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Сучасний цивілізований світ досяг зна-
чних успіхів у забезпеченні благополуччя 
людини як першооснови суспільства, на-
давши їй такого правового статусу, який 
робить її в принципі захищеною від мож-
ливих порушень її прав, свобод і законних 
інтересів, спроб скасування гарантованих 
конституційних прав і свобод [30, 9; 57, 7].

Реальне порушення прав і свобод або 
загроза виникнення такого порушення не-
минуче викликає реакцію уповноважених 
осіб і органів, спрямовану на усунення 
цього явища і вжиття заходів превентив-
ного характеру. Найбільш надійним і ци-
вілізованим способом є захист за допо-
могою судового розгляду конфлікту, що 
дозволяє використати встановлену зако-
ном процедуру правового регулювання. 
Право на судовий захист прямо передба-
чено Конституцією України, де в ч. 1 ст. 55 
сказано, що «права і свободи громадянина 
захищаються судом», а тому, слід підкрес-
лити, воно є невід’ємним правом кожної 
людини, покликане, за вірним висловом 
С.С. Алексеєва, утверджувати самоцін-
ність людини, її право на життя, гідність 
і свободу, її центральне місце в житті сус-

пільства [4, 111. Див. також 25, 25; 30, 8; 
47, 71; 57, 7].

Збереження непорушності прав і сво-
бод людини є священним обов’язком дер-
жави і суспільства. Проте на сучасному 
етапі неможливо обійтись в окремих ви-
падках від деякого обмеження прав і сво-
бод. Проблема полягає в тому, щоб такі 
обмеження не виходили за встановлені в 
законах рамки і були зумовлені визначеною 
потребою. В переважній більшості випад-
ків це стосується обставин, пов’язаних з 
наявністю загрози безпеці інших осіб, дер-
жави, охоронюваних законом інтересів, та 
заходів процесуального примусу. І ось тут 
на повну потужність повинна розкриватись 
функція захисту, яка спрямовується на те, 
щоб недосконалість законів, некомпетент-
ність або зловживання правозастосовних 
органів, а часто й відсутність належного 
механізму контролю за діяльністю право-
охоронних органів не приводили до пору-
шення прав людини і необґрунтованого їх 
обмеження [36, 21].

Розглядаючи теоретичні проблеми су-
дового захисту, необхідно особливо під-
креслити, що предметом захисту є не особа 
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професор
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в буквальному розумінні, а суб’єктивні 
інтереси і порушені суб’єктивні права 
обвинуваченого, а також факти й обста-
вини кримінальної справи, головним чи-
ном ті, які виключають або пом’якшують 
відповідальність [1, 12; 43, 55; 47, 133; 
53, 108; 57, 127; 58, 38], оскільки об’єкт 
суб’єктивного права, як вірно відзначає 
М.В. Вітрук, і це випливає із змісту ст. 55 
Конституції України, «являє собою блага 
та цінності, які необхідні для життєдіяль-
ності людини і здатні задовольнити по-
треби та інтереси носіїв прав» [14, 233]. 
При цьому слід обов’язково враховувати, 
що включення особи в систему правового 
регулювання стосовно захисту її прав і сво-
бод відбувається на фоні широкого психо-
логічно значущого контексту, який на рівні 
свідомості, емоцій, мотивацій, спонукань, 
здібностей об’єднує об’єктивно існуючі 
соціально-правові умови й обставини, від 
яких значною мірою залежить їх правове 
становище. Багато правових норм обля-
мовано етико-психологічними чинниками, 
але вони тенденційно знаходяться поза 
увагою законодавців, що в окремих на-
прямах процесуальних відносин суб’єктів 
поступово доводить до рівня підсвідомості 
відчуття узаконеної нерівності сторін, при-
чому обов’язково на «користь» обвину-
вачення і на шкоду захисту прав і свобод 
людини [19, 39; 45, 85].

