочинних угруповань 
викрити їх, зібрати достатньо доказів лише 
існуючими слідчими діями достатньо 
складно. Слід застосовувати нетрадиційні 
заходи, серед яких зазначимо про існуючі 
у кримінально-процесуальному законо-
давстві Франції, Німеччини, Нідерландів, 
Бельгії, Швейцарії та інших країн Європи 
«спеціальних» чи «особливих» слідчих 
дій («special investigative activities»). У 
звʼязку з відмінним від звичайних слідчих 
дій порядком їх проведення, особа, від-
носно якої вони проводяться, про це та 
отримані результати повідомляється лише 
по закінченню слідства, при ознайомленні 
з матеріалами справи [2, 67–68]. Через це 
протидіяти проведенню таких дій та впли-
вати на їх результати не має можливості. 
Отримана в результаті таких дій інформа-
ція визнається доказом.

Запропоновані нами заходи щодо удо-
сконалення діючих правових норм не є до-
статніми для зміни існуючого положення з 
протидією розслідуванню. Необхідна доко-
рінна зміна законодавства на основі аналізу 
існуючих у ньому прогалин і недоробок. 
Вихід – у проведенні глибоких досліджень 
в галузі кримінального права, криміналь-
ного процесу, ОРД, за результатами яких 
слід розробляти конкретні пропозиції щодо 
удосконалення чинного законодавства, 
спрямованого на підвищення ефективності 
діяльності по попередженню і подоланню 
протидії розслідуванню та судовому роз-
гляду кримінальних справ. 
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Завданнями цивільного судочинства є 
справедливий, неупереджений та своєчас-
ний розгляд і вирішення цивільних справ з 
метою захисту порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фі-
зичних осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб, інтересів держави (ст. 1 Цивільного 
процесуального кодексу України (надалі 
– ЦПК України). Саме своєчасний захист 
прав, свобод та інтересів осіб, що беруть 
участь у справі, є одним з найважливіших 
факторів, що визначає доступність право-
суддя і ефективність його здійснення.

Кожен процес як послідовність вчи-
нення певних дій має свою тривалість. 
Оскільки розгляд справи в суді складається 
з сукупності процесуальних дій, що ви-
конуються судом і учасниками цивільного 
процесу у встановленому порядку, кожна 
процесуальна дія повинна мати свою три-
валість, яку можна визначити як цивільно-
процесуальний строк.

Своєчасному розгляду справи по-
кликані сприяти процесуальні строки. На 
відміну від Цивільного кодексу України, де 
строк визначений як певний період у часі, 
зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка 
має юридичне значення, ЦПК України не 
містить визначення процесуальних стро-

л.д. БІлик,
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ків. М.Й. Штефан зазначає, що категорія 
«строк» у ЦПК України визначається як 
момент часу (dies in guo, terminus) – остан-
ній день строку триває до 24-ї години 
(ч. 5 ст. 70 ЦПК України), і як проміжок 
часу (dies intra guem, dilatio) – строк об-
числюється роками, місяцями і днями 
(ст. 68 ЦПК України). За його визначенням 
цивільно-процесуальні строки – це строки, 
встановлені ЦПК України для вчинення 
процесуальних дій судом і учасниками 
процесу в цивільному судочинстві [7, 179]. 

В українській правничій термінології 
поряд з поняттям «строк», що відображає 
певний період (проміжок) у часі (напри-
клад, рік, місяць), часто вживається поняття 
«термін», з яким пов’язується певний мо-
мент у часі, зокрема конкретна календарна 
дата або певна подія, що має неодмінно на-
стати. Тому Цивільний кодекс поряд з по-
няттям «строк» визначає поняття «термін», 
чого не містить ЦПК України. В зв’язку з 
цим виникають неточності при вживанні 
поняття «термін» щодо цивільно-процесу-
альних строків, оскільки поняття «термін» 
можна застосовувати, якщо йдеться про 
останній день строку, який триває до 24-ї 
години, або про строки менше одного дня. 
О.О. Штефан зазначає, що категорія про-
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цесуального строку «менше одного дня» є 
відносно визначеною правовою категорією 
і, виходячи із змісту ЦПК України, з нею 
пов’язані такі словосполучення, що вживає 
законодавець, як «невідкладно повідо-
мити», «негайно надіслати», «в той самий 
день», «протягом 24 годин» [7, 86].

Науково-практичний коментар до 
Цивільного процесуального кодексу Укра-
їни містить наступне визначення строку: 
процесуальний строк – це встановлений 
законом або призначений судом проміжок 
часу, з яким процесуальний закон пов’язує 
можливість або необхідність вчинення кон-
кретних процесуальних дій або настання 
певних процесуальних наслідків [4, 126].

О.В. Андрійчук більш детально визна-
чає цивільний процесуальний строк через 
його владно-регулятивну юридичну при-
роду як елемент правового регулювання по-
ведінки учасників цивільного судочинства, 
встановлений в нормах цивільного проце-
суального закону або визначений судом та 
обчислюваний роками, місяцями або днями 
проміжок часу чи момент у часі, який ви-
значається точною календарною датою чи 
вказівкою на подію, та з яким ЦПК встанов-
лює можливість або необхідність вчинення 
судом і учасниками процесу конкретних 
процесуальних дій, а також настання пев-
них процесуальних наслідків [2].

Відповідно до визначення, наведе-
ного В.І. Тертишніковим, процесуальний 
строк – це проміжок часу, визначений для 
здійснення процесуальних дій учасниками 
процесу або іншими особами, за вказівкою 
закону або розпорядженням суду. Він 
також зазначає, що не є процесуальними 
строки, встановлені законом для судді 
або суду, передусім з формальної точки 
зору, тому що правила про них містяться 
не в главі про процесуальні строки. Тому 
їх точніше було б іменувати службовими 
строками. Також вони відрізняються від 
процесуальних строків за наслідками їх 
пропуску, оскільки пропуск службових 
строків не знімає з суду або судді обов’язку 
здійснити дану процесуальну дію або 

комплекс дій [5, 72]. З цією точкою зору 
можна погодитись, оскільки у Главі 6 ЦПК 
України «Процесуальні строки» йдеться 
про наслідки пропущення процесуальних 
строків як втрату права на вчинення про-
цесуальної дії, чого не можна сказати про 
наслідки пропущення строків, встановле-
них для суду.

За тривалістю процесуальні строки, 
встановлені ЦПК України, поділяються 
на багато видів: строк менше одного дня 
(наприклад, в той самий день повернути до 
суду розписку про вручення повістки (ч. 2 
ст. 76 ЦПК); триденний строк (подання 
скарги, коли особа дізналася або повинна 
була дізнатися про порушення її прав чи 
свобод, у разі оскарження постанови про 
відкладення провадження виконавчих 
дій (ч. 1 ст. 385 ЦПК); п’ятиденний строк 
(розгляд заяви про забезпечення доказів 
(ч. 2 ст. 135 ЦПК); семиденний строк (при-
значення справи до розгляду (ч. 2 ст. 156 
ЦПК); десятиденний строк (подання 
апеляційної скарги на рішення суду (ч. 1 
ст. 294 ЦПК); п’ятнадцятиденний строк 
(подовження розгляду справи (ч. 2 ст. 157 
ЦПК); двадцятиденний строк (подається 
касаційна скарга на рішення суду першої 
інстанції (ч. 1 ст. 325 ЦПК); місячний 
строк (подання заяви про перегляд судових 
рішень Верховним Судом України (ч. 1 
ст. 356 ЦПК) та ін. Всі перераховані проце-
суальні строки в теорії цивільного процесу 
називаються ще абсолютно визначеними.

Також ЦПК України передбачений та-
кий вид процесуальних строків, як строки, 
що встановлюються судом. Вони є від-
носно визначеними, оскільки в кожному 
конкретному випадку суд встановлює різні 
строки, які вважає достатніми для вчи-
нення певної процесуальної дії.

Щодо службових строків, встановле-
них законом для суду, існують інші види 
строків в залежності від їх часових параме-
трів. В цій категорії строків новелою ЦПК 
України є введення в термінологічний обіг 
категорії «розумний строк». Так, ст. 157 
ЦПК України передбачає, що суд першої 
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інстанції розглядає справи протягом розум-
ного строку, але не більше двох місяців з 
дня відкриття провадження у справі.

О.В. Андрійчук обґрунтовує, що «розум-
ний строк» – це сукупність процесуальних 
строків, встановлених процесуальним за-
коном для справедливого, неупередженого 
та своєчасного вирішення справи з метою 
захисту порушених, невизнаних або оспо-
рюваних прав, свобод чи інтересів фізичних 
осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави без необґрунтованих зво-
лікань, перебіг яких розпочинається з дня 
відкриття провадження у справі, а закінчу-
ється набранням законної сили остаточним 
рішенням або його виконанням, без втрати 
його сенсу та можливості досягнення прак-
тичних цілей заінтересованих осіб [1]. Це 
обґрунтування можливо застосувати до ви-
щезазначеної ст. 157 ЦПК України, але про 
розумний строк ідеться також у ст. 302 ЦПК 
України «Призначення справи до розгляду 
в апеляційному суді», де ч. 2 встановлює, 
що справа має бути призначена до розгляду 
у розумний строк, але не пізніше семи днів 
після закінчення дій підготовки справи до 
розгляду. 

У зазначених вище статтях ЦПК Укра-
їни, де використовується термін «розумний 
строк», визначені граничні часові межі та-
кого строку, тобто про «розумність строку» 
йдеться тільки в бік його зменшення. Ви-
никає питання, чи можна на сьогодні гово-
рити про можливість посилання учасника 
цивільного процесу на порушення судом 
розумного строку для розгляду конкретної 
цивільної справи, якщо при цьому не було 
порушено граничного строку, передбаче-
ного ст. 157 ЦПК України для розгляду 
цивільних справ. 

Однак наявне у ЦПК України різнома-
ніття строків свідчить про індивідуалізо-
ваний підхід законодавця до встановлення 
темпоральних меж для вчинення кожної 
процесуальної дії, з урахуванням її харак-
теру і особливостей. 

В зв’язку з прийняттям Закону Украї ни 
«Про судоустрій і статус суддів» від 

07.07.2010 р. [3] відбулися зміни до низки 
законодавчих актів України. Зокрема, вне-
сені зміни до Цивільного процесуального 
кодексу України, якими суттєво зменшено 
процесуальні строки. Так, у разі подання 
заяви про забезпечення доказів до подання 
позовної заяви заявник, повинен подати 
позовну заяву протягом трьох днів з дня 
постановлення ухвали про забезпечення 
доказів на відміну від попередньої редакції 
ч. 4 ст. 133 ЦПК України, де цей строк 
встановлювався протягом десяти днів. 
Також зменшені строки апеляційного 
оскарження рішень суду першої інстан-
ції з десяти днів для подання заяви про 
апеляційне оскарження та двадцяти днів 
для подання апеляційної скарги, на десять 
днів для подання апеляційної скарги, від-
мінивши подання заяви про апеляційне 
оскарження [6]. 

Щодо строків, встановлених для суду, 
вони також суттєво зменшені, зокрема, 
строк проведення попереднього судового 
засідання скорочується з одного місяця до 
десяти днів з дня відкриття провадження 
у справі. 

Основною метою цих змін деклару-
ється підвищення доступності правосуддя 
та оптимізація судових процедур, однак 
скорочуючи процесуальні строки мети 
підвищення доступності правосуддя, на 
мою думку, не можна досягнути на даний 
час. Щодо оптимізації судових процедур, 
слід враховувати наявний досвід частого 
порушення строків розгляду судових справ 
і низької якості судових рішень. Перш ніж 
запроваджувати скорочення строків, вста-
новлених для суду, необхідно врегулювати 
склад суддів з урахуванням реальної кіль-
кості справ, що надходять до конкретного 
суду і кількості справ, яку може всебічно 
і якісно розглянути один суддя в запропо-
новані строки.
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право України: навч. посіб. / О.О. Штефан. 
– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 360 с.

Відповідно до ч. 2 ст. 193 Земельного 
кодексу України від 25 жовтня 2001 р. 
№ 2768-III державний земельний кадастр 
(далі – ДЗК) є основою для ведення када-
стрів інших природних ресурсів, до яких 
чинним законодавством віднесено такі 
державні кадастри: водний, лісовий, ка-
дастр родовищ і проявів корисних копалин, 
кадастр природних територій курортів, 
кадастр природних лікувальних ресурсів 
та кадастр тваринного світу. 

Так, згідно з п. 2.3 Інструкції по ство-
ренню і веденню державного кадастру при-
родних лікувальних ресурсів, затвердженої 
наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 23 вересня 2009 р. № 687, для 

поповнення кадастру природних лікуваль-
них ресурсів використовуються відомості 
з документованих джерел інформації, 
якими, зокрема, є дані Державного комі-
тету України із земельних ресурсів (далі 
– Держкомзем) щодо земельних ділянок, 
на яких розташовані природні лікувальні 
ресурси. Ведення державного кадастру 
тваринного світу також передбачає аналіз 
даних, що містяться у ДЗК (п. 4 Положення 
про порядок ведення державного кадастру 
тваринного світу, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 15 
листопада 1994 р. № 772). Проте у зако-
нодавстві чітко не визначено, яким чином 
дані ДЗК мають бути порівнянні з даними 

н.о. ГраБоВець,
асистент кафедри аграрного, земельного та екологічного 

права (Національний університет біоресурсів і правознавства України 
ім. академіка В.З. Янчука) 
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про земельні ділянки кадастрів інших при-
родних ресурсів. 

Слід відмітити, що ДЗК ведеться на 
всій території України за єдиною систе-
мою, що передбачає використання єдиних 
форм документів щодо збору відомостей 
про кількісні і якісні характеристики всіх 
земельних ділянок в межах держави. 
Лісовим кодексом України від 21 січня 
1994 р. № 3852-XII також визначено, що 
облік лісів включає збір та узагальнення 
відомостей, які характеризують кожну 
лісову ділянку за площею, кількісними 
та якісними показниками, а документація 
державного лісового кадастру ведеться ор-
ганом виконавчої влади з питань лісового 
господарства АР Крим, територіальними 
органами центрального органу виконавчої 
влади з питань лісового господарства на 
основі ДЗК (ст. 52, 54). 

У п. 2.1 Інструкції про порядок ведення 
державного лісового кадастру і первин-
ного обліку лісів, затвердженій наказом 
Державного комітету лісового господар-
ства України (далі – Держкомлісгосп) від 
1 жовтня 2010 р. № 298, зазначено, що 
документація державного лісового када-
стру ведеться на основі даних ДЗК, які є 
обов’язковою основою для використання 
(врахування), за такими формами: № 1 
«Розподіл лісових ділянок за категоріями 
в межах категорій лісів», № 2 «Розподіл 
вкритих лісовою рослинністю лісових ді-
лянок за панівними породами та групами 
віку», № 3 «Загальні дані про лісовий фонд 
у розрізі адміністративно-територіальних 
одиниць», № 4 «Розподіл вкритих лісовою 
рослинністю лісових ділянок за повнотами 
та класами бонітетів», № 5 «Розподіл вкри-
тих лісовою рослинністю лісових ділянок 
за 10-річними віковими періодами».

Отже, на прикладі державного лісового 
кодексу, порівнянність даних ДЗК з даними 
про земельні ділянки кадастрів інших при-
родних ресурсів, перш за все, забезпечу-
ється веденням кадастрів на всій території 
України за єдиною системою. Крім того, в 
Законі України «Про державний земельний 

кадастр» слід визначити функції органів, 
уповноважених вести ДЗК, щодо забезпе-
чення кадастрів природних ресурсів необ-
хідними відомостями про земельні ділянки 
і закріпити принцип пріоритету даних ДЗК 
у випадку виявлення неузгодженостей з да-
ними вищевказаних кадастрів. Адже згідно 
з п. 2.2 Інструкції про порядок ведення 
державного лісового кадастру і первинного 
обліку лісів внесення змін і доповнень до 
складу документації державного лісового 
кадастру проводиться Держкомлісгос-
пом за погодженням з Держкомземом, 
з яким, на підставі 5 Порядку ведення 
державного лісового кадастру та обліку 
лісів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 червня 2007 р. 
№ 848, погоджуються дані про розподіл 
лісового фонду між власниками лісів і 
постійними лісокористувачами, а також 
його кількісний склад. До того ж, згідно з 
п. 7 вищезгаданого Порядку територіальні 
органи Держкомлісгоспу щороку подають 
територіальним органам земельних ресур-
сів інформацію про показники кадастру з 
урахуванням поточних змін для ведення 
ними ДЗК. Тобто йдеться про обмін відо-
мостями між органами, уповноваженими 
вести земельний і лісовий кадастри. 

Варто зауважити, що на виконання 
Указу Президента України від 9 грудня 
2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію сис-
теми центральних органів виконавчої влади» 
Держкомлісгосп і Держкомзем реорганізо-
вані та утворені, відповідно, Державне агент-
ство лісових ресурсів України і Державне 
агентство земельних ресурсів України, які є 
їх правонаступниками.

Аналогічні положення щодо обміну 
необхідними відомостями між органами, 
уповноваженими вести земельний і лісо-
вий кадастри, доцільно передбачити у по-
рядках ведення кадастрів інших природних 
ресурсів.

Необхідно також відмітити, що згідно з 
п. 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 1993 р. № 224 «Про місто-
будівний кадастр населених пунктів» при 
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вирішенні питань регулювання земель-
них відносин на відповідних територіях 
суб’єктами містобудування використову-
ються дані містобудівного кадастру. Він 
включає текстові, цифрові та графічні 
матеріали, які містять систему основних 
відомостей про межі та площі населеного 
пункту, його адміністративно-територіаль-
них утворень, окремих земельних ділянок, 
їхній правовий режим та якість, належність 
до відповідальних функціональних зон 
окремих територій та земельних ділянок, 
їхнє сучасне використання, стан забудови, 
інженерного забезпечення та озеленення, 
перспективне містобудівне призначення 

тощо. На підставі п. 4 даної постанови 
дані для ведення містобудівного кадастру 
населених пунктів про землі збираються з 
даних ДЗК. 

Таким чином, ч. 2 ст. 193 Земельного ко-
дексу України слід доповнити нормою про 
те, що, крім кадастрів природних ресурсів, 
дані ДЗК є основою для ведення містобу-
дівного кадастру населених пунктів. Крім 
того, у порядках ведення кадастрів природ-
них ресурсів та містобудівного кадастру 
населених пунктів доцільно передбачити 
положення про пріоритетність даних ДЗК 
у разі виявлення неузгодженостей з даними 
інших кадастрів. 

Протягом тривалого часу переселен-
ському руху, який існував у Російській 
імперії, уряд не приділяв достатньої уваги. 
Після аграрної реформи 1861 р. за особис-
тою вказівкою Олександра ІІ, від 15 грудня 
1866 р., було наказано припинити надання 
кредитів з державного казначейства на 
переселення державних селян. Цим самим 
була припинена будь-яка допомога пере-
селенцям. І хоча уряд указами 1862, 1864, 
1867 та 1868 рр. дозволив клопотати про 
переселення таким категоріям, як державні 
та колишні селяни дрібних поміщиків, 
робітники гірничих заводів, безземельні 
батраки Вітебської губернії, відставні 
солдати, їх клопотання фактично не задо-
вольнялися.

Протягом 1880-х років уряд намагався 
регулювати переселенський рух. 10 червня 
1881 р. урядом були створені «Тимчасові 

правила для переселення», положення 
яких дещо полегшували становище бажа-
ючих переселитися.

Юридично переселенці могли не 
пред’являти у містах виходу дозвіл на пе-
реселення до інших общин, не сплачувати 
земські та державні податкові борги. Але 
фактично за цими правилами, які діяли до 
1889 р., задоволено лише 975 клопотань, в 
той час як щорічно самовільно переселя-
лося до 60 тис. осіб. 

За часи Олександра ІІІ розпочато ство-
рення проекту переселенського закону, для 
чого сформовано комісію на чолі з тайним 
радником Семеновим. Робота комісії три-
вала дев’ять років. Розроблений проект ко-
місії було передано на розгляд «Совещания 
земских сведущих людей», яке скликано у 
1889 р. До складу цієї організації увійшли 
активні діячі земських організацій, такі як: 

с.В. ГорохоВ, 
кандидат історичних наук, доцент

(Академія адвокатури України)
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Д. Самарін, князь Щербатов, Д. Хомяков, 
К. Рачинський та інші. Члени «Совеща-
ния» висловилися за вільне переселення 
кожного сільського жителя і створили 
власний проект переселенського закону, 
який розіслали на обговорення губернато-
рам. Для подальшої розробки переселен-
ського закону була створена нова комісія 
на чолі з тайним радником В.К. Плеве. 
У ході її діяльності сформувались дві 
тенденції у ставленні до переселенського 
руху: його припинення з компенсацією 
малоземельним селянам значних пільг у 
виплаті податків або вільний та широкий 
переселенський рух на основі як урядової 
підтримки, так і земських організацій. 

Після тривалих дебатів у 1889 р. схва-
лені «Правила о переселении сельских 
обывателей и мещан на казенные земли». 
В основу закону були покладені пропозиції 
міністра внутрішніх справ Д. Толстого та 
В.К. Плеве, за якими переселення дозволя-
лося лише за узгодженням з Міністерством 
внутрішніх справ і землеробства. Право 
на переселення мали тільки селяни, які 
отримали офіційний на це дозвіл. Райони 
переселення визначалися урядом. Казенні 
землі отримувалися переселенцями в 
оренду строком від 6 до 12 років, після 
чого земельний наділ переходив у повну 
власність селян. Розмір земельної ділянки 
визначався в залежності від кількості осіб 
чоловічої статі та не повинен був пере-
вищувати вищої норми встановленої для 
місцевих селян регіону переселення. Борги 
переселенців перекладалися на селянську 
громаду, крім того, вони мали право два 
роки не сплачувати податки. Правила цього 
закону не розповсюджувалися на райони 
заселення Томської, Тобольської, Акмолин-
ської, Семирічинської та Семипалатинської 
губерній, де переселенці отримували наділ 
одразу в постійне користування.

Закон повинен був врегулювати пере-
селення так, щоб кількість переселенців 
відповідала кількості земельних ділянок, 
та попередити масовий відхід робочих рук 
із центральних губерній Російської імперії. 

Тому за законом самовольці мали висила-
тися на батьківщину в адміністративному 
порядку.

15 квітня 1896 р. Державна Рада внесла 
деякі зміни в Тимчасові правила про пере-
селення. Так, усі борги повністю знімалися 
з общини і перекладалися на переселенця, 
який після поселення на новому місці пови-
нен був сплатити їх місцевій адміністрації. 
Крім того, 7 грудня 1896 р., як тимчасовий 
захід, окремим селянським сім’ям для 
пошуку та закріплення земельної ділянки 
було дозволено відправляти ходока. Для 
переїзду йому надавалася позика, а закрі-
плена за ним земельна ділянка зберігалася 
за сім’єю два роки. Після повернення сві-
доцтво ходока обмінювалося на прохідні 
документи для усієї родини. 

Поряд з цим положенням, у 1897 р. 
було видано циркуляр, яким уряд заборо-
няв надавати дозвіл на переселення мало-
забезпеченим сім’ям.

29 червня 1899 р. були прийняті «Пра-
вила о пособиях от правительства пере-
селяющихся в Сибирь», за якими кожна 
переселенська сім’я отримувала позику на 
переїзд, на ведення господарства, будівни-
цтво житла та у випадку неврожаю. Так, 
позику на переїзд, яка видавалася у розмірі 
30 крб., переселенці могли отримати після 
приїзду до району поселення. Позику на 
будівництво житла у розмірі 25–30 крб., 
(максимально 50 крб.), могли одержати 
лише після одного року проживання, і 
тільки ті селянські господарства, які змо-
гли зорати земельний наділ та довести 
спроможність продовжувати ведення гос-
подарства на новому місті поселення. По-
зика на ведення господарства видавалася 
лише протягом трьох років у сумі 150 крб., 
чого було недостатньо. 

Комітет Сибірської дороги розробив 
доповнення до переселенського закону 
«Временные правила для образования 
переселенческих и запасных участков в 
районе Сибирской железной дороги». Цим 
законом встановлювалася норма земельної 
ділянки для переселенців у 15 дес. та зро-
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блено перелік угідь, які не могли бути за-
йняті переселенцями. Комітет Сибірської 
залізної дороги діяв до 1904 р.

На початку ХХ ст. збільшилося асигну-
вання для переселення з метою полегшити 
аграрну напругу у Європейській Росії. 6 
січня 1904 р. був ухвалений Закон, згідно 
з яким урядова допомога надавалася тим 
переселенцям, чиє переселення відпо-
відало головним засадам державної по-
літики. Уряд не забороняв переселятися 
всім іншим верствам населення, за умови 
власного фінансування. Із приходом на 
пост голови Ради міністрів П. Столипіна 
проведення масового переселення селян 
до малозаселених районів країни з метою 
вирішення земельного питання було од-
нією з передумов аграрної реформи. 10 
березня 1906 р. було прийнято новий, ще 
більш радикальний переселенський закон, 
який дозволяв селянам вільно переселя-
тися. Велика переселенська хвиля 1907 р. 
і непідготовленість всіх ланок державного 
управління до розв’язання проблеми зму-
сили уряд вдатися до радикальних змін. За 
вимогою ГУЗ і З Рада міністрів 13 липня 
1907 р. заборонила індивідуальне пересе-
лення за Урал та видання переселенських 
свідоцтв щодо відведення достатньої кіль-
кості земельних ділянок під переселенські 
ділянки. Але, оскільки переселенський 
потік стримати було неможливо, ГУЗ і З 
було дозволено допускати групове пере-
селення з усіх селищ, якщо рішення про 
переселення до Сибіру приймало не менше 
десяти сімей. 

Найбільшої гостроти переселенське 
питання набуло під час роботи І та ІІ 
Державних Дум. Виступаючи перед депу-
татами першої думи, голова міністерства 

землеустрою та землеробства запропону-
вав урядову програму вирішення аграрного 
питання, яка передбачала: поліпшення 
селянського землеволодіння в межах іс-
нуючих земельних норм, його розширення 
шляхом купівлі приватних земель Селян-
ським Банком, розвиток переселенської 
справи. Він наголосив, що, незважаючи на 
те, що переселення важке і збиткове для 
держави, уряд буде поступово переселяти 
на околиці усіх селян, які не зможуть отри-
мати землю на місці їх проживання. 

13 березня 1908 р. було затверджено 
тимчасові заходи, передбачені законом 
про переселення 1904 р. Зокрема, деяким 
ходокам дозволялося займати землю не 
більше як для трьох сімей, а ходокам, які 
відправлялися від земства та агрономічних 
комісій – для 10 сімей. Головному Управ-
лінню Землеробства та Землеустрою було 
надано право зупиняти видачу пільгових 
свідоцтв на проїзд.

Отже у кінці ХІХ на початку ХХ сто-
ліття переселенський рух набув гострої 
соціально-економічною проблемою. Чи-
сельний рух селянської маси вже немож-
ливо було зупинити. За таких умов уряд 
перейшов до організації переселенських 
процесів, з метою яких було не стільки 
полегшення переселення селян, скільки 
обмеження переселення та посилення над 
ним контролю. У перше за всю історію пе-
реселенського руху в Російській імперії цей 
процес був оформлений в законодавчому 
порядку. Чітко визначені райони пересе-
лення, встановлені розміри матеріальної 
допомоги переселенцям, почали форму-
ватися спеціальні переселенські поїзди. 
У районах заселення було створено штат 
відповідальних за поселення чиновників.
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Одним з найбільш дискусійних в 
доктрині сучасного адміністративно-про-
цесуального права є питання про стадії 
провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення.

Під стадією провадження в адміністра-
тивно-процесуальній літературі розуміється 
підпорядкована загальній меті цього виду 
провадження відносно його самостійна час-
тина, яка поряд з його загальними задачами 
має свої специфічні, властиві тільки їй осо-
бливості та завдання, які визначають її зміст 
та процесуальне призначення.

В.К. Колпаков у 2003 р. виділяв наступні 
стадії провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення: 1) порушення 
справи; 2) адміністративне розслідування; 
3) розгляд справи та її вирішення; 4) пере-
гляд постанови; 5) виконання постанови. 
Аналогічні стадії провадження у справах 
про адміністративні правопорушення виді-
ляють також І.П. Голосніченко та М.Ф. Ста-
хурський, І.О. Картузова, Н.П. Матюхіна. 
При цьому І.П. Голосніченко, М.Ф. Ста-
хурський та Н.І. Золотарьова виділяють як 
самостійну стадію провадження попереднє 
адміністративне розслідування. В.Г. Пере-
пелюк в цілому підтримуючи виділення 
вказаних вище стадій, вважає, що стадію 
оскарження постанови слід вилучити із за-
значеного провадження на тій підставі, що 
процедури розгляду скарги на його думку 
формують самостійне провадження, проте 
така позиція не підтримується нині біль-

В.В. Іщенко,
викладач 

(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут»)

СТАДІЇ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ  
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ  

У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ:  
СУЧАСНІ ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ

шістю фахівців в галузі адміністративного 
права.

Ряд вчених-адміністративістів виділя-
ють чотири стадії провадження у справах 
про адміністративні правопорушення. 
На відміну від прихильників виділення 
пʼяти стадій вказаного провадження, вони 
перші дві стадії (порушення справи та ад-
міністративне розслідування) об’єднують 
в одну, залишаючи сутність трьох інших 
стадій незмінною. При цьому С.Т. Гон-
чарук, В.В. Ігнатенко, І.О. Скляров та 
М.В. Никифоров, О.В. Зубач називають цю 
першу стадію «порушення справи та ад-
міністративне розслідування», С.М. Тара-
ненко та Р.С. Алімов – «порушення справи 
та попереднє з’ясування її обставин», а 
Д.М. Бахрах, О.С. Телєгін та Е.М. Ренов, 
А.С. Васильєв, С.В. Ківалов та Л.Р. Біла, 
О.І. Миколенко, А.В. Бабʼяк, О.В. Кузь-
менко – «адміністративне розслідування» 
(аналогічної точки зору свого часу притри-
мувався і В.К. Колпаков), І.І. Семененко 
– «порушення адміністративної справи та 
направлення її за підвідомчістю (адміні-
стративне розслідування)». Д.М. Бахрах 
та Е.М. Ренов при цьому називають другу 
стадію «первинні дії» та «розгляд справи». 
Слід зауважити, що О.І. Миколенко спо-
чатку виділяв п’ять стадій провадження у 
справах про адміністративні правопору-
шення, розділивши третю стадію (розгляд 
справи та її вирішення) на дві самостійні 
– розгляд справи та прийняття рішення 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції  
«україна. 20 років незалежності»
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(постанови) по справі, однак пізніше по-
годився з загальноприйнятою в адміністра-
тивно-правовій літературі точкою зору, 
що вони складають одну стадію вказаного 
провадження.

У своїх працях 2004–2008 рр. В.К. Кол-
паков виділяє вже шість стадій провадження 
у справах про адміністративні правопору-
шення шляхом поділу третьої стадії (розгляд 
справи та її вирішення) власної класифікації 
2003 р. на дві самостійні: 3-тю – розгляд 
справи та 4-ту – винесення постанови. При 
цьому 2-га стадія провадження називається 
то «адміністративним розслідуванням», то 
«розслідуванням справи».

Ю.П. Битяк також виділяє чотири стадії 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення: 1) порушення справи 
про адміністративне правопорушення; 
2) розгляд справи про адміністративне 
правопорушення і винесення по справі 
постанови; 3) оскарження (або опротес-
тування) постанови по справі про адміні-
стративне правопорушення (ряд фахівців, 
насамперед російських, на підставі нового 
КРФпАП від 30.12.2001 р. називають цю 
стадію «переглядом постанов та рішень 
по справах про адміністративні право-
порушення»); 4) виконання постанови про 
накладення адміністративного стягнення. 
Таким чином, Ю.П. Битяк (на відміну від 
В.К. Колпакова) не виділяє як окрему ста-
дію адміністративне розслідування, вклю-
чаючи її до складу стадії порушення справи 
про адміністративне правопорушення. 
Аналогічні стадії провадження у справах 
про адміністративні правопорушення (з 
незначними редакційними змінами) виді-
ляють також Г.П. Бондаренко, Є.В. Додін, 
Л.В. Коваль, М.Я. Маслєнніков, В.М. Сам-
сонов, В.Г. Розенфельд та Ю.М. Стари-
лов, В.Є. Севрюгін, О.М. Бандурка та 
М.М. Тищенко, В.О. Круглов та Л.Л. По-
пов, Ю.М. Козлов, О.П. Альохін, Б.В. Рос-
сінський, Н.Г. Саліщева та О.Ю. Якімова, 
а також інші фахівці. М.С. Студенікіна, 
притримуючись зазначеної класифікації, 
називає першу стадію «виявлення право-

порушення та відображення всіх обставин, 
пов’язаних з правопорушенням, у про-
токолі». Слід зауважити, що М.Я. Мас-
лєнніков та О.В. Зубач до чотирьох 
вищеназваних стадій додали п’яту – пере-
гляд постанов, що набрали законної сили, 
називаючи її виключною. В.К. Шкарупа та 
інші фахівці в цілому виділяючи ті ж стадії, 
що й Ю.П. Битяк, розділили другу стадію 
на дві самостійні – «розгляд справи» та 
«вирішення справи по суті», а останню на-
звали «виконавчим провадженням». Назва 
останньої стадії є не дуже вдалою, оскільки 
поняття «виконавче провадження» ширше, 
ніж «виконання постанови про накладення 
адміністративного стягнення».