Судовий захист як інститут є прикмет-
ною ознакою громадянського суспільства, 
він нівелює інквізиційні тенденції, утвер-
джуючи судові механізми розслідування 
кримінальних справ, які значно послаблю-
ють репресивний вплив на особу аж до 
того часу, поки її вина не буде встановлена 
обвинувальним вироком суду, що набрав 
законної сили [5, 7].

Доступність правосуддя повинна роз-
глядатись як доступність реалізації права 
на судовий захист, і для кожного громадя-
нина виявляється, насамперед, у створенні 
норм законодавства, які дозволяли б на 
будь-якій стадії кримінально-процесуаль-
ної діяльності вимагати судового контр-

олю і винесення судового рішення з метою 
захисту порушених прав і свобод [30, 10].

Право кожного на справедливий роз-
гляд кримінальної справи компетентним, 
незалежним і неупередженим судом являє 
собою концентрований вираз права на су-
довий захист [34, 59]. Останній здійсню-
ється особливим суб’єктом – судом, який 
в системі поділу функцій державної влади 
посідає видатне місце у стримуванні но-
сіїв законодавчої та виконавчої функцій 
влади у їх прагненні до домінування, в со-
ціальному плані виконує видатну роль у 
захисті прав людини, інтересів суспільства 
та держави, є суб’єктом кримінально-про-
цесуальної діяльності, маючи виключну 
компетенцію щодо вирішення питань ви-
нуватості або невинуватості особи на 
підставі змагального і гласного розгляду 
справи, обмеження на основі закону кон-
ституційних прав учасників кримінального 
судочинства [32, 112; 34, 16; 57, 21].

Отже, регулювання кримінально-пра-
вових відносин здійснюється в межах кри-
мінально-процесуальної процедури, яка 
визначається специфікою цих відносин і 
завданнями кримінального судочинства 
[38, 23; 59, 45]. Проте успішна діяльність 
суду щодо виконання завдань криміналь-
ного судочинства, зміцнення законності й 
правопорядку є немислимою без проце-
суальної змагальності в доказуванні, за-
конного протиборства обвинувачення й за-
хисту і в конкретному вигляді – без участі 
захисника в процесі, обов’язки якого на 
дійсно високому професійному рівні може 
виконувати лише адвокат. В механізм за-
хисту прав і законних інтересів осіб, які 
притягаються до кримінальної відпові-
дальності, складовою частиною, можливо 
– найвагомішою, входить правозабезпечу-
вальна діяльність саме адвокатури [39, 297; 
61, 166].

Адвокатура – поняття узагальнююче, 
яке не ототожнюється з поняттям адвока-
тури як об’єднання – юридичної особи. 
Виходячи з окреслених Конституцією 
України завдань адвокатури, можна дійти 
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висновку, що адвокатура є одним з інсти-
тутів правової системи держави, котра ви-
конує такі завдання, без виконання яких 
функціонування цієї системи неможливе. 
Основні положення про роль адвокатів, 
прийняті VIII конгресом ООН щодо запо-
бігання злочинам у серпні 1990 р., звер-
тають увагу на необхідність забезпечення 
прав людини і основоположних свобод 
та ефективної можливості користуватися 
юридичною допомогою, здійснюваною на-
лежними юристами-професіоналами, і при 
цьому встановлюється, що професійні асо-
ціації адвокатів забезпечують юридичну 
допомогу для всіх, хто має в ній потребу, 
кооперуючись з урядом та іншими інсти-
тутами для досягнення цілей правосуддя й 
суспільного інтересу.

Віднесення до компетенції саме адво-
катури діяльності із забезпечення права 
захист від обвинувачення і надання право-
вої допомоги у визначених Конституцією 
випадках є важливою, забезпеченою дер-
жавою гарантією належного рівня профе-
сійного захисту, консультування та іншої 
правової допомоги, оскільки лише адвокати 
наділені спеціальними професійними пра-
вами, гарантіями адвокатської діяльності, 
лише щодо них встановлені певні профе-
сійні обов’язки, передбачена адвокатська 
таємниця, правила адвокатської етики та 
відповідальність за неналежне здійснення 
адвокатом його обов’язків [3, 12, 14].

Право на отримання кваліфікованої 
правової допомоги гарантується кожному, 
і як одне з найбільш значущих дане право 
проголошується в міжнародних правових 
актах, зокрема, у Міжнародному пакті про 
громадянські та політичні права, Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод [12, 7]. З огляду на це одним з ви-
ключно важливих, ключових елементів 
успішної реалізації політичної волі щодо 
євроінтеграції України є досягнення пев-
ного рівня узгодженості українського зако-
нодавства із правом Ради Європи, перш за 
все, під кутом зору приведення української 
системи захисту прав людини за формою 

і змістом до загальновизнаних європей-
ських стандартів, втілених, зокрема, у пре-
цедентному праві Європейського суду з 
прав людини. Але разом з тим положення 
нових демократичних принципів і стандар-
тів поки що залишається деякою мірою без 
відпрацьованих механізмів їхньої дієвої ре-
алізації й захисту, що пояснюється певним 
відставанням правової системи, законодав-
ства від потреб реформування суспільства, 
невідповідністю правових норм потребам 
впливу на економічні й соціальні перетво-
рення, відсутністю єдиного стратегічного 
напряму в проведенні правових перетво-
рень. Неважко побачити, що однією з від-
чутних проблем правотворення є забезпе-
чення гармонійного розвитку приватного 
й публічного права, бо в Україні вперто 
продовжує зберігатись пріоритетність пу-
блічного права [21, 5, 10]. Крім того, сьо-
годнішня ситуація, яка склалася в Україні 
таким чином, що адвокат може одночасно 
здійснювати діяльність і практикувати 
як юрист-підприємець, коли адвокатські 
об’єднання створюються на засадах парт-
нерства або навіть у формі господарських 
товариств, коли колеги наймають адвоката 
на роботу за трудовою угодою або нада-
ють правову допомогу як суб’єкти підпри-
ємництва, – така ситуація не може не по-
роджувати становище хаосу і без сумніву 
потребує прискіпливого аналізу та вибору 
розумної сучасної моделі організації на-
дання правової допомоги [13, 13]. Най-
більш болючими є проблеми, пов’язані з 
доступністю правової допомоги, її якістю 
та ефективністю. На забезпеченні цих чин-
ників наполягає Рада Європи: виконання 
професійних стандартів, гарантування 
ефективної процедури доступу до адвока-
тів, забезпечення належного фінансування 
та інших ресурсів для юридичної допомоги 
малозабезпеченим, підвищення кваліфіка-
ції адвокатів, застосування дисциплінарної 
відповідальності за надання неякісної пра-
вової допомоги тощо.

Доступність правової допомоги по-
лягає в своєчасному, швидкому й безпе-
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решкодному її отриманні, а також за при-
йнятного для споживачів цієї допомоги 
платою або за рахунок держави. Більше 
того, Європейський суд з прав людини 
вбачає порушення права людини на спра-
ведливий суд у формі обмеження права 
на захист (п. 3(с) ст. 6 Конвенції) у тих 
випадках, коли в результаті відсутності 
процедури призначення адвоката за ра-
хунок держави на окремій стадії процесу 
безкоштовне правове представництво 
вже не вважається обов’язковим за Кри-
мінально-процесуальним законодавством 
[62]. Основними положеннями про роль 
адвокатів передбачено обов’язок уряду за-
безпечити людині затриманій, заарештова-
ній, поміщеній у тюрму швидкий доступ 
до адвоката без перешкод, залякувань, 
втручання, тиску, а також забезпечити 
необхідні умови, час і засоби для зустрічі 
або комунікацій з адвокатом, причому не-
припустимими є зволікання, перешкоди і 
цензура [11, 7]. При цьому згідно з Резо-
люцією Комітету Міністрів Ради Європи 
«Про юридичну допомогу і консультації» 
від 2 березня 1978 року № (78)8 ніхто не 
може бути позбавлений необхідної юри-
дичної допомоги внаслідок перешкод 
економічного характеру: іншими словами 
держава не може правомірно посилатися 
на економічні складності як на обставину, 
що виправдовує відсутність чи неефектив-
ність системи безоплатної (фінансованої 
державою) правової допомоги.