О. Рибченко та І. Яценко виділяють 
лише три стадії провадження, назвавши 
першу «складанням протоколу про адмі-
ністративне правопорушення», а другу та 
третю – як у класифікації Ю.П. Битяка. Бі-
лоруський фахівець Л. Макарченко виділяє 
чотири дещо відмінні від вище названих 
стадії провадження: 1) порушення справи; 
2) розгляд справи; 3) винесення постанови 
по справі; 4) перегляд постанови по справі. 
Невиправданою у наведених класифікаціях 
О. Рибченка та І. Яценка і Л. Макарченко 
(як і в класифікації В.Г. Перепелюка) ви-
дається нам відсутність стадії виконання 
постанови по справі про адміністративне 
правопорушення, оскільки, як справедливо 
вказує В.К. Колпаков, відповідальність на-
стає лише тоді, коли правопорушником ви-
конані встановлені компетентною особою 
заходи впливу.

А.Б. Агапов спочатку взагалі виділяв 
лише дві стадії провадження у справах про 
адміністративні правопорушення: 1) про-
цедурна стадія; 2) виконавча стадія, проте 
згодом змінив свою позицію на користь 
більш поширених в доктрині адміністратив-
ного права, розділивши надто громіздку, на 
нашу думку, першу стадію: 1) порушення 
справи; 2) підготовка до розгляду справи; 
3) розгляд справи; 4) перегляд постанов та 
рішень, винесених після розгляду справи; 
5) виконавче провадження.
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Таким чином, у питанні про стадії про-
вадження у справах про адміністративні 
правопорушення досі відсутня узгоджена 
позиція щодо кількості та назви стадій: 
різні вчені виділяють від двох до шести 
(переважна більшість – чотири або п’ять) 
стадій цього провадження, по-різному їх 
називаючи та розуміючи їхню сутність.

Закономірним наслідком дискусії про 
кількість та назви стадій провадження у 
справах про адміністративні правопору-
шення є відсутність єдиної позиції в питані 
про стадії провадження у справах про 
адміністративні правопорушення у сфері 
оподаткування. Крім цього, слід відзна-
чити наявність з вказаного питання лише 
поодиноких наукових праць у російській 
літературі та практично повну їх відсут-
ність в українській.

Так, група російських фахівців ви-
діляє такі стадії провадження у справах 
про адміністративно карані порушення 
податкового законодавства, як складання 
протоколу про адміністративне правопору-
шення, винесення постанови, оскарження 
постанови, виконання постанови. На 
думку іншої групи російських фахівців 
провадження у справах про порушення 

податкового законодавства складається з 
наступних стадій: 1) порушення справи; 
2) розслідування (встановлення обставин 
справи); 3) розгляд матеріалів та прийняття 
постанови (рішення) по справі; 4) дове-
дення прийнятої постанови (рішення) до 
правопорушника; 5) перегляд та оскар-
ження постанови рішення; 6) виконання 
постанови по справі. М.В. Лушнікова ви-
діляє три стадії провадження по справі про 
податкове правопорушення, об’єднуючи 
першу та третю стадії з попередньої класи-
фікації в одну, додавши до неї дві останні 
(5-ту та 6-ту).

Підсумовуючи наведені вище точки 
зору щодо кількості та назв стадій про-
вадження у справах про адміністративне 
правопорушення, можна виділити на-
ступні стадії провадження у справах про 
адміністративне правопорушення у сфері 
оподаткування: 1) порушення справи; 
2) адміністративне розслідування; 3) роз-
гляд справи та її вирішення; 4) перегляд 
постанови; 5) виконання постанови.

Кожна стадія, як вказує В.К. Колпаков, 
у свою чергу складається з окремих етапів, 
що становлять групи взаємопов’язаних дій.

У 2011 році минає 20 років від моменту 
проголошення незалежності України. 
Стільки ж років триває реформування зе-

о.М. коВТУн,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
кримінального та адміністративного права 

(Академія адвокатури України)

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ  

В УКРАЇНІ: 20-РІЧНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН
мельних правовідносин: 15 березня 1991 р. 
було оголошено, що всі землі в Україні є 
об’єктом земельної реформи відповідно 
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до Постанови Верховної Ради Української 
РСР «Про земельну реформу» від 18 
грудня 1990 року [1].

У сучасній вітчизняній юридичній на-
уці існує досить значна кількість наукових 
визначень сутності та юридичної природи 
реформування земельних правовідносин, 
найбільш змістовне з яких, на нашу думку, 
відтворене у науковій позиції В.І. Андрей-
цева: земельна реформа – це врегульована 
спеціальним земельним законодавством 
система дій різних суб’єктів та сукупність 
організаційних, економічних, екологічних, 
науково-технічних, землевпорядних та 
державно-правових заходів, спрямованих 
на докорінне перетворення (зміну) та 
вдосконалення земельних правовідносин 
відповідно до сучасних вимог розвитку 
суспільства, держави і забезпечення зе-
мельних потреб громадян України [2, 14]. 
Зауважимо лише, що будь-яка реформа 
передбачає систему (а не сукупність) дій 
суб’єктів. 

Проте ринкові зрушення було накла-
дено на стару основу, при цьому непро-
думаною виявилася політика ринкових 
перетворень, по суті, не було єдиної 
програми національного розвитку. Як на-
слідок, маємо напівзруйновану економіку. 
Особливо великого руйнівного впливу за-
знало сільськогосподарське виробництво. 
При цьому досі незавершеною є земельна 
реформа: неясним є її цілі та завдання, 
виконувати які належить землевпорядним 
організаціям [3, 6].

Реформування земельних правовід-
носин в Україні розпочалося і тривало за 
відсутності загальнодержавної програми. 
Отже, доволі складно визначити мету, за-
вдання, етапи земельної реформи.

Хоча офіційною датою початку но-
вітніх земельних перетворень в Україні 
вважається 15 березня 1991 р., коли 
було оголошено, що всі землі в Україні є 
об’єктом земельної реформи відповідно 
до Постанови Верховної Ради Української 
РСР «Про земельну реформу», справжнє 
реформування земельних правовідносин 

розпочалося у 1992 році. Так, П.Ф. Кулинич 
виокремлює три етапи земельної реформи: 
перший етап (1992–1993 рр.) – введення 
колективної власності на землю та пере-
дача її різним сільськогосподарським під-
приємствам згідно із Земельним кодексом 
України від 13 березня 1992 р.; другий 
(1994–1996 рр.) – паювання вищезазначе-
них сільськогосподарських земель відпо-
відно до Указу Президента України «Про 
невідкладні заходи щодо прискорення 
земельної реформи у сфері сільськогоспо-
дарського виробництва» від 10 листопада 
1994 р.; третій (1997–дотепер) – перетво-
рення колективних сільськогосподарських 
підприємств на господарські формування 
ринкового типу, які здійснюють свою ді-
яльність на основі приватної власності на 
землю та майно [4, 64]. 

Аналогічну за змістом наукову пози-
цію висловлює М.В. Шульга, виділяючи 
наступні етапи реформування земельних 
правовідносин: 1) роздержавлення земель 
шляхом їх передачі в колективну влас-
ність сільськогосподарських підприємств; 
2) формування засад приватної власності 
на землю шляхом паювання та сертифіка-
ції земель, які були передані в колективну 
власність; 3) перетворення діючих сіль-
ськогосподарських підприємств [5, 29–30]. 

Важливою віхою у процесі здійснення 
земельної реформи було прийняття Земель-
ного кодексу від 25 жовтня 2001 р. Проте, 
реалізація його окремих положень має сер-
йозні труднощі. Так, доволі складним про-
цесом є практика відчуження земельних 
ділянок. Не в повній мірі відображена спе-
цифіка правового регулювання відчуження 
в напрямку забезпечення збереження 
цільового призначення земельних ділянок, 
запобігання концентрації великої кількості 
земельних масивів в одного власника і спе-
куляції землею, поєднання власника землі і 
сільськогосподарського виробника в одній 
особі, а також недостатньо регламентовано 
питання державної реєстрації прав на 
земельні ділянки, мораторій на продаж 
земель сільськогосподарського призна-
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чення є стримуючим фактором розвитку 
земельного ринку тощо.

Зазначивши вище про відсутність за-
гальнодержавної програми реформування 
земельних правовідносин, зауважимо 
також, що правову основу здійснення зе-
мельної реформи в Україні складають зде-
більшого підзаконні нормативно-правові 
акти (переважну більшість яких станов-
лять Укази Президента України), а саме: 
Постанова Верховної Ради УРСР «Про 
земельну реформу» від 18 грудня 1990 р.; 
Укази Президента України «Про невід-
кладні заходи щодо прискорення земельної 
реформи у сфері сільськогосподарського 
виробництва» від 10 листопада 1994 р., 
«Про порядок паювання земель, переданих 
у колективну власність сільськогоспо-
дарським підприємствам і організаціям» 
від 8 серпня 1995 р., «Про невідкладні 
заходи щодо прискорення реформування 
аграрного сектора економіки» від 3 грудня 
1999 р., «Про основні напрями земельної 
реформи в Україні на 2001–2005 роки» від 
30 травня 2001 р.; Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Концеп-
ції Комплексної програми підтримки роз-
витку українського села на 2006–2010 р.» 
від 21 грудня 2005 р. тощо.

Програмування використання та 
охорони земель є важливою формою пла-
нування у цій сфері. Програма (пізньолат. 
programma) – деталізований план певної 
діяльності або роботи, досягнення окремих 
цілей, вирішення певної проблеми тощо. 
Програмою вважається директивний до-
кумент нормативного характеру, який роз-
робляється і реалізується в установленому 
державою порядку і містить, як правило, 
комплекс завдань і заходів, спрямованих на 
вирішення окремих пріоритетних проблем 
державного і суспільного розвитку (охо-
рона навколишнього середовища, боротьба 
зі злочинністю, приватизація державного 
майна, підтримка малого і середнього біз-
несу, енергозбереження та ін.) [6, 149]. 

23 березня 2011 р. відбулися парламент-
ські слухання «Земля в українській долі: 

ситуація у земельній сфері, законодавче за-
безпечення земельних відносин та практика 
його реалізації». На думку учасників цих 
слухань, основними напрямами розвитку 
земельних відносин на найближчу перспек-
тиву є: удосконалення системи державного 
управління земельними ресурсами; завер-
шення формування необхідної законодавчої 
та нормативної бази з питань земельних 
відносин; створення передумов для по-
вноцінного функціонування ринку землі, 
механізмів його регулювання та ефектив-
ного обігу земель сільськогосподарського 
призначення; побудова інформаційної 
основи системи гарантування державою 
прав власності на землю шляхом створення 
єдиної автоматизованої системи ведення 
державного земельного кадастру та відпо-
відної земельно-інформаційної бази даних; 
стратегічне планування використання 
земель та землеустрій, здійснення заходів з 
розмежування земель державної і комуналь-
ної власності, проведення інвентаризації 
земель та демаркації державного кордону; 
завершення проведення нормативної гро-
шової оцінки земель, створення системи 
економічного стимулювання раціонального 
використання і охорони земель, активізація 
робіт зі створення інвестиційно-привабли-
вого землекористування. 

В Україні сьогодні відсутня Державна 
цільова програма розвитку земельних від-
носин в Україні на період до 2020 р. (схва-
лено лише відповідну Концепцію [7]), що 
є значною прогалиною правового регулю-
вання у галузі програмування використання 
та охорони земель. Окремі аспекти рефор-
мування земельних відносин урегульовані 
цілої низкою інших державних цільових 
програм, зокрема: Комплексною програмою 
реалізації на національному рівні рішень, 
прийнятих на Всесвітньому саміті зі ста-
лого розвитку, на 2003–2015 роки, затвер-
дженою Постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 квітня 2003 р.; Комплексною 
програмою розвитку меліорації земель і по-
ліпшення екологічного стану зрошуваних 
та осушених угідь на період до 2010 року, 
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«україна. 20 років незалежності»



вісник Академії адвокатури україни

234

число 2(21) 2011.

затвердженою Постановою Уряду від 16 
листопада 2000 р. тощо. 

Як бачимо, реформування земельних 
відносин в Україні здійснюється без держав-
ної цільової програми розвитку земельних 
відносин. Не маючи програмного доку-
менту, держава не здатна провести вдалу, 
концептуально завершену земельну ре-
форму, результатом якої має стати побудова 
сильної, незалежної Української держави, 
де земля (де-факто і де-юре) є основним 
національним багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави.

Отже, сьогодні існує нагальна потреба 
у розробленні та прийнятті Державної 
цільової програми розвитку земельних 
відносин в Україні на період до 2020 року, 
метою якої є визначення та реалізація 
основних напрямів державної політики, 
спрямованих на удосконалення земельних 
відносин та створення сприятливих умов 
для сталого розвитку землекористування 
міських і сільських територій, сприяння 
розв’язанню екологічних та соціальних 
проблем села, розвитку високоефектив-
ного конкурентоспроможного сільсько-
господарського виробництва, збереження 
природних цінностей агроландшафтів. 

Перелік використаних джерел:

1.  Про земельну реформу. Постанова 
Верховної Ради УРСР від 18 грудня 1990 р. 
// Відомості Верховної Ради України (ВВР). 
– 1991. – № 10. – Ст. 100.

2.  Андрейцев В.І. Правові засади земель-
ної реформи і приватизації земель в Україні: 
[навч.-практ. посіб.] / В.І. Андрейцев. – К.: 
Істина, 1999. – 320 с.

3.  єрмоленко В.М. Правові основи май-
нових і земельних відносин : [навч. посіб.] 
/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Магістр. 
– ХХІ сторіччя., 2006. – 384 с.

4.  кулинич П.Ф. Правові проблеми 
земельної реформи в Україні / П.Ф. Кулінич 
// Правова держава. Щорічник наукових 
праць. Вип 9. – К., 1998. 

5.  шульга М.В. Актуальные правовые 
проблемы земельных отношений в 
современных условиях / М.В. Шульга. – 
Харків, 1998. – 294 с.

6.  Юридична енциклопедія: в 6 т. / 
редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) 
та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. – Т. 5. – 
2003. – 736 с. 

7.  Концепція державної цільової про-
грами розвитку земельних відносин в 
Україні на період до 2020 року. Схвалено 
Розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 17 червня 2009 р. // Офіційний вісник 
України. – 2001. – №51. – Ст. 1760.

Аналіз енергетичної політики Єв-
ропейського Союзу (ЄС) свідчить про 
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складні і досить важливі процеси у сфері 
електроенергетики і газопостачання, які 
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спрямовані передусім на забезпечення 
енергетичної безпеки і розвиток вну-
трішнього енергетичного ринку, який іде 
шляхом лібералізації та відкриття для ство-
рення умов вільного вибору постачальника 
будь-якому споживачеві при включенні в ці 
процеси країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Передумовою вступу України до ЄС 
є виконання завдання по адаптації за-
конодавства України до законодавства 
Євросоюзу. Такий напрямок закріплений 
ст. 51 «Угоди про партнерство і співпрацю 
між Європейськими Спільнотами і Укра-
їною» від 14 червня 1994 р.; Стратегією 
інтеграції України в ЄС, затвердженою 
Указом Президента України № 615/98 від 
11 червня 1998 р.; Законом України «Про 
Загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» [5], яким (у тому 
числі) передбачено створення ефективної 
нормативно-правової бази функціонування 
лібералізованих енергетичних ринків Укра-
їни і системи їх державного регулювання з 
урахуванням вимог законодавства ЄС.

Після розширення Європейського Со-
юзу 1 травня 2004 р. в України з’явилася 
загальна межа з ЄС, і тому взаємозв’язок 
– політичний і економічний – з сусідами 
Союзу в цілому і з Україною безпосеред-
ньо вже став реальністю. Так само і в енер-
гетичній сфері: загальна межа сприятиме 
розвитку загального електроенергетичного 
ринку і лібералізації газового.

Україні має бути запропонована пер-
спектива участі у внутрішньому ринку 
ЄС, і ця пропозиція торкається насамперед 
потоку електричної енергії і транзиту газу.

Таким чином, Планом дій відносно 
інтеграції ринків електроенергії і газу, 
визначеним в Меморандумі, передбачено, 
що Сторони прикладуть максимум зусиль 
для забезпечення інтеграції ринків елек-
троенергії і газу України у внутрішній 
енергетичний ринок Європейського Со-
юзу. Здійснення цих планів передбачає 
впровадження ключових елементів acquis 
communautaire в енергетиці оточуючого 

середовища, конкуренції і поновлюваних 
джерел енергії.

Задекларовано, що, як в ЄС, так і в 
Україні, існуватимуть рівні умови від-
носно відповідних базових правил доступу 
на ринок інфраструктури і на відкриття 
ринку, а також суміжних стандартів у сфері 
охорони довкілля і безпеки, що сприятиме 
істотним об’ємам торгівлі електроенергією 
між Україною та Євросоюзом.

З метою плавного переходу від іс-
нуючої ринкової структури до відкритого 
ринку Україні належить докласти зусиль в 
таких напрямах:

 – реформування тарифів на переда-
чу, розподіл і постачання електро-
енергії і утворення цін на газ;

 – розробка методів пом’якшення 
наслідків реформ для соціально 
незахищених споживачів;

 – скорочення неконтрольованих ви-
трат;

 – скорочення витрат в мережах, 
зокрема витрат передачі електро-
енергії;

 – підвищення ефективності вико-
ристання енергії, що необхідне для 
зменшення питомого попиту;

 – застосування засобів для забез-
печення повної оплати постачання 
електроенергії і газу;

 – диверсифікація джерел постачання, 
у тому числі й заміна традиційних 
енергоносіїв, наприклад, понов-
люваними джерелами енергії при 
збереженні основи вільного ринку;

 – оптимізація структури енергетики 
у виробництві електроенергії з 
метою підвищення ефективності, 
безпеки довкілля, експлуатаційної 
надійності і безпеки енергопоста-
чання.

Основними напрямами мають бути: 
сприяння створенню відкритого ринку; 
посилення ролі органу регулювання енер-
гетики, незалежного від інтересів елек-
тричної і газової промисловості, у якого 
мають бути повноваження, передбачені 
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в Директивах про електроенергетичний 
і газовий сектори [1, ст. 23; 2, ст. 25]; по-
силення ролі операторів систем електропе-
редачі і транспортування газу, які матимуть 
завдання, передбачені Директивами про 
електроенергетичний і газовий ринки, що 
відповідають критеріям відповідних ста-
тей цих Директив [1, ст. 9, 10; 2, ст. 8, 9] 
відносно їх незалежності від інших видів 
діяльності, непов’язаних з транспортуван-
ням енергоносіїв.

Окрім цього було визначено, що, 
оскільки лише незначна частина електро-
енергетичної системи України має фізичне 
з’єднання з системою Європейського Со-
юзу, сторони докладуть максимум зусиль 
для об’єднання системи UCTE з електро-
енергетичною системою України. Необхід-
ність впровадження технічних стандартів 
для мереж і генеруючого устаткування, 
суміжних із стандартами UCTE, а також 
їх експлуатація в Україні, обумовлені 
прагненням України синхронізуватися з 
мережею UCTE.

Важливим є питання продовження про-
цесу гармонізації технічних норм і стан-
дартів, які використовуються у вуглецевій 
галузі України з промисловими методами 
ЄС.

Законодавство Європейського Союзу, 
яким регулюються правовідносини на 
електроенергетичному і газовому ринках, 
складається з таких основних актів:

 – Директива Ради 90/377/ЄЕС від 29 
червня 1990 року про збільшення 
прозорості цін на газ і електро-
енергію, призначених для промис-
лових споживачів [3]; 

 – Директива 2003/54/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради 
від 26 червня 2003 р. про загальні 
правила внутрішнього ринку 
електроенергії, яка відміняє 96/92/
ЄС [1];

 – Директива 2005/89/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради 
від 18 січня 2006 р. про засоби з 
метою забезпечення постачання 

електроенергією і інвестувальні 
інфраструктури [4];

 – Регламент Ради ЄС 1228/2003 від 
26 червня 2003 р. про умови досту-
пу до мереж для трансграничних 
перетікань електроенергії;

 – Рішення Європейського 
Парламенту і Ради ЄС 1229/2003/
ЄС від 26 червня 2003 р. про 
правила для трансєвропейських 
енергетичних мереж.

При проведенні адаптації законодав-
ства України відносно створення ринку 
природного газу і розвитку ринку електро-
енергії слід розробити основні засоби і 
механізми освіти та реформування ринків 
газу і електроенергії: створення умов для 
діяльності незалежного органу держав-
ного регулювання, який регулює стосунки 
між учасниками ринків і споживачами 
енергетичних продуктів; створення умов 
діяльності операторів по транспортуванню 
і розподілу електричної енергії і при-
родного газу у випадках, якщо діяльність 
таких операторів не пов’язана з виробни-
цтвом або постачанням електроенергією 
та газом; впровадження регульованого 
доступу до засобів транспортування і 
розподілу електроенергії і природного 
газу (на основі встановлених регулятором 
однакових незалежно від форми власності 
і недискримінаційних тарифів); впрова-
дження справедливих, прозорих і недис-
кримінаційних соціальних зобов’язань 
енергетичних компаній відносно надання 
послуг і захист найбільш незахищених 
категорій споживачів (соціальні тарифи); 
створення умов для розвитку внутрішніх і 
міждержавних електричних мереж і газо-
проводів з метою забезпечення надійності 
функціонування енергетичних ринків, 
здійснення експортно-імпортних операцій 
і транзиту електроенергії та газу.

В Україні необхідно ухвалити закони 
про регулювання в енергетиці, про ринок 
електроенергії та газу, максимально адап-
туючи норми права ЄС в закони «Про елек-
троенергетику», «Про енергозбереження», 
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«Про альтернативні джерела енергії». Така 
робота потребує об’єднання зусиль дер-
жавних установ, наукового середовища, 
незалежних експертів і фахівців в області 
енергетичного права. Саме така координа-
ційна робота може привести не лише до 
вдосконалення українського законодавства 
у сфері енергетики та наближення його до 
європейського, але і до сформування ці-
лісної системи правовідносин, започатку-
вавши основу національного українського 
енергетичного права.

Перелік використаних джерел: 

1.  Директива Європейського Парла-
менту і Європейської Ради №2003/54/ЄС від 
26 червня 2003 року Про загальні правила 
внутрішнього ринку електроенергії, яка 
відміняє Директиву 96/92/ЄС, опубліковану 
в Офіційному журналі L17 6 від 15.7.2003. 

2.  Директива Європейського Парла-

менту і Європейської Ради №2003/55/ЄС від 
26 червня 2003 року про загальні правила 
внутрішнього ринка природного газу, яка 
відміняє Директиву 98/30/ЄС, опубліковано 
в Офіційному журналі L176 від 15.7.2003. 
– стаття 8, 9, 25. 

3.  Директива Ради №90/377/ЄЕС від 29 
червня 1990 р. про збільшення прозорості 
цін на газ і електроенергію, призначені для 
промислових споживачів (Official Journal L 
185, 17/07/1990 P. 16-24).

4.  Директива Європейського Парла-
менту і Ради №2005/89/ЄС від 18 січня 
2006 року про засоби з метою забезпечення 
постачання електроенергією і інвестувальні 
інфраструктури (Official Journal L 033, 04/02/ 
2006 P. 22-27).

5.  Закон України «Про Загальнодер-
жавну програму адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського 
Союзу» // Відомості Верховної Ради (ВВР). 
– 2004. – № 29. – ст. 367.

В юридичній літературі недоліки у 
правовому регулюванні суспільних відно-
син отримали назву дефектів. Цей термін 
є відносно новим у теорії права, зокрема 
Юридична енциклопедія вказане поняття 
не містить. У науковій літературі існують 
лише окремі публікації із зазначеного пи-
тання, переважно в Російській Федерації. 
В теорії земельного права України термін 
«юридичні дефекти» не використовуєть-
ся, відсутні спеціальні дослідження цього 
правового явища, не згадуються юридичні 

Т.о. коВаленко,
кандидат юридичних наук, доцент, докторант

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

ЮРИДИЧНІ ДЕФЕКТИ У ПРАВОВОМУ 
РЕГУЛЮВАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: 

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

дефекти у підручниках та навчальних по-
сібниках, за виключенням таких їх різно-
видів як юридичні колізії та прогалини, 
що зумовлює актуальність обраної теми 
дослідження. 

Юридичні дефекти у правовому 
регулюванні земельних відносин можна 
розглядати як обумовлені об’єктивними 
та суб’єктивними обставинами об’єктивно 
притаманні системі позитивного зе-
мельного права юридичні явища, що ви-
являються у недоліках, вадах як простих 
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(дозволів, зобов’язань, заборон тощо), 
так і складних (правових норм та прин-
ципів, суб’єктивних прав та юридичних 
обов’язків, актів тлумачення та право-
застосування тощо) засобів правового 
регулювання, а також у відсутності чи 
недостатності зв’язків між ними, які справ-
ляють негативний вплив, мають своїм 
наслідком деформацію правового регулю-
вання земельних відносин, виключають 
або значно ускладнюють досягнення мети 
такого регулювання.

Розкриття специфіки юридичних де-
фектів зумовлює необхідність проведення 
їх класифікації за різними критеріями, що 
надасть можливість поглянути на зазна-
чене правове явище як комплексне. Так, за-
лежно від результатів негативного впливу 
на ефективність правового регулювання 
земельних відносин, юридичні дефекти 
можуть ускладнювати таке регулювання 
або взагалі його унеможливлювати. Зо-
крема, наявність юридичних колізій 
значно ускладнює правове регулювання, 
оскільки в даному випадку необхідно від-
найти колізійну норму або скористатись 
темпоральним, ієрархічним чи змістовним 
правоположенням для вірного обрання 
правової норми. Наприклад, у п. 14.1.72 
Податкового кодексу України від 2 грудня 
2010 р. земельний податок визначається 
як обов’язковий платіж, що справляється з 
власників земельних ділянок та земельних 
часток (паїв), а також постійних землеко-
ристувачів, а у ст. 206 ЗК України об’єктом 
плати за землю, зокрема й земельного по-
датку, визначено лише земельні ділянки.

Наявність такого юридичного дефекту 
як прогалина може повністю унеможлив-
лювати правове регулювання земельних 
відносин. Наприклад, відповідно до ст. 140 
ЗК України однією із підстав припинення 
права власності на земельну ділянку є її 
конфіскація. У ст. 148 цього Кодексу за-
значено, що земельна ділянка може бути 
конфіскована виключно за рішенням суду у 
випадках, обсязі та порядку, встановлених 
законом. Водночас, ні в адміністративному, 

ні в кримінальному законодавстві не визна-
чено ні випадки, ні обсяг, ні порядок кон-
фіскації земельної ділянки. Не прийнято 
також спеціального закону. Зазначене 
практично унеможливлює проведення 
конфіскації земельної ділянки у випадку 
вчинення злочину чи адміністративного 
правопорушення.

З врахуванням інтенсивності право-
вого регулювання, юридичні дефекти в 
земельному праві можуть бути пов’язані 
із надмірним правовим регулюванням або 
із недостатнім правовим регулюванням. 
Прикладами надмірного правового регу-
лювання є колізія, конкретизація, виняток, 
конкуренція, дублювання. На нашу думку, 
серед наведених прикладів лише колізію 
та дублювання варто віднести до юридич-
них дефектів, які негативно впливають на 
ефективність правового регулювання зе-
мельних відносин. Конкретизація, виняток, 
конкуренція є юридичними аномаліями, 
які мають позитивний ефект, деталізуючи 
правове регулювання із врахуванням 
специфіки певних земельних відносин. 
Юридичним дефектом, пов’язаним із не-
достатнім правовим забезпеченням, є про-
галина правового регулювання земельних 
відносин.

В залежності від змісту юридич-
ного дефекту в правовому регулюванні 
земельних відносин, можна виділити 
логіко-структурні дефекти та техніко-
юридичні дефекти. Логіко-структурні 
дефекти пов’язані із вадами змісту зе-
мельного права та можуть виявлятися 
у формі юридичної колізії, прогалини в 
земельному праві, дублюванні приписів 
правових норм, юридичній аберації. Вони 
з’являються внаслідок недотримання пра-
вил формальної логіки та логіки права при 
побудові правової норми та її закріпленні 
в тексті нормативно-правового акта. До та-
ких дефектів призводить також порушення 
вимог щодо структури правової норми та 
нормативно-правового акта.

Юридичні колізії в земельному праві 
України є розбіжностями (суперечностями 
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чи відмінностями) земельно-правових 
явищ, які мають об’єктивний характер, 
виникають у сфері регулювання земельних 
відносин та характеризуються відмінністю 
результатів їх застосування. Прогалина в 
земельному праві полягає у відсутності 
норми земельного права, яка б врегульову-
вала ті земельні відносини, які підпадають 
під сферу правового впливу та потребують 
саме нормативно-правового опосеред-
кування. Досить поширеним дефектом у 
правовому регулюванні земельних відно-
син є дублювання, яке полягає у наявності 
декількох правових норм, які регулюють 
одну й ту ж групу земельних відносин 
та співпадають за змістом і способами 
правового впливу. Основним недоліком 
дублювання є захаращування правового 
простору непотрібними повторами, що 
веде до невиправданого збільшення об-
сягів земельного законодавства та, відпо-
відно, ускладнення користування ним. До 
логіко-структурних дефектів у правовому 
регулюванні земельних відносин можна 
також віднести юридичну аберацію. В те-
орії права пропонується під «аберацією» у 
законодавстві розуміти викривлення змісту 
правової норми нормативно-правового 
акта нижчого рівня після імплементації в 
нього відповідної правової норми норма-
тивно-правового акта вищого рівня.

Другим видом юридичних дефектів 
у правовому регулюванні земельних 
відносин, в залежності від їх змісту, є 
техніко-юридичні дефекти. На відміну 
від логіко-структурних, техніко-юридичні 
дефекти виявляються у недоліках форми 
земельного права внаслідок недотримання 
вимог нормотворчої техніки при під-
готовці проектів нормативно-правових 
актів та включають дефекти термінології, 
нераціональне розміщення норм у тексті 
нормативно-правового акта, невиправдане 
використання бланкетних та відсилочних 
норм, невизначеність земельно-правових 
норм, невірне визначення виду норма-
тивно-правового акта для регулювання 
певних земельних відносин тощо.

Істотним техніко-юридичним дефек-
том, що знижує ефективність правового 
регулювання земельних відносин, є вне-
сення змін і доповнень до нормативно-
правових актів земельного законодавства 
шляхом викладення їх в новій редакції. 
Такі юридичні конструкції, які в теорії 
права отримали назву «законодавчих мат-
рьошок», значно ускладнюють пошук 
необхідних нормативно-правових актів та 
норм, призводять до складнощів із форму-
люванням посилань тощо. До техніко-юри-
дичних дефектів у регулюванні земельних 
відносин відноситься також невиправдане 
використання бланкетних та відсилочних 
норм. Відсилка є специфічним засобом 
зв’язку нормативно-правових актів різної 
юридичної сили, метод контакту земельних 
законів з іншими правовими актами. Від-
силки мають позитивне значення – спри-
яють економії законодавчого простору, 
усувають дублювання правових норм, 
надають можливість для комплексного ви-
користання термінів та їх дефініцій. Разом 
з тим, надмірне насичення земельного 
законодавства відсилочними нормами 
веде до невиправданого збільшення числа 
підзаконних актів, які досить часто слабко 
взаємопов’язані, погано взаємоузгоджені 
та в кінцевому підсумку знижують роль 
закону в регулюванні земельних відносин.

До техніко-юридичних дефектів у 
земельному праві також можна відне-
сти невизначеність земельно-правових 
норм. Однією із характерних ознак 
земельного права є його формальна ви-
значеність, тобто чіткість, однозначність, 
стислість земельно-правових приписів, 
які об’єктивуються у нормативно-право-
вих актах та інших джерелах. Формальна 
визначність виявляється у визначеності 
змісту норм земельного права, у способах 
їх формулювання, у формах закріплення 
та вираження в нормативно-правових ак-
тах. Відсутність чіткості та однозначності 
земельно-правових приписів створює пе-
редумови для необмеженого їх тлумачення 
у процесі правозастосування, може вести 
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до свавілля і порушення принципів закон-
ності та верховенства права в регулюванні 
земельних відносин. Оптимальним спосо-
бом усунення невизначеності правового 
регулювання земельних відносин є вне-
сення змін та доповнень до нормативно-
правових атів з метою уточнення їх змісту. 
Разом з тим необхідно констатувати, що 
нормотворення у сфері регулювання 
земельних відносин суттєво відстає від по-
треб практики.