У цьому плані щонайперше в загаль-
ному вигляді взаємовідносини адвокатури 
і держави повинні бути внормовані щодо їх 
обов’язків одна до одної не через взаємо-
дію держави й елементів громадянського 
суспільства (поки що досить кволих), а 
через нормативне регулювання створення 
і діяльності самоврядної, незалежної від 
держави організації адвокатів. Водночас 
публічно-правовий характер діяльності ад-
вокатури зумовлює організаційно-правове 
оформлення цієї структури: вона повинна 
відповідати управлінській моделі організа-
ції, яка здатна адекватно виконувати покла-

дені на неї Конституцією публічно-правові 
функції [8, 64].

Проголошена і закріплена конститу-
ційно рівність сторін у судочинстві за ви-
значенням створює бездоганні умови для 
реалізації права особи на швидкий і спра-
ведливий суд, а в сенсі здійснення зма-
гального юридичного доказування торує 
шлях до безперешкодного встановлення 
об’єктивної істини у справі (або, принай-
мні, «істини поза розумним сумнівом»). 
Проте, як свідчить багатогранна практика 
кримінального судочинства, досить часто і 
повсюдно в Україні адвокат-захисник стика-
ється з активною протидією його законній 
діяльності з боку представників сторони об-
винувачення та інших зацікавлених осіб, що 
обмежує можливість реалізації права на за-
хист та негативно впливає на здійснення ад-
вокатом своїх правозахисних повноважень. 
Втручання в законну діяльність адвоката і 
перешкоджання її здійснення відбувається 
шляхом протидії реалізації його повнова-
жень, порушення гарантій його незалеж-
ності й недоторканності, порушення адво-
катської таємниці. Найбільш поширеними 
способами протидії реалізації повноважень 
адвоката-захисника є обмеження його до-
ступу до особи, яка потребує захисту, або 
до матеріалів кримінальної справи, пере-
шкоджання його участі в доказуванні, а ти-
повими порушеннями незалежності й недо-
торканності адвоката виступають способи 
необґрунтованого притягнення його до дис-
циплінарної відповідальності, проведення 
безпідставних щодо нього оперативно-роз-
шукових заходів тощо [44, 57].

Перешкоджання законній діяльності 
адвоката у наведені способи, безумовно, 
є аморальним і протиправним, але з ним 
як з реальними й конкретними проявами 
можна ефективно боротись шляхом гро-
мадського впливу, зокрема, за допомогою 
засобів масової інформації, реагування з 
боку адвокатських об’єднань та офіційних 
представницьких органів адвокатури, а та-
кож шляхом застосування в крайніх випад-
ках заходів кримінально-правової репресії.
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Набагато небезпечнішим є намагання 
теоретично обґрунтувати негативну роль 
адвокатури (адвокатів) у відправленні пра-
восуддя, наділяючи цей інститут рисами 
суб’єкта, який протидіє розслідуванню 
або судовому розгляду чи – ще жорсткіше 
– який веде діяльність з приховування зло-
чинів. Відбуваються на теренах СНД на-
віть науково-практичні конференції, при-
свячені проблемі протидії розслідуванню 
з боку адвокатури. На жаль, такі теоре-
тичні виверти, що трапляються, є резуль-
татом низької правової культури їх авторів, 
нерозумінням принципової різниці між 
«протидією розслідуванню» й «протидією 
обвинуваченню», надання альтернативам 
адвоката, його сумнівам, поданню інших 
доказів ознак актів, що перешкоджають 
швидко й безтурботно встановити істину 
в справі. З цього приводу ми вважаємо за 
доречне навести компромісне в теоретич-
ному сенсі визначення протидії Р.Г. Зо-
ріна, який писав, що під протидією слід 
розуміти навмисну діяльність у вигляді 
дій (бездіяльності) сторін обвинувачення і 
захисту, яка не суперечить нормам кримі-
нально-процесуального законодавства, має 
вибірковий, цілеспрямований вплив, з ме-
тою досягнення тактичних, стратегічних 
(власне криміналістичних) завдань, реалі-
зації принципів кримінального процесу, за-
безпечення гарантій дотримання законних 
прав та інтересів учасників процесу й вста-
новлення об’єктивної істини у криміналь-
них справах [24, 76].