Отже, розкриття специфіки дефектів 
у правовому регулюванні земельних від-
носин в Україні зумовлює необхідність 
проведення їх класифікації за різними кри-

теріями, а саме: 1) залежно від результатів 
негативного впливу на ефективність пра-
вового регулювання земельних відносин 
юридичні дефекти можуть а) ускладню-
вати таке регулювання або б) взагалі його 
унеможливлювати; 2) з врахуванням інтен-
сивності правового регулювання юридичні 
дефекти в земельному праві можуть бути 
а) пов’язані із надмірним правовим регу-
люванням або б) із недостатнім правовим 
регулюванням; 3) в залежності від змісту 
юридичного дефекту в правовому регулю-
ванні земельних відносин можна виділити 
а) логіко-структурні дефекти та б) техніко-
юридичні дефекти.

09 березня 2011 р. набрала чинності 
нова редакція Закону України «Про ви-
конавче провадження» [1] (далі – Закон). 
Зміни які відбулися пов’язані передусім 
з необхідністю вирішення завдань на які 
спрямовано виконавче провадження – при-
мусове виконання рішень судів та інших 
органів (посадових осіб). У зв’язку із ви-
кладеним актуальним залишається питання 
нововведень у процедуру примусового ви-
конання судових рішень. 

Законом окремою статтею, якої не 
було у попередній редакції, передбачено 
права і обов’язки державного виконавця. 
Проте кардинально новий підхід у даному 
питанні відсутній, оскільки передусім від-
булася систематизація вже існуючих прав та 
обов’язків державного виконавця.

До одного із важливих нововведень 
відносять чітке наділення правом держав-

ного виконавця на безпосередній доступ 
до електронних баз даних та реєстрів. Так, 
згідно до ч. 2 ст. 4 Закону, під час виконання 
рішень державний виконавець має право на 
безпосередній доступ до баз даних і реє-
стрів, у тому числі електронних, що містять 
інформацію про боржників, їхнє майно та 
кошти. Порядок доступу до таких реєстрів 
повинен бути встановлений Міністерством 
юстиції України спільно з відповідними 
центральними органами виконавчої влади, 
які забезпечують їх ведення.

У контексті останніх подій пов’язаних 
з поглинаннями у ст. 7 Закону, прямо 
наголошено на тому, що при виконанні 
рішень судів та ухвал про зміну органів 
управління та посадових осіб підприємств, 
установ, організацій незалежно від форми 
власності можуть залучатися виключно 
працівники органів внутрішніх справ. За-
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лучення інших осіб у процесі виконання 
таких рішень не допускається.

Закон у статті 11 ч. 3 п. 18 однозначно 
вирішив питання стосовно можливості 
державного виконавця у разі ухилення 
боржника від виконання зобов’язань, по-
кладених на нього рішенням, звертатися 
до суду за встановленням тимчасового 
обмеження у праві виїзду боржника – 
фізичної особи або керівника боржника 
– юридичної особи за межі України – до 
виконання зобов’язань за рішенням. Вка-
зане положення повністю кореспондується 
зі ст. 6 Закону України «Про порядок ви-
їзду з України і в’їзду в Україну громадян 
України» [2], за якою, боржникові може 
бути тимчасово відмовлено у видачі пас-
порта, якщо він ухиляється від виконання 
зобов’язань, покладених на нього судовим 
рішенням, рішенням іншого органу (по-
садової особи) – до виконання зобов’язань. 

Законом передбачено і нові вимоги до 
виконавчого документа, за яким може бути 
відкрито виконавче провадження. Так, у 
ч. 2 ст. 18 Закону, зазначено, що в разі якщо 
рішення ухвалено на користь кількох по-
зивачів або проти кількох відповідачів, а 
також якщо належить передати майно, що 
перебуває в кількох місцях, у виконавчому 
документі зазначаються один боржник та 
один стягувач, а також визначається, в якій 
частині необхідно виконати таке рішення, 
або зазначається, що обов’язок чи право 
стягнення є солідарним. Вказане поло-
ження повністю відобразило практичну 
потребу, оскільки судом видавався один 
судовий наказ чи виконавчий лист про 
стягнення присудженого з декількох від-
повідачів або ж кільком стягувачам один 
виконавчий лист на всіх.

Законодавець дещо по іншому підій-
шов до врегулювання порядку відкриття 
виконавчого провадження. Так, у ч. 2 ст. 19 
Закону, зазначається про те, що у заяві про 
відкриття виконавчого провадження стя-
гувач вправі зазначити відомості, що іден-
тифікують боржника чи можуть сприяти 
примусовому виконанню рішення (раху-

нок боржника, місце роботи чи отримання 
ним інших доходів, місцезнаходження його 
майна тощо), а також шляхи отримання 
ним коштів, стягнутих з боржника.

Крім того, згідно до ч. 3 ст. 19 Закону, 
у заяві про відкриття виконавчого прова-
дження щодо виконання рішення про май-
нове стягнення стягувач має право просити 
державного виконавця накласти арешт на 
майно та кошти боржника та оголосити 
заборону на його відчуження.

Законом зменшено загальний термін 
пред’явлення виконавчого документа до 
виконання скорочений з трьох років до 
одного року. 

Значних змін зазнав порядок оскар-
ження рішень, дій або бездіяльності 
посадових осіб Державної виконавчої 
служби. У виконавчому провадженні роз-
різняють два вид оскарження рішень, дій 
або бездіяльності державних виконавців: 
1) адміністративний порядок оскарження; 
2) судовий порядок оскарження [3, 15]. За 
новою редакцією Закону стягувач і інші 
учасники виконавчого провадження (крім 
боржника) можуть оскаржити рішення, 
дії або бездіяльність посадових осіб Дер-
жавної виконавчої служби, як начальнику 
відділу, якому безпосередньо підпорядко-
ваний державний виконавець чи до суду, 
але і керівникові відповідного органу Дер-
жавної виконавчої служби вищого рівня 
(ст. 82 нового Закону). Боржника наділено 
лише можливостями судового порядку 
оскарження. 

Проте згідно до ст. 40 Конституції 
України [4], усі мають право направляти 
індивідуальні чи колективні письмові 
звернення або особисто звертатися до ор-
ганів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та посадових і службових 
осіб цих органів, що зобов’язані розгля-
нути звернення і дати обґрунтовану відпо-
відь у встановлений законом строк. Крім 
того, ст. 3 Закону України «Про звернення 
громадян» [5] надає можливість громадя-
нам звернутися з вимогою про поновлення 
прав і захисту законних інтересів, пору-
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шених діями (бездіяльністю), рішеннями 
державних органів.

Законом змінено юрисдикцію судів 
яким підвідомчі питання стосовно роз-
гляду скарг на дії державного виконавця. 
Сторін вказані зміни не торкунулися і 
вони як в раніше можуть оскаржувати 
дій державного виконавця до суду, який 
видав виконавчий документ. Проте Закон 
прямо передбачив, що інші зацікавлені 
особи повинні подавати скарги до адміні-
стративного суду у порядку, визначеному 
Кодексом адміністративного судочинства 
України [6].

Крім того, однією із особливостей 
є збільшення виконавчого збору. Якщо 
попередньою редакціює передбачалось 
стягнення виконавчого збору в розмірі 10% 
від фактично стягненої суми боргу або 
вартості майна, то ч. 1 ст. 28 Закону перед-
бачає стягнення 10%, однак, від суми, яка 
підлягає стягненню, або вартості майна на 
яке звертається стягнення. 

Нова редакція закону встановлює, що 
арешт, накладений державним виконавцем 
на кошти на рахунках боржника, автома-
тично поширюється на всі кошти, розмі-
щені на рахунках, які будуть відкриті після 
накладення зазначеного арешту.

Сучасний стан виконання судових 
рішень свідчить, що виконавче прова-
дження залишається одним із найслабших 
елементів спрямованих на забезпечення 
реалізації належного захисту порушених, 
невизнаних та оспорюваних прав, свобод 

і інтересів. Нова редакція Закону України 
«Про виконавче провадження» певною 
мірою більш детально врегульовує пи-
тання стосовно примусового виконання 
судових рішень. Проте якісно нових змін 
вказаний закон не зазнав, що в свою чергу 
обумовлює необхідність удосконалення 
виконавчого провадження з урахуванням 
вимог сьогодення. 
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Відповідно до виконуваної прокура-
турою функції представництва інтересів 
держави та громадян у суді справи сто-
совно банкрутства є об’єктною складовою 
цієї функції [1], [2]. Вони мають свої 
особливості і специфіку. Для прокуратури 
їх складність полягає вже в тому, що 
отримання повної і достовірної інформації 
щодо боржника і кредиторів проблема-
тичне і в принципі неможливе. Органи 
внутрішніх справ ці питання не контролю-
ють і інформації не надають. Інформація за 
зверненнями відповідних осіб чи отримана 
через ЗМІ або в результаті здійснених 
уповноваженими державними органами 
заходів контролю, як правило, неповна, 
потребує перевірки та підтвердження до-
стовірності, доказів. На превеликий жаль, 
у багатьох випадках відсутня інформація 
про реальний стан речей, особливо щодо 
обліку майна, його реєстрації, належного 
оформлення, що породжує зловживання з 
боку і боржника, і кредиторів, і арбітраж-
ного керуючого. Це об’єктивна обставина 
сучасної дійсності, яку зусиллями лише 
прокуратури усунути неможливо. Але 
неправильно перебільшувати роль таких 
обставин і відмовлятися від пошуку інших 
можливих шляхів отримання потрібної 
інформації та доказів.

Для того, щоб прокуратура могла впли-
нути на хід справи про банкрутство, напри-
клад, державного підприємства, захистити 

інтерес держави, необхідно найперше 
вступити прокурору у справу, заявивши 
про це у відповідній процесуальній формі. 
Слід наголосити, що вступ прокурора мож-
ливий на будь-якій стадії провадження [3]. 
Позитивний ефект від участі прокурора у 
справі про банкрутство буде, по-перше, за 
умови присутності прокурора на кожній 
стадії провадження та реагування на вияв-
лені недоліки і помилки в роботі арбітраж-
ного керуючого, посадових осіб боржника, 
ліквідаційної комісії тощо, по-друге, за 
наявності глибоких знань чинного законо-
давства про банкрутство, а також еконо-
мічних знань. У цьому і полягає проблема. 
Адже справи про банкрутство тривалі у 
часі, і приділяти великий обсяг часу одній 
справі і недоцільно, і неможливо через 
наявний великий обсяг іншої роботи та в 
силу специфіки прокурорської діяльності, 
яка передбачає оперативність і порівняно 
швидкий дієвий результат. Залежність від 
суду, недостатність повноважень, виписа-
них у законі, не дають можливості приско-
рити вирішення справи загалом. Стосовно 
специфіки спеціальних і додаткових знань 
слід сказати, що більшість прокурорських 
працівників ними не володіють. Тому 
доцільно або запровадити відповідну спе-
ціалізацію прокурорів для такого напряму 
роботи або практикувати залучення спеці-
алістів: бухгалтерів, аудиторів, інспекторів 
Державної фінансової інспекції України 
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і ін. Це важливо враховувати з огляду на 
те, що більшість арбітражних керуючих 
мають досить хороші знання бухгалтерії, 
вміють обходити закон, списати неналежно 
обліковане майно з метою подальшого про-
дажу у власних інтересах або оформити 
таке майно на іншу юридичну особу за по-
передньою домовленістю з її директором, а 
потім розділюють кошти за продане. 

Молоді і недосвідчені прокурорські 
працівники, намагаючись порушити кримі-
нальну справу проти арбітражного керую-
чого, не можуть її порушити саме тому, що 
формально він все передбачив, і документи 
підготував належно, щось підправив, щось 
знищив, а виявити нічого не вдається. Для 
таких випадків дуже потрібні досконалі 
знання бухгалтерії і необхідна експертиза 
документів.

У порівнянні з іншими категоріями 
справ, прокурори рідко вступають у справи 
про банкрутство. Як правило вступають у 
процес, якщо справа про банкрутство по-
рушується податковим органом чи іншим 
уповноваженим державним органом, якщо 
банкрутом визнається державне підпри-
ємство або підприємство, де більше 25% 
статутного капіталу – частка держави, 
якщо справа соціально важлива, а також 
якщо постає питання про визнання грошо-
вих вимог.

Одна з причин пасивності прокуратури 
як учасника процесу криється у тому, що 
процесуальні можливості прокурора у та-
кого виду провадженні чітко законодавчо 
не передбачені. Наприклад, Закон України 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» 
[4] не надає прокурору право вимагати ви-
знання недійсними укладених державним 
підприємством угод, що призвели до бан-
крутства, погіршили фінансове становище 
боржника. Натомість, відповідно до ч. 5 
ст. 17 Закону керуючий санацією має право 
подавати заяви про визнання угод, укла-
дених боржником, недійсними, а згідно з 
ч. 11 ст. 17 цього Закону угода боржника, 
у тому числі та, що укладена до винесення 

господарським судом ухвали про санацію, 
може бути визнана господарським судом за 
заявою керуючого санацією відповідно до 
цивільного законодавства недійсною з на-
ведених у цій частині підстав. Проте Закон 
і не забороняє прокурору вимагати визна-
ння угоди недійсною у процедурі банкрут-
ства. Отже, слід виходити із загальних 
положень процесуального законодавства 
щодо статусу прокурора у господарському 
судочинстві. Таким чином, видається мож-
ливим заявляти суду обґрунтовану вимогу 
про визнання угоди, укладеної боржником, 
недійсною. Розгляд господарським судом 
заяв про визнання таких угод недійсними 
має здійснюватися з дотриманням загаль-
них засад господарського судочинства, 
передбачених ГПК, з обов’язковим за-
лученням до розгляду заяви в судовому 
засіданні осіб, прав та обов’язків яких 
стосується ця угода.

Не передбачено у Законі «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» і можливості 
та форми реагування прокурора на дії ар-
бітражного керуючого. Але не суперечить 
процесуальному законодавству надання 
прокурором відповідної інформації суду 
про незаконні дії арбітражного керуючого. 
Суд вправі відсторонити його від вико-
нання функцій. Згідно з приписом частини 
восьмої статті 3–1 Закону невиконання 
або неналежне виконання обов’язків, по-
кладених на арбітражного керуючого, є 
підставою анулювання його ліцензії. У 
цих випадках ухвала суду направляється 
до Державного департаменту з питань 
банкрутства, який ліцензує діяльність ар-
бітражних керуючих, аналізує результати 
їх діяльності та подає висновки на розгляд 
Міністерства економіки України. 

Можливим є і звернення прокурора 
до комітету кредиторів з обґрунтованою 
інформацією про арбітражного керуючого, 
адже за Законом саме комітет кредиторів 
наділений правом вимагати у суду заміни 
арбітражного керуючого. Прокурор може 
брати участь у засіданні комітету креди-
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торів, давати оцінку його рішенням та 
інформувати суд.

Іноді при банкрутстві підприємств 
виникає питання про матеріальні цінності 
мобілізаційного резерву, що зберігаються 
у них. У цих випадках підприємство 
зобов’язане відповідно інформувати цен-
тральний орган виконавчої влади та пові-
домити суд і арбітражного керуючого про 
наявність у нього на зберіганні вказаного 
майна. А орган центральної виконавчої 
влади, в управлінні якого знаходиться 
підприємство, звертається до КМУ за до-
зволом про розбронювання матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву [5]. Але 
бувають випадки, коли боржник відмов-
ляється визнати наявність у нього таких 
матеріальних цінностей на зберіганні і 
прагне уникнути відповідальності за неза-
безпечення їх зберігання, як це виявилося 
при банкрутстві ВАТ «Шепетівський завод 
культиваторів», внаслідок чого Голова 
Держкомрезерву звернувся з листом до Ге-
неральної прокуратури, завдяки втручанню 
якої матеріальні цінності було повернуто 
державі. За наявності інформації про по-
дібні випадки прокурор має вжити заходи 
прокурорського реагування, а за необхід-
ності – вступити у справу про банкрутство. 

Слід зауважити, що хоча чинним Зако-
ном «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» 
не передбачено поновлення встановлених 
строків судових процедур банкрутства, але 
ці строки може бути продовжено судом у 
випадках, передбачених Законом. Напри-
клад, за правилами ч. 1 ст. 17 та ч. 2 ст. 22 
Закону можуть бути продовжені судом 
строки санації боржника та ліквідації 
банкрута. Відповідно до статті 53 ГПК 
за заявою сторони, прокурора чи зі своєї 
ініціативи господарський суд може визнати 
причину пропуску встановленого законом 
процесуального строку поважною і відно-
вити пропущений десятиденний строк по-
дання заявником до офіційних друкованих 

органів оголошення про порушення справи 
про банкрутство, передбачений ч. 5 ст. 11 
спеціального Закону, чи шестимісячний 
строк подання плану санації, визначений у 
ч. 6 ст. 18 Закону, якщо судом не було при-
йнято рішення про залишення заяви без 
розгляду. Проте не може бути поновлено 
встановлений ст. 14 Закону строк для по-
дання вимог конкурсними кредиторами, 
оскільки цей строк є граничним і понов-
ленню не підлягає. 