Автор, як ми вважаємо, не до кінця 
розібрався в проблемі, бо протидія може 
лише стосуватися захисту відносно обви-
нувачення, а обвинувачення не може про-
тидіяти захисту, адже останній не висуває 
ніякого докору до когось по суті справи. 
Ніколи не втратить глибинного значення 
латинська сентенція: «Ei incumbit probatio, 
qui dixit, non qui negat, cum per rerum 
naturam factum, negatis probatio nulla sunt» 
(Доказувати зобов’язаний той, хто ствер-
джує, а не той, хто заперечує, оскільки 
за природою речей не може бути дока-

зів для заперечення) [17, 7]. Крім того, і 
це не менш важливо, адвокат зовсім не 
зобов’язаний намагатися встановлювати 
об’єктивну істину у справі [23, 7], адже він 
представляє інтереси свого підзахисного, і 
його обов’язком є робити дозволеними за-
собами і способами все, щоб спростувати 
обвинувачення або принаймні пом’якшити 
відповідальність клієнта. Як суб’єкт про-
цесуального доказування адвокат не пе-
реймається встановленням об’єктивної 
істини у справі. У нього може виникнути 
таке професійне зобов’язання лише у ви-
падках наявності незаперечної доказової 
бази щодо невинуватості підзахисного або 
встановленого ним достеменно факту са-
мообмови.

Не менш негативним є теоретичне 
припущення окремих авторів, яке на-
рочито принижує роль адвокатури і ді-
євого захисту в цілому, про те, що до кола 
суб’єктів захисту, крім обвинуваченого та 
його захисника, належать також органи 
розслідування та прокуратура, оскільки 
від них вимагається вживати всіх перед-
бачених законом заходів для всебічного, 
повного й об’єктивного дослідження об-
ставин справи, виявляти як ті обставини, 
що викривають, так і ті, що виправдовують 
обвинуваченого, а також обставини, що 
пом’якшують і обтяжують його відпові-
дальність. До суб’єктів захисту іноді від-
носять також суд, називаючи такий захист 
непрямим функціональним або посадовим 
[2, 20; 40, 44; 56, 113].