Прокурор наділений і правом оскар-
ження судових рішень (ст. 91, ст. 107 ГПК). 
Це стосується і оскарження рішень у справі 
про банкрутство. Але оскаржити рішення 
іноді не менш проблематично через вади і 
прогалини законодавства, особливо, якщо 
це стосується ліквідаційної процедури, яка 
чітко не врегульована.
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2.  Про організацію правозахисної 
діяльності органів прокуратури України: 
наказ Генерального прокурора № 3 гн від 
12 квітня 2011 року [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: www.gp.gov.ua

3.  Господарський процесуальний кодекс 
України від 6 листопада 1991 р. // ВВР. – 
1992. – № 6. – Ст. 56 (з наступними змінами).

4.  Про відновлення платоспроможності 
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Закон України від 14 травня 1992 р. // 
ВВР. – 1992. – № 31. – Ст. 440 (з наступними 
змінами).

5.  Про затвердження Порядку роз-
бронювання матеріальних цінностей мо-
білізаційного резерву, які зберігаються на 
підприємствах, щодо яких порушено справу 
про банкрутство або які ліквідуються: 
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2001 р. // ОВУ. – 2001. – № 47. – Ст. 2086. 
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Однією з функцій управління у сфері 
використання та охорони земель оздо-
ровчого призначення є їх моніторинг. 
Сучасний тлумачний словник української 
мови [1, 410] визначає моніторинг як без-
перервне стеження за певним процесом з 
метою виявлення відповідності його бажа-
ному результату. Відповідно до ч. 1 ст. 191 
Земельного кодексу України [2], моніто-
рингом земель є система спостереження 
за станом земель з метою своєчасного 
виявлення змін, їх оцінки, відвернення та 
наслідків негативних процесів.Здійснення 
моніторингу земель регламентують: ст. 22 
Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» [3]; ст. 191, 
192 Земельного кодексу України; ст. 5, 8, 9 
Закону України «Про державний контроль 
за використанням та охороною земель» 
(щодо моніторингу ґрунтів земель сіль-
ськогосподарського призначення) [4]; по-
станови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження положення про моніторинг 
земель» від 20 серпня 1993 р. № 661 [5], 
«Про Положення про державну систему 
моніторингу довкілля» від 30 березня 
1998 р. № 391 [6], наказ Мінекоресурсів 
України від 21 серпня 2002 р. № 323, яким 
затверджене Положення про порядок 
інформаційної взаємодії органів Мінекоре-
сурсів України та інших суб’єктів системи 
моніторингу довкілля при здійсненні ре-
жимних спостережень за станом довкілля.

Моніторинг земель передбачає про-
ведення технічної та інформаційно- аналі-
тичної роботи із застосуванням технічних 
засобів контролю та через відслідковування 
якісного стану земель, взяття проб і здій-

снення ґрунтово- геоботанічних та інших 
необхідних обстежень, аналізів та вимірів 
хімічного й біологічного складу ґрунтів, 
їх фізичного стану, а також оцінювання та 
аналіз стану земель, вироблення на цій базі 
прогнозів прояву основних негативних 
процесів на землях, які належать до різних 
категорій, у найближчій та віддаленій 
перспективі, розробленні заходів щодо їх 
відвернення. Крім того, здійснення моніто-
рингу передбачає проведення спостережень 
за використанням земель, виявленням 
випадків нецільового використання, не від-
повідно до дозволеного використання, які 
особливо погіршують якість земель, а також 
загальну екологічну ситуацію [7, 67–68]. 

На основі чинного законодавства Укра-
їни можна зробити висновок про те, що мо-
ніторинг земель – це частина державного 
моніторингу довкілля, який є системою 
спостережень, збирання, оброблення, пе-
редавання, збереження та аналізу інформа-
ції про стан довкілля, прогнозування його 
змін і розроблення науково-обґрунтованих 
рекомендацій для прийняття рішень про 
запобігання негативним змінам стану до-
вкілля та дотримання вимог екологічної 
безпеки.

Моніторинг земель має виконувати 
базову роль усіх інших моніторингів та ка-
дастрів природних ресурсів [8, 80]. Тобто 
дані, які отримуються при здійсненні мо-
ніторингу земель, мають бути інформацій-
ним підґрунтям для ведення моніторингу 
інших видів природних ресурсів, а також 
для ведення державних кадастрів різних 
видів ресурсів, насамперед державного 
земельного кадастру. Дані, отримані у про-

Ю.с. ПеТлЮк, 
 кандидат юридичних наук 

(Національний університет біоресурсів і правознавства України 
ім. академіка В. З. Янчука)

ПРАВОВІ АСПЕКТИ  
ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

 © Ю.с. Петлюк, 2011.



247

цесі здійснення моніторингу земель, також 
можуть використовуватися під час прове-
дення землеустрою, планування розвитку 
територій, земельного контролю [7, 67]. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Положення 
про моніторинг земель» (п. 2) залежно від 
мети спостережень та ступеня охоплення 
територій проводиться такий моніторинг 
земель: національний (на всіх землях 
у межах території України); регіональ-
ний (на територіях, що характеризуються 
єдністю фізико-географічних, екологічних 
та економічних умов); локальний (на 
окремих земельних ділянках та в окремих 
частинах (елементарних структурах) ланд-
шафтно-екологічних комплексів).

Ведення моніторингу земель здійснює 
Держземагенство за участю Міністерства 
охорони навколишнього природного се-
редовища, Міністерства аграрної політики 
та продовольства та Української академії 
аграрних наук.

Інформація, одержана під час спосте-
режень за станом земель, узагальнюється 
по районах, містах, областях, Автономній 
Республіці Крим, а також по окремих при-
родних комплексах і передається в пункти 
збору автоматизованої інформаційної 
системи обласних, Київського і Севасто-
польського міських головних управлінь 
земельних ресурсів та Республіканського 
комітету із земельних ресурсів Автономної 
Республіки Крим.

За результатами оцінювання стану 
земель складаються звіти, прогнози та ре-
комендації, що подаються до місцевих ор-
ганів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та Держземагентства для 
вжиття заходів щодо запобігання і ліквіда-
ції наслідків негативних процесів.

Незважаючи на достатньо розвинене 
правове регулювання, зважаючи на низку 
обʼєктивних та субʼєктивних чинників 
спостереження за станом земель сьогодні 
не складають всеохопної системи. Моніто-
рингу земель досі фактично немає [9, 55]. 

Існуюча система збирання інформації про 
стан земель ні за обсягом, ні за змістом не 
відповідає сучасним вимогам та завданням 
державного управління у зазначеній сфері.
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Проблема формування, а пізніше й 
удосконалення господарського законодав-
ства була предметом активних наукових 
досліджень на протязі усього періоду 
незалежності України. Наукові пошуки 
здійснювались на основі двох основних те-
оретичних концепцій – господарсько-пра-
вової й цивільно-правової. Значні зусилля 
вчених з обох сторін були витрачені на 
дискусії про переваги та недоліки названих 
теорій, можливості визнання господар-
ського права самостійною галуззю права, 
розмежування господарського і цивільного 
права, а з 2004 р. – ще й Цивільного та 
Господарського кодексів України 2003 р. 
(далі – ЦК і ГК). Нажаль, усі ці дискусії 
не мали якогось відчутного практичного 
результату. Після розпаду СРСР в Україні, 
як і в сусідній Росії і більшості інших 
пострадянських республік, були сприй-
няті (ми переконані, нав’язані зовні) ідеї 
ліберального ринкового фундаменталізму, 
від якого західні країни відмовились ще 
у 20–30-ті роки минулого сторіччя. У 
результаті з перших днів незалежності 
країни пануючою стала приватноправова 
(цивільно-правова) модель регулювання 
економіки з майже необмеженою свободою 
підприємництва і обмеженням державного 
управління економікою. З прийняттям ГК 
суть ліберальної економічної політики в 
Україні не змінилась і продовжується до-
нині, хоча всесвітня фінансово-економічна 
криза у котрий раз показала неспромож-
ність «чистих» ринкових механізмів за-

безпечити саморегуляцію капіталістичної 
економіки («тихою рукою») [1]. На Піт-
сбургському саміті (24–25 вересня 2009 р.) 
була проголошена по суті нова модель 
регулювання економіки – змішана (гос-
подарсько-правова), у якій визначна роль 
відводиться державному регулюванню 
економіки. Проблема вибору моделі право-
вого регулювання сфери господарювання 
і відповідної перебудови господарського 
законодавства стоїть і перед Україною, 
хоча керівництвом країни ще до кінця не 
усвідомлюється [2]. До речі, подібні про-
блеми розуміються нині й у Росії [3]. 

Разом з тим, сучасний етап розвитку 
Людства вирізняється такими особливос-
тями, котрі, на наш погляд, виключають 
можливість вирішення проблеми форму-
вання нового господарського законодавства 
«старими» методами. Тому дуже важливим 
є правильно розуміти, аналізувати і оціню-
вати ці особливості і їхній вплив на правове 
регулювання економіки країни. 

Об’єктивна оцінка сучасного етапу 
розвитку Людства повинна включати в 
себе не тільки аналіз суспільно-політичних 
і економічних але й фізичних і метафізич-
них процесів, що відбуваються на Землі і, 
як це не дивно буде звучати, у Космосі. 

Космічні процеси нині характеризу-
ються тим, що завершується 26000-річний 
період обертання Землі разом з Сонячною 
системою навкруги центрального сонця 
сузір’я Плеяд (за О.П. Блаватською – Зірко-
вий або Сидеральний Рік у 25868 наших со-
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нячних років [4, 413]), який землянам більш 
відомий як прецесія рівнодення (Вікіпедія – 
25780 років). Через кожні приблизно 13000 
років (у середині і кінці циклу у 26000 років) 
на Землі відбуваються зміни епохального 
характеру, що можуть супроводжуватися 
природніми катастрофами, зміною полюсів 
і самого людства. З цим циклом збігаються 
декілька інших циклів галактичного харак-
теру. За різними оцінками збіг названих, а 
також декількох земних циклів припадає на 
період з 2012 по 2015 роки, що може бути 
пов’язано із серйозними екологічними 
нещастями [5; 6]. 

Реальним підтвердженням того, що 
ці процеси вже почались, є зміщення 
магнітного полюсу і значне зменшення 
магнітного поля, зміна енергетичного поля 
Землі, різні природні катаклізми, частота, 
потужність і катастрофічні наслідки яких 
помітно збільшились [7, 59–66]. 

Природні ресурси. Природні ресурси 
Землі закінчуються. За повідомленнями 
Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) 
екологічні ресурси планети вичерпаються 
до 2030 р. [8]. У доповіді Пентагона Пре-
зиденту США Дж. Бушу, опублікованій 
у британському виданні «The Observer», 
зазначено, що 2020 р. справлятися с «ката-
строфічною» нестачею прісної води й дже-
рел енергії стане ще складніше. Можливе 
повторення подій, що відбулися приблизно 
8200 років тому назад, коли погіршення 
кліматичних умов викликало глобальні 
неврожаї, голод, епідемії і масові міграції 
населення [9].

Соціально-політичні та економічні 
умови. З 1987 р. на нашій планеті відбува-
ються інтенсивні й дуже важливі глобальні 
соціально-політичні процеси: починаючи 
від перебудови і розвалу Радянського Со-
юзу і закінчуючи теперішніми революці-
ями в арабських країнах Північної Африки. 
Зазначені процеси мають колосальне, ми б 
сказали, епохальне значення для долі люд-
ства також у зв’язку з тим, що у результаті 
цих процесів змінюється свідомість його 
значної частини, а, відповідно, і загальний 

енергетичний (вібраційний) потенціал 
планети. 

Що стосується економічної ситуації, 
то, світова економіка знаходиться на стадії 
виходу з фінансово-економічної кризи. 
Проте далеко не факт, що такий вихід 
повністю можливий. Скоріш навпаки, із 
збереженням докризових методів госпо-
дарювання світова економіка може зіткну-
тися з новою, ще більш нищівною кризою. 
Проте незалежно від цього важливо усві-
домити, що фінансово-економічна криза 
знаменувала собою по суті нову еру у 
розвитку Людства. Так, віце-президент 
Всесвітнього банку у регіоні Європи та Се-
редньої Азії Філіп Ле Уору зазначив: «Ми 
є свідками значних зрушень у глобальній 
економіці. Повернення до передкризового 
світу не буде ... Ми спостерігаємо появу 
нової глобальної моделі управління на са-
мих високих рівнях ... По мірі стабілізації 
необхідно буде знову покласти в основу де-
які довгострокові виклики. Зміна клімату 
– перша і сама головна з таких проблем, по 
котрій Пітсбургський саміт ще не прийняв 
конкретних рішень» [10]. 

Висновки. 1. Людство не має нині 
достовірної інформації про кінець світу і 
наскільки катастрофічними можуть бути 
пов’язані з ним зміни. Нині не можна з 
відповідною достовірністю говорити і 
про якісь конкретні дати. Разом з тим, 
не розумно відмахуватись від існуючих 
прогнозів. Дані останніх наукових до-
сліджень не залишають сумнівів щодо 
реальності суттєвих кліматичних змін і 
негативного впливу на ці процеси гос-
подарської діяльності людей. Стосовно 
сфери господарювання сучасний етап 
розвитку Людства можна характеризувати 
принаймні як етап обмежених ресурсів і 
глобальних змін клімату. Виходячи із та-
кої характеристики Україна, як і більшість 
інших держав, повинна переглянути суть і 
завдання господарської діяльності у таких 
умовах й розпочати відповідну перебудову 
своєї економіки. В основі такої перебу-
дови повинні бути закладені принципи: 
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1) виживання нації; 2) тотальної економії 
ресурсів; 3) збереження і відновлення на-
вколишнього середовища. 

2. Необхідно змінити господарське 
законодавство на таких принципах. які б 
забезпечували не стільки кількісне зрос-
тання виробництва і заробляння грошей 
окремими індивідуумами, скільки його 
орієнтацію на забезпечення першочерго-
вих потреб нації, збереження навколиш-
нього природного середовища і корисних 
ресурсів. Ми повинні відмовитись від при-
ватноправової (цивільно-правової) моделі 
регулювання відносин у сфері господарю-
вання, закріпленої у ст. 6 ГК, і перейти на 
ділі до змішаної моделі, яка поєднує ініціа-
тиву суб’єктів господарювання і ефективне 
державне управління цією сферою. У су-
часних умовах тільки держава і об’єднане 
нею суспільство здатні відповісти на ті 
нелегкі виклики, що можуть постати перед 
нами у найближчому майбутньому. 

3. Потрібно відмовитись від поняття 
підприємницької діяльності, пов’язаної з 
отриманням прибутку а, можливо, взагалі 
відмовитись від інституту підприємни-
цтва. Підприємець, який за для прибутку 
знищує кисень, чисту воду чи позбавляє 
майбутні покоління засобів для існування 
нині, навпаки, повинен розглядатися як 
гробар цивілізації. В основу економічного 
розвитку держави ми повинні поставити 
пріоритет інтересів суспільства як єдиної 
і незамінної основи еволюційного станов-
лення індивіда. У сучасних умовах по-
трібен господарник – особа, що здійснює 
господарську діяльність з метою забезпе-
чення необхідних для еволюції, прогресу і 
виживання суспільства потреб [11].
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ВІДШКОДУВАННЯ ДЕРЖАВОЮ ШКОДИ, 
ЗАВДАНОЇ ЗЛОЧИНОМ

В Цивільному кодексі України вперше 
передбачено відшкодування державою 
шкоди, завданої злочином. На фоні зрос-
тання кількості нерозкритих злочинів 
питання відшкодування шкоди державою 
постає все гостріше, а проблеми такого 
відшкодування потребують детального ви-
вчення.

Окремі аспекти відшкодування шкоди, 
завданої потерпілому злочином, дослі-
джували такі вчені як О. Ведерникова, 
Ю.О. Заіка, С.Ф. Любичева, О.П. Кучин-
ська, А. Лисенко, О.Г. Мазалов, В.Т. Нор, 
В.М. Савицький та ін. 

Вперше про потерпілого як центральну 
фігуру злочину заговорили у Західній 
Європі наприкінці 19-го століття. На Між-
народному пенітенціарному конгресі, який 
відбувся в Брюсселі у 1900 році, чимало 
юристів відстоювали думку, що обов’язок 
компенсувати потерпілому шкоду, завдану 
злочином, повинен бути юридичним 
обов’язком держави за принципом взаємної 
відповідальності громадянина перед держа-
вою і держави перед її громадянином [1].