Ця позиція є породженням тоталіта-
ризму і відзначається хибністю в самій 
своїй суті. На слідчих і прокурорів дійсно 
покладається обов’язок з’ясовувати і об-
винувальні, і виправдувальні обставини, 
але виконання ними обов’язку всебічності, 
повноти й об’єктивності дослідження об-
ставин справи є дієвим способом пере-
вірки сформульованого обвинувачення та 
забезпечення обвинуваченому максималь-
ної можливості використати свої права, 
тобто цей принцип є гарантією реаліза-
ції права обвинуваченого на захист, а не 
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змістом функції захисту [22, 27; 29, 35; 
49, 34]. Функції обвинувачення і захисту 
не треба пов’язувати тільки зі встанов-
ленням обвинувальних і виправдувальних 
доказів. Як резонно заявляють О.Д. Бой-
ков та І.І. Карпець, «справа не в тому, що 
слідчий зобов’язаний збирати як обви-
нувальні, так і виправдувальні докази, а в 
тому, що він зобов’язаний сформулювати 
обґрунтоване доказами обвинувачення, 
пред’явити його обвинуваченому і на-
дати право оскаржити це обвинувачення» 
[33, 426; 47, 81]. О.Ф. Кістяковський, об-
говорюючи це питання, дуже соковито ви-
словився: «Обов’язок честі змушує його 
(адвоката. – В.Г., С.Г.) не робити, тобто не 
стверджувати того, що суперечить проце-
суальній істині, не застосовувати хитрощів 
або неправдивих доказів для доставляння 
торжества захисту. Але не можна вважати 
нечесністю замовчування того, що, якби 
було зроблено або сказано, могло б зашко-
дити обвинуваченому. Обов’язок довести 
злочин лежить на обвинувачу, а не на за-
хиснику. Дивно було б, якби захисник був 
помічником обвинувачу» [27, 80].

Наведена критика положення про за-
хисну судову функцію слідчого і проку-
рора, а також судді під час розгляду справи 
повністю відповідає теоретичному канону 
щодо поділу процесуальних функцій при-
наймні на функцію обвинувачення, функ-
цію захисту і функцію розгляду справи, 
положенням про завдання адвокатури і 
правилам адвокатської етики.

Встановлений законодавством прин-
цип змагальності в нашому кримінальному 
судочинстві, нормативне забезпечення 
можливості сторонам розпоряджатися 
процесуальними засобами захисту своїх 
прав та інтересів, бути вільними у наданні 
доказів, рівноправними у їх дослідженні 
та доведенні їх переконливості перед су-
дом [48, 159], а також деякі конституційні 
норми, спеціальні закони та удосконалення 
окремих норм процесуальних кодексів 
створили досить привабливу теоретичну 
модель процесуальної рівності сторін у 

судочинстві. Проте ціла низка законодав-
чих приписів та імперативів, що містяться 
в КПК України, та повсякденна практика 
відправлення правосуддя значно зменшу-
ють враження від проголошеної рівності 
сторін. Достатньо лише проаналізувати 
окремі законодавчі положення, щоб стала 
зрозумілою правдивість висловленого 
твердження.

По-перше, в ст. 121 Конституції України 
визначено, що державне обвинувачення, 
яке здійснює прокуратура, підтримується 
в суді. Більше про обвинувачення як функ-
цію судочинства в Конституції не йдеться, 
а оскільки на досудовому слідстві офіційно 
державне обвинувачення не здійснюється, 
бо слідчий не може виконувати цю функцію 
як об’єктивний дослідник обставин справи 
(як суддя sui generis), то виходить, що на 
досудовому слідстві захист не потрібен – 
немає обвинувачення, яке його детерміну-
вало б. Це означає, що на стадії досудового 
слідства адвокат-захисник повинен не за-
хищати затриманого, підозрюваного, обви-
нуваченого (бо немає обвинувача), а пред-
ставляти їх інтереси з відповідними, багато 
в чому іншими повноваженнями. Власне 
фактично на досудовому слідстві так і від-
бувається, що зменшує можливості про-
голошеного у законах здійснення права на 
захист. Більше того, це дивним чином і на-
стирливою спрямованістю переплітається 
з позицією тих носіїв сумнозвісної ідеї, що 
адвокатура перешкоджає розслідуванню, і 
адвокату взагалі не місце на стадії досудо-
вого слідства.