У законодавстві багатьох країн втілено 
ідеї американського вченого Х. Зера, суть 
яких полягає у тому, що протиправне і 
карне діяння потрібно розглядати не з 
позиції суспільної небезпеки, а з позиції 
завданої шкоди конкретній особі, оскільки 

у більшості випадків злочин завдає шкоду 
конкретній особі, а не суспільству в цілому 
[5, 87]. 

Принципи відшкодування державою 
шкоди особам, які постраждали від зло-
чинів, закріплені у Європейській конвенції 
про відшкодування збитків жертвам насиль-
ницьких злочинів від 24 листопада 1983 р., 
яка поки що не ратифікована Україною [3]. 

Для України положення про відшкоду-
вання державою шкоди, завданої злочином, 
є новим, недостатньо теоретично розробле-
ним та законодавчо урегулюваним.

Цивільні кодекси УРСР 1922 року та 
1963 року не передбачали можливості від-
шкодування державою шкоди, завданої 
злочином. Питання відшкодування держа-
вою шкоди за нерозкриті злочини почало 
активно порушуватися юристами в кінці 
вісімдесятих – на початку дев’яностих років 
ХХ століття. Вчені відстоювали точку зору, 
що потерпілі вправі розраховувати на від-
шкодування шкоди державою [2, 26; 4, 54; 
6, 79].

У статтях 1177 та 1207 ЦК закріплено 
положення про відшкодування державою 
шкоди, завданої злочином.

Для відшкодування шкоди на підставі 
ст. 1177 та 1207 ЦК окрім факту заподіяння 
шкоди, злочинного діяння та причиново-
наслідкового зв’язку між ними потрібна 
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наявність особливих умов, зокрема, особу 
злочинця має бути не встановлено або така 
особа повинна бути неплатоспроможною.

Законодавством України не визначено, 
як встановлюється та чим підтверджується 
факт неплатоспроможності особи та факт, 
що особу злочинця не встановлено. Не ви-
рішеним також є питання, в якому обсязі 
відшкодовується шкода та чи можливим є 
стягнення з держави моральної шкоди.

Відсутність спеціального закону є цен-
тральною проблемою в реалізації ст. 1177 
і 1207 ЦК. Було розроблено декілька про-
ектів закону про відшкодування державою 
шкоди, завданої злочином, але жоден із за-
пропонованих проектів не був прийнятий 
Верховною Радою України.

На практиці відсутність спеціального 
закону про умови та порядок відшкоду-
вання державою шкоди, завданої злочи-
ном, розглядається судами як підстава для 
відмови у задоволенні позовів громадян до 
держави з вимогами про відшкодування 
шкоди [8; 10]. 

Європейський суд з прав людини у 
рішенні від 22 червня 2004 р., розглядаючи 
справу «Броньовський проти Польщі» про 
право на кредит, яке було законодавчо за-
кріплено в законодавстві Польщі, але через 
відсутність механізмів його реалізації 
носило виключно деклараційний характер, 
негативно оцінив «парадоксальну ситуа-
цію, в якій виявилося неможливим реалізу-
вати право на практиці, і що ці обмеження 
не були виправданими в демократичній 
державі, яка керується принципом верхо-
венства права», та визнав факт порушення 
Державою Польща Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод [9]. 
В Європейському суді з прав людини нако-
пичилося близько 30 справ за статтею 1177 
ЦК, і питання – чи мали заявники право-
мірні очікування щодо майна у вигляді від-
шкодування – залишається відкритим [7].

На сучасному етапі в Україні через від-
сутність спеціального закону право особи 
на відшкодування їй державою шкоди, за-
вданої злочином, є декларативним.

Для вирішення ситуації слід прийняти 
закон, до якого відсилають норми статей 
1177 та 1207 ЦК. В законі повинно бути 
передбачено умови відшкодування шкоди, 
встановлено чіткий та доступний порядок 
отримання виплат, встановлено момент ви-
никнення права на відшкодування, критерії 
визначення неплатоспроможності особи. 

Заслуговує на увагу ідея створення дер-
жавного фонду відшкодування шкоди, за-
вданої злочином. Джерелами фінансування 
фонду можуть також бути відрахування з 
державного бюджету з тих сум, які отри-
мані від використання праці засуджених, 
реалізації конфіскованого майна, в резуль-
таті стягнення штрафів за кримінальні та 
адміністративні правопорушення, тощо 
[2, 26]. 

Важливим кроком на шляху захисту 
інтересів потерпілого повинна бути рати-
фікація Україною Європейської конвенції 
про відшкодування збитків жертвам на-
сильницьких злочинів від 24 листопада 
1983 року. 

Належне функціонування на практиці 
механізму відшкодування державою 
шкоди, завданої злочином, повинно ви-
рішити завдання ефективного поновлення 
прав осіб, які потерпіли від злочинів, 
своєчасного відшкодування потерпілому 
шкоди, а також сприятиме утвердженню 
прав і свобод людини.
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Важную роль в деятельности коопера-
тивов играют кооперативные принципы, 
так как только они являются «непоколе-
бимыми заповедями, источником силы и 
энергии кооперации»1. 

Первые принципы функционирования 
кооперативов, в частности потребительских, 
были сформулированы кооператорами из 
г. Родчель (Общество справедливых роч-
дельских пионеров). Среди них основными 
являлись: паевое начало, «один член – один 

1 см.: сероштян М. В. Перспективы развития ко-
оперативного движения в XXI веке // Материалы рос-
сийской научно – практической конференции «коопе-
ративная самобытность в новом тысячелетии». – М.: 
МУПк, 2001.

голос» при принятии решений, независимо 
от количества паев, в кооперативе прода-
ются только добросовестные товары, чистые 
весом и точной мерой, доля прибыли отчис-
ляется на социальные нужды кооператоров, 
основная часть прибыли распределяется 
между членами по забору товаров, коопера-
тив соблюдает нейтралитет в политических 
и религиозных вопросах2. 

В своей основе эти принципы получили 
распространение во всем мире. Так, дея-
тельность современных кооперативов ос-
нована «на ряде кооперативных ценностей: 

2 см.: см.: коряков и. л. Принципы кооператив-
ного движения. – чита: зиП сУик, 1998. 
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взаимопомощь, взаимная ответственность, 
демократия, равенство, справедливость, 
солидарность и ряде этических принципов: 
честность, открытость, социальная ответ-
ственность и забота о других»1.

Ряд принципов закреплен и в Модель-
ном законе СНГ «О кооперативах и их объ-
единениях (союзах)», принятом на десятом 
пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ 
(постановление № 10-18 от 6 декабря 1997 
года)2. В частности, в соответствие со ст. 2 
кооператив создается и функционирует на 
основе следующих принципов: доброволь-
ности членства в кооперативе; управления 
деятельностью кооператива на демократи-
ческих началах (один член кооператива – 
один голос, выборность органов управления 
и их подотчетность перед общим собранием 
членов кооператива); взаимопомощи и обе-
спечения экономической выгоды для членов 
кооператива; автономии и независимости; 
создания условий для повышения образо-
вательного уровня и квалификации своих 
членов, доступности информации; сотруд-
ничества между кооперативами различных 
видов. 

Данные принципы отражены и в ст. 4 
в Законе Украины от 10 июля 2003 года 
№ 1087-IV «О кооперации».

Кооперативные ценности предусмо-
трены и в законах о сельскохозяйственной 
кооперации России и Украины. Вместе с 
тем, не все кооперативные начала имеют 
свою реализацию в иных нормах коопе-
ративного законодательства. В частности, 
речь пойдет о нарушении следующих 
кооперативных начал.

добровольность членства в коопера-
тиве. Данный принцип означает, что лю-
бое лицо, удовлетворяющее требованиям 
закона и устава кооператива, может стать 

1 см.: демьяненко В. Н., демьянено В. В. сельско-
хозяйственно-кооперативное право: курс лекций. – 4-е 
изд., исправ. и допол. – саратов: из-во ГоУ ВПо «са-
ратовская государственная академия права», 2005. 

2 информационный бюллетень Межпарламент-
ской ассамблеи стран-участников сНГ. 1998. № 16.

членом кооператива и на основании сво-
его заявления может выйти из его состава. 
Данный принцип прямо нарушен инсти-
тутом ассоциированного членства, пред-
усмотренным ст. 14 Федерального закона 
«О сельскохозяйственной кооперации». 
Ассоциированный член кооператива – 
это физическое или юридическое лицо, 
внесшее паевой взнос, по которому оно 
получает дивиденды, несет риск убытков, 
связанных с деятельностью кооператива, 
в пределах стоимости своего паевого 
взноса и имеет право голоса в кооперативе 
с учетом ограничений, установленных За-
коном и уставом кооператива. 

По смыслу ассоциированного член-
ства основная обязанность ассоциирован-
ных членов – внесение имущественного 
паевого взноса, а право – получение 
дивидендов. По статусу ассоциированные 
члены являются инвесторами коопера-
тива. 

За рубежом аналогичный институт из-
вестен кооперативному законодательству 
лишь немногих стран (во Франции это 
институт «нечленов», в Финляндии – вла-
дельцев инвестиционных акций).

Грубым нарушением принципа добро-
вольного членства в кооперативе является 
норма российского закона, позволяющая 
общему собранию членов кооператива при-
нять решение о переоформлении членства 
в ассоциированное членство в случаях 
прекращения трудовой деятельности: 
выхода на трудовую пенсию по старости 
или трудовую пенсию по инвалидности3; 
перехода на выборную должность вне ко-
оператива, службы в Вооруженных Силах 
РФ. Устав кооператива может предусма-
тривать и иные основания переоформления 
членства в ассоциированное членство. 

3 ряд российских ученых оценивают автомати-
ческое переоформление членства в ассоциированное 
членство при достижении пенсионного возраста их без 
согласия как нарушение прав граждан // см.: козырь 
М.и., Палладина М. и. еще раз о правовом положении 
субъектов сельскохозяйственной кооперации в россии // 
Аграрное и экологическое право. – 2007. – № 9. 
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В законодательстве Украины данный 
институт также предусмотрен, но Закон о 
сельскохозяйственной кооперации прямо 
не регулирует, в отличие от российского за-
кона, основания и порядок переоформления 
членства в ассоциированное членство, а 
лишь передает решение данного вопроса 
на локальный уровень (устав кооператива). 
Нельзя не согласиться с мнением М.И. Пал-
ладиной, о том, что нарушение данного 
принципа порождает нарушение и прин-
ципа распределения прибыли по участию 
в деятельности кооператива, а не по паям1. 
Так, Федеральный закон «О сельскохозяй-
ственной кооперации» и Закон Украины 
«О сельскохозяйственной кооперации»2 
предусматривают распределение прибыли и 
убытков кооператива между его членами с 
учетом их личного трудового участия или 
участия в хозяйственной деятельности. 
Данный принцип означает, что сельскохо-
зяйственные кооперативы ориентированы 
на участие своих членов в хозяйственной 
деятельности кооператива. Так, по Феде-
ральному закону от 8 декабря 1995 года «О 
сельскохозяйственной кооперации» члены 
сельскохозяйственных производственных 
кооперативов должны принимать трудо-
вое участие в его деятельности, а члены 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов обязаны принимать участие 
в хозяйственной деятельности коопера-
тива, под которым понимаются поставки 
в кооператив продукции, сырья членами 
кооператива, приобретение ими товаров в 
кооперативе, пользование услугами коо-
ператива, в том числе получение займов и 
сбережение денежных средств в кредитном 
кооперативе. Аналогичные требования 
содержатся и в Законе Украины «О сель-
скохозяйственной кооперации». Но данный 
принцип перечеркивают нормы об огра-
ничении дивидендов по дополнительным 

1 Палладина М.и. искаженная правовая природа 
организационно-правовых форм ведения сельского хо-
зяйства // Государство и право. –2010. – № 3. 

2 Ведомости Верховной рады Украины. –1997. – 
№ 39. – ст. 261.

паевым взносам членов и паевым взносам 
ассоциированных членов. В России на 
выплату дивидендов на дополнительные 
паевые взносы членов кооператива и 
паевые взносы ассоциированных членов ко-
оператива может выделяться не более 30% 
прибыли, подлежащей распределению. В 
Украине размер выплат ограничен не только 
по паевым взносам ассоциированных 
членов, но и паевым взносам членов коопе-
ратива (не более 20% дохода, подлежащего 
распределению. Следовательно, можно 
наблюдать проникновение акционерных на-
чал в кооперативное законодательство3. 

Несмотря на закрепление в Феде-
ральном законе «О сельскохозяйственной 
кооперации принципа ограничения участия 
в хозяйственной деятельности коопера-
тива лиц, не являющихся его членами, тем 
не менее, допускается участие в работе 
кооператива работников без статуса членов 
кооператива, число которых не должно 
превышать число членов производственного 
кооператива. В потребительских кооперати-
вах не менее половины услуг должны пред-
оставляться его членам, Следовательно, 
50% услуг кооперативов могут оказываться 
лицам, не являющихся их членами. Таким 
образом, как отмечает М.И. Палладина, 
«сельскохозяйственные производственные 
и потребительские кооперативы «лишь 
наполовину кооперативные и наполовину 
хозяйственные общества».4

В законодательстве Украины предусма-
тривается в качестве принципа открытый 
и добровольный характер членства тех, 
кто признает устав кооператива, желает 
пользоваться услугами кооператива, при 
необходимости принимает на себя участие в 
финансировании кооператива на условиях, 
предусмотренных уставом кооператива 
(ст. 3). Данный принцип следует также и из 
определения сельскохозяйственного обслу-
живающего кооператива, который опред-
еляется как кооператив, созданный для 

3  Палладина М. и. Указ. соч. с. 44.
4  Палладина М. и. Указ. соч. с. 45.
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предоставления услуг преимущественно 
членам кооператива и другим лицам с це-
лью проведения их сельскохозяйственной 
деятельности (ст. 1 Закона Украины «О сель-
скохозяйственной кооперации»). Но при 
этом обслуживающие кооперативы пред-
оставляют услуги согласно уставу другим 
лицам в объемах, которые не превышают 20 
процентов общего оборота кооператива, что 
в большей степени соответствует коопера-
тивной природе.

Таким образом, кооперативные 
принципы, закрепленные в российском 
и украинском законах о сельскохозяй-
ственной кооперации на первый взгляд 

де-юре соответствуют кооперативным 
принципам, признанным во всем мире. 
Однако, детальный правовой анализ 
норм законодательства о сельскохозяй-
ственной кооперации свидетельствует об 
отсутствии последовательной реализации 
кооперативных принципов, а ряд норм 
прямо перечеркивают кооперативную при-
роду. Поэтому полагаем, что нормы как Фе-
дерального закона «О сельскохозяйственной 
кооперации», так и нормы Закона Украины 
«О сельскохозяйственной кооперации» 
нуждаются в приведение в соответствие с 
кооперативными ценностями МКА. 

В Україні земельні спори вирішуються 
за правилами цивільного, господарського 
та адміністративного судочинства. Аналіз 
судової практики свідчить про відсутність 
єдиних підходів у визначенні юрисдикції 
при вирішенні земельних спорів, в одна-
кових за контекстом обставин справах суди 
займають протилежні позиції. 

За загальним правилом, розмежування 
компетенції судів з розгляду земельних та 
пов’язаних із земельними відносинами 
майнових спорів відбувається залежно від 
суб’єктного складу їх учасників [1]. Від-
повідно до ч. 1 ст. 15 ЦПК України суди 
розглядають у порядку цивільного судо-
чинства справи щодо захисту порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод 
чи інтересів, що виникають із цивільних, 
житлових, земельних, сімейних, трудових 

відносин, а також з інших правовідно-
син, крім випадків, коли розгляд таких 
справ проводиться за правилами іншого 
судочинства [2]. Згідно із п. 6, ч. 1, ст. 12 
ГПК України [3] господарським судам під-
відомчі справи у спорах, що виникають із 
земельних відносин, в яких беруть участь 
суб’єкти господарської діяльності, за ви-
нятком тих, що віднесено до компетенції 
адміністративних судів. Господарські суди 
розглядають ці спори, оскільки земля є 
об’єктом цивільних прав і обов’язків і ви-
користовується в господарській діяльності 
на підставі цивільно-правових угод. Якщо 
предметом спору є право власності на 
земельну ділянку або право користування 
нею, в тому числі відновлення порушен-
ного права третьою особою, яка на під-
ставі рішень владних органів претендує 

к.В. шаПоВал,
аспірантка
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на спірну земельну ділянку, то такий спір 
є спором про право і незалежно від участі 
в ньому органу, яким земельна ділянка 
надана у власність або у користування, 
повинен вирішуватися у порядку госпо-
дарського судочинства [5]. Зокрема ці 
положення знайшли своє відображення у 
Постановах колегії суддів Судової палати 
в адміністративних справах Верховного 
Суду України [6]. 

Відповідно до п. 1, 4, ч. 2, ст. 17 КАС 
України юрисдикція адміністративних 
судів поширюється на спори фізичних чи 
юридичних осіб із суб’єктом владних по-
вноважень щодо оскарження його рішень 
(нормативно-правових актів чи правових 
актів індивідуальної дії), дій чи безді-
яльності; спори, що виникають з приводу 
укладання,виконання, припинення, скасу-
вання чи визнання нечинними адміністра-
тивних договорів [4]. 

Саме питання розмежування юрис-
дикції господарських та адміністративних 
судів залишається найбільш актуальним 
проблемним питанням у розгляді земель-
них спорів, зважаючи на те, що земельне 
право за своєю природою є комплексною 
галуззю права, для якої характерним є за-
стосування як адміністративно-правового, 
так і цивільно-правового методів регулю-
вання суспільних відносин [7, 7–8]. Судам 
необхідно розрізняти участь державних 
органів та органів місцевого самовряду-
вання у земельних відносинах як суб’єктів 
владних повноважень та як органів, що 
реалізують права держави, територіальних 
громад та Українського народу в цілому, як 
власників землі. Спори, у яких державні 
органи та органи місцевого самовряду-
вання реалізують повноваження власника 
землі, підвідомчі господарським судам [8]. 
До спорів, які мають вирішуватися адміні-
стративними судами, слід віднести право-
відносини, які можна окреслити розділом 
VІІ Земельного кодексу України [7, 15]. 

На нашу думку, всі ці спори повинні 
вирішуватися за правилами КАС України, 
оскільки суб’єкт владних повноважень є, 

перш за все, управлінцем, а не власником, 
що має специфічне призначення у державі.

У зв’язку з цим необхідно проаналі-
зувати Рішення Конституційного Суду 
України від 1 квітня 2010 р. № 10-рп/2010, 
згідно з яким при вирішенні сільськими, 
селищними, міськими радами питань 
відповідно до пунктів «а», «б», «в», «г» 
ст. 12 Земельного кодексу України, ці ради 
виступають як суб’єкти владних повно-
важень, які реалізують розпорядчі та інші 
функції. Отже, ці спори належить до юрис-
дикції адміністративних судів [9]. Рішення 
є абсолютно логічним. Але, нажаль, цим 
Рішенням в повній мірі, так і не вирішено 
питання визначення підвідомчості земель-
них справ судам. 

На сьогоднішній день у судах України 
наявна величезна кількість земельних спо-
рів, які відрізняються один від одного як 
суб’єктним складом, так і предметом, ха-
рактером спірних правовідносин. На нашу 
думку, земельні спори є специфічними, та-
кими, що мають певні особливості, які від-
різняють їх від цивільних, господарських, 
адміністративних. Для того, щоб вирішити 
спірні питання щодо розмежування під-
відомчості земельних спорів, сформувати 
єдину судову практику по цій категорії 
спорів необхідно внести зміни та доповне-
ння у відповідні розділи ЦПК, ГПК, КАС 
України та регламентувати процедуру їх 
вирішення у окремому нормативно-право-
вому акті. 
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СТУДЕНТСЬКІЙ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: 
«РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ  

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

29 березня 2011 р. в Академії адвокатури України відбулося засідання студент-
ського круглого столу, присвяченого питанням реформування фінансової 

системи України. Основна мета круглого столу –  з позицій сучасних реалій обговорити 
найбільш болючі питання реформування фінансової системи України, з’ясувати основні 
шляхи вдосконалення фінансового законодавства в посткризовий період, зорентувати 
студентів на необхідність приведення національного фінансового законодавства у відпо-
відність до потреб економічного розвитку країни та інтегрування його до європейського 
простору, адаптації до законодавства Європейського Союзу. В засіданні взяли участь 
студенти 2 і 3 курсів юридичного факультету, магістр права Сапегін В.В., проректор з 
наукової роботи, кандидат юридичних наук Курдюков В.В. Всього в засіданні круглого 
столу взяли участь 30 студентів.

Відкриваючи засідання, професор кафедри кримінального та адміністративного права 
Академії Костюченко О.А. підкреслив актуальність проблеми реформування фінансової 
системи України, всіх її сфер: бюджетної, податкової, банківської та валютної, зупинився 
на глибоких політичних, економічних, соціальних та організаційних перетвореннях, які 
впливають на фінансову систему державу, ефективність якої багато в чому залежить від 
процесу її реконструкції,  здійснення належної державної політики у сфері фінансової ді-
яльності. Виступаючий також наголосив на необхідності виконання програми фінансового 
оздоровлення держави, розробки стабілізаційних заходів щодо запобігання негативним  
наслідкам  від фінансової кризи, а це вимагає прийняття ефективних законів, здійснення 
практичних заходів та розробки науково обґрунтованих критеріїв функціонування фінан-
сової системи держави з метою мінімізації можливих збитків від фінансової кризи для 
економіки держави.

На засіданні студентського круглого столу виступило 15 студентів, а саме: магістр 5 
курсу Сапегін В.В., ст. 3 к. Лебедь І.А., ст-ка 3 к. Котік В.П., ст. 3 к. Архіпов А.Б., ст. 2 к. 
Ковалюк С.В., ст. 3 к. Ткаченко М.С., ст. 3 к. Сапожніков Г.М., ст-ка 3 к. Дутчак М.І., ст-ка 
3 к. Середа Г.П., ст-ка 3 к. Западнюк Н.І., ст. 3 к. Шалагінов А.В., ст-ка 3 к. Коваль О.С., 
ст. 3 к. Коцупал Д.О., ст-ка 3 к. Сташенко І.Ю. і ст-ка 3 к. Циганок А.Ю.

На засіданні круглого столу обговорювались актуальні питання фінансової політики і 
фінансової діяльності держави, вдосконалення фінансового законодавства України, ефек-
тивність застосування фінансових норм, правове регулювання бюджетних, банківських і 
податкових відносин, операцій з цінними паперами, питання відповідальності платників 
податків за порушення податкового законодавства.

Особливе місце у виступах студентів було відведено реформуванню національної бан-
ківської системи та вдосконаленню банківського законодавства, проблемам реформування 
податкової системи та оподаткування в Україні, аналізу системи податків, механізму їх 
справляння та ін. Студенти у своїх виступах підкреслювали, що фінансова система Укра-
їни потребує реформування, а фінансове законодавство не завжди відповідає сучасним 
реаліям, висловлювали пропозиції щодо практики застосування норм фінансового зако-
нодавства та вдосконалення його окремих аспектів, зокрема, податкового та банківського 
законодавства, прийняття ефективних законів та здійснення практичних заходів, спрямо-
ваних на оздоровлення фінансової системи держави. Серед кращих виступів студентів, 
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які ґрунтовно та цікаво розкрили поставлені питання, слід відзначити таких студентів: 
ст-ку З к. Котік В.П. з темою «Фактичні перевірки – новий метод обстеження платників 
податків». В своєму виступі студентка детально зупинилася на порядку проведення 
фактичних перевірок (ст. 80 Податкового кодексу України), проаналізувала обставини, за 
наявності яких здійснюються фактичні перевірки, умови допуску посадових осіб органів 
податкової служби до об’єктів перевірки та порядок оформлення результатів фактичних 
перевірок, висловила деякі пропозиції щодо вдосконалення процедури фактичних пере-
вірок платників податків.

Ст-ка З к. Цутчак М.І. присвятила свій виступ новим моментам порядку адміністру-
вання податків та зборів, зокрема, проаналізувала розширені повноваження податкових 
органів, новний порядок ведення обліку для підприємців на загальній основі оподатку-
вання, зміст процедури оскарження рішень органів податкової служби. Важливе місце у 
виступі студентки було відведено аналізу нововведень окремих загальнодержавних по-
датків (податку на прибуток, податку на додану вартість та акцизному податку), суттєвим 
змінам встановлених нових місцевих податків та зборів. 

Ст. 2 к. Ковалюк С.В. присвятив свій виступ питанням реформування банківської сис-
теми України, зокрема, ґрунтовно розкрив механізм функціонування національної банків-
ської системи, чинники, які впливають на розвиток банківської системи, а також вказав на 
необхідність вдосконалення законодавчої бази, яка б регулювала правовий статус банків і 
банківську діяльність у відповідних сферах.

З представлених текстів наукових доповідей студентів кращою визнана робота сту-
дентки 3 к. Юзвюк І.С. на тему «Роль банків у міжнародних розрахунках».

На закінчення засідання проф. Костюченко О.А., підводячи підсумки обговорення, 
подякував присутнім за участь у засіданні круглого столу і всім виступаючим за змістовні 
виступи та підкреслив, що обговорення теми не можна вважати завершеною і висловив 
впевненість, що подібні засідання будуть регулярними, корисними і сприятимуть активі-
зації наукової думки студентів та живому інтересу їх до проблем фінансового права.

О.А. Костюченко 
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НОВИНИ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

В Академії адвокатури запроваджено звання «Почесний доктор Академії адвокатури Укра-
їни (Doctor Honoris Causa)». Це звання – символ поваги і визнання з боку академічної 

спільноти присуджується видатним представникам світової юридичної науки, освіти і куль-
тури, найбільш авторитетним державним і громадським діячам за унікальний внесок у розви-
ток юриспруденції, міжнародного співробітництва у науковій та освітній галузі, утвердження 
поваги до прав людини.  

Вчена Рада Академії адвокатури України прийняла рішення про присвоєння  звання  «По-
чесний доктор Академії адвокатури України (Doctor Honoris Causa)» Жану-Полю Коста, 

Голові Європейського Суду з прав людини за вагомий внесок у розвиток сучасної юриспруден-
ції, видатні досягнення в утвердженні поваги до прав людини.   

Представляючи Жана-Поля Косту 
під час офіційної  Церемонії вру-
чення диплому  Почесного доктора, 
ректор Академії адвокатури Укра-
їни Т.В. Варфоломеєва підкреслила, 
що його візиту до України і ви-
ступу на Міжнародній конференції 
«Проблеми застосування практики 
Європейського Суду з прав людини 
в правовій системі України» на-
дається важливого значення. Пре-
зидент України Віктор Янукович на 
зустрічі з Головою Європейського 
Суду з прав людини Жаном-Полем 
Костою підкреслив, що практика 
Європейського суду з прав людини 
сприяє розвитку демократичних 
процесів в Україні і є тим лакму-
совим папірцем, який допомагає 
Україні побудувати вірний шлях 
демократичного поступу. 
Голова Вченої ради Академії адво-

катури України Т.В. Варфоломеєва у своїй промові  репрезентувала пана Жана-Поля Косту, 
окреслила основні віхи його життя, наукові здобутки і професійні інтереси, процитувала 
Жана-Поля Косту, котрий характеризував свій шлях  так: «Боротьбі за дотримання прав лю-
дини немає кінця, тому вона нагадує міф про Сізіфа, що вічно котить камінь вгору. Боротися 
потрібно постійно, тому що, як в цьому міфі, піднявшись вгору, доводиться опускатися вниз. 
На щастя, зрештою все ж досягаєш вершини».  Вона також згадала слова з інтерв’ю Жана-
Поля Кости: «Ми – Європейський Суд – все більшою мірою опікуємось питаннями, що сто-
суються біомедицини, біоетики, штучного запліднення…». Пані ректор зазначила: «Це дуже 
співзвучно із тією проблематикою, що останнім часом опинилася у фокусі уваги Академії 
адвокатури: з метою ґрунтовного наукового дослідження цих проблем ми створили Інститут 
медичного права та біоетики, на базі якого діє Українське відділення кафедри ЮНЕСКО з 
біоетики. Маємо надію, що наші доробки можуть стати у нагоді і для розвитку прецедентного 
права Європейського Суду». 
Хвилююча мить: під звуки Gaudeamus студенти у національних костюмах вносять до зали 
оздоблення і відзнаки Почесного доктора Академії адвокатури України, спеціально розроблені 
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і виконані у старовинних українських традиціях. Пана Жана-Поля Косту  урочисто облачають 
в докторську мантію і головний убір, вручається диплом Почесного доктора Академії адвока-
тури України (Doctor Honoris Causa).
У своїй інавгураційній лекції пан Жан-Поль Коста подякував Вчену раду Академії адвока-
тури за присудження йому Почесного звання Doctor Honoris Causa. Блискуча лекція Голови 
Європейського Суду з прав людини Жана-Поля Кости була вислухана з великою увагою і від-
значена оплесками. 
У офіційній Церемонії вручення диплому взяли участь: Суддя Європейського Суду від Укра-
їни Ганна Юдківська, заступник Голови секретаріату (Реєстратора) Європейського суду Майкл 
О’Бойл, Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лут-
ковська, віце-президент Спілки адвокатів України Ольга Жуковська, член правління Асоціації 
правників України Ігор Головань, юридичний радник Американської асоціації адвокатів / 
Ініціативи з верховенства права (ABA–ROLI) Тетяна Рогозянська, проректори Національної 
школи суддів України Оксана Кучинська і Наталя Шукліна, відомі адвокати, вчені-правники, 
професори провідних київських вузів.

ЖАН-ПОЛЬ КОСТА. КОРОТКА БІОГРАФІЯ
Пан коста народився у столиці Тунісу, отримав освіту в ліцеї міста карно і продовжив на-
вчання в престижному ліцеї Анри-IV в Парижі, потім вивчав право в Інституті політичних 
досліджень Парижу, більш відомому як сьянс По, який закінчив в 1961 році, в 1962 – отримав 
ступінь магістра права, у 1964 році закінчив аспірантуру в галузі публічного права. Потім він 
вчився в Національній школі управління.
У червні 1966 року коста був призначений Аудитором в державну раду, орган французького 
національного уряду, який забезпечує системі виконавчої влади  юридичні консультації і висту-
пає адміністративним судом останньої інстанції. з 1968 по 1973 рік він викладав в Інституті 
політичних досліджень Парижу і в Національній школі управління в Парижі (1978–1979), а з 
1981 по 1984 роки був директором канцелярії Міністра народної просвіти. з 1985 по 1986 р. 
він очолював французьку делегацію на переговорах з будівництва тунелю під ла-Маншем, а з 
1985 по 1989 р. викладав в Міжнародному інституті державного управління, був призначений 
запрошеним професором в Університеті орлеану (1989-1998) і в сорбонні (1992–1998).
1993-1996 роки – Голова групи «Права людини і роль державних органів» Міжнародного 
інституту адміністративних наук у Брюсселі, Голова комісії з доступу до адміністративної 
документації CADA (1995–1998 роки). У 1996-1998 роках – Голова комісії з мирного врегулю-
вання суперечок, що стосуються публічних договорів.
Пан коста також виконував низку громадських функцій і обіймав кілька почесних посад: кон-
сультант Unesco (1974–78), консультант  Програми  довкілля ооН (1980–81), Місія в Пекін 
від імені Проекту розвитку ооН (1993), Генеральний секретар Французького Інституту 
Адміністративних Наук (1985–93), член, потім Віце-президент Міжнародного Інституту 
Адміністративних Наук (1986–95), член європейської Групи Публічного Права  (починаючи 
з 1991).
Науковий доробок пана коста складають численні монографії і статті, видані у різних 
країнах світу. його науковий авторитет визнано у європі – пан коста є почесним доктором 
Університетів Бухаресту, Брно, кошице, має низку академічних нагород і відзнак. Відтепер 
він є і доктором Honoris Causa Академії адвокатури України.
1 листопада 1998 року пан коста прийняв на себе обов’язки судді в європейському суді з 
прав людини (обраний від Франції). згодом він став Головою секції (2000–2007) і заступником 
Президента суду (2001-2007). 19 січня 2007 року обраний Головою європейського суду.
З інавгураційною лекцією пана Жана-Поля Кости та офіційною Церемонією вручення диплому  По-
чесного доктора Академії адвокатури України можна ознайомитися на сайті Академії.
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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 про-
блеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх 
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, 
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; в) 
формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; ґ) висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших 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. Форма 
23, затверджена наказом ВАК України від 21 березня 1997 року № 121) та відповідних державних стан-
дартів.

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 
наявність рецензії наукового керівника з зазначенням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища, 
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ім’я та по-батькові).
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 на-

укового закладу (протокол №*** від”__”____200_року)
Автор підписує статтю та зазначає прізвище, ім’я та по батькові, повністю звання, 

посаду, назву кафедри,  факультету, вузу, домашню адресу, контактні телефони.
4. Порядок Подачі матеріаліВ до редакційної колегії:
4.1.Стаття подається в електронному варіанті на дискеті у 2 файлах (в форматі dос. та в форматі 

RTF; назва файла обов’язково латинськими літерами) та в роздрукованому вигляді. На етикетці 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).