Всупереч цьому, виходячи з постулату 
про обвинувальний характер нашого кри-
мінального процесу і приймаючи за істину 
цілком логічні висновки про те, що обви-
нувачення починається з порушення кри-
мінальної справи (кримінального переслі-
дування), ми повинні a priori прийняти за 
істину, що з цього моменту виникає з необ-
хідністю функція захисту і процедура роз-
гляду справи, тобто вступає в дію принцип 
змагальності, який значною мірою забез-
печує об’єктивність у досягненні завдань 
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судочинства. Інакше ми одержуємо зако-
нодавче закріплення інквізиційного про-
цесу, в якому роль обвинувача відводиться 
слідчому, непрямо утверджується обвину-
вальний ухил розслідування і всього кри-
мінального процесу в цілому [18, 50].

По-друге, відчутну негативну реакцію 
викликають назви актів процесуального 
реагування слідчого й адвоката, коли пер-
ший виносить обов’язкову для виконання 
всіма суб’єктами правовідносин поста-
нову, а другий має можливість вносити 
клопотання і скарги, в задоволенні яких 
цілком може бути відмовлено тим же слід-
чим. Тут додатково виникає й інше пи-
тання суттєвого термінологічного харак-
теру. Скарга визначається як «звернення в 
усній чи письмовій формі до державного 
органу або службової особи з приводу по-
рушення прав і охоронюваних законом 
інтересів зацікавленої особи» [48, 518]. 
Виникають резонні запитання: з приводу 
порушення якого його особистого інтер-
есу скаржиться адвокат? Чи не принижує 
його соціальну роль така форма звернення 
до своїх процесуальних супротивників? 
Скаржитись можна на уявного чи дійсного 
кривдника, а чиїсь рішення слід оспорю-
вати (передбачений законом рівноправний 
спір сторін).

По-третє, спостерігається явна і прин-
ципова нерівність слідчого і адвоката-за-
хисника, який за законом має право зби-
рати докази, у використанні спеціальних 
знань у формі експертизи. Справа в тому, 
що слідчий призначає експертизу своєю 
постановою, а адвокат звертається в екс-
пертну установу з проханням провести 
дослідження тих чи інших об’єктів. В 
результаті слідчий одержує висновок екс-
перта, а адвокат – висновок фахівця, який 
за канонами теорії доказів може бути від-
несений до категорії «інших документів». 
Проте 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 будь-яким суб’єктом. 
Тому штучне віднесення «висновку фа-
хівця» до «інших документів» в царині 
теорії доказів є абсолютно неспроможним. 
Отже, говорити про рівні можливості сто-
рін, коли сторона захисту знаходиться в 
протистоянні зі стороною обвинувачення, 
яку підтримують державні експертні уста-
нови, котрі надають наукові висновки 
щодо окремих обставин, а захист оперує 
фактами, які за великим рахунком не по-
винні братись судом до уваги як викладені 
в не передбачених законом джерелах дока-
зів, – є недоречним [15, 13].

По-четверте, слідчий допускає адво-
ката-захисника до участі в справі (а може 
й не допустити!), хоча саме цього адвоката 
бажає мати своїм захисником обвинуваче-
ний. Слідчий взагалі може усунути адво-
ката, який вже працює в справі та здійснює 
захист свого клієнта, під приводами, що 
можуть тлумачитись не однозначно. Чи не 
є це порушенням рівності?

По-п’яте, статус осіб, які викликаються 
до правоохоронних органів для надання 
пояснень, в законі не визначено, а це дає 
можливість поводитись з ними як з під-
озрюваними, але позбавленими елемен-
тарних прав на захист і змушеними давати 
небажану інформацію проти себе, що не-
можливо у стосунках з процесуально ви-
значеними підозрюваними [9, 135].

Аналіз багатовікової світової історії 
розвитку функцій обвинувачення і за-
хисту в їх співвідношенні показує деяку 
перевагу обвинувачення, на боці якого 
знаходиться могутній державний апарат з 
органами кримінального переслідування, 
кримінальне-процесуальне законодавство 
з певними утисками принципу змагаль-
ності на користь обвинувачення, відчутне 
нав’язування уявлення про роль адвокатів 
як захисників злочинців і осіб, що проти-
діють розслідуванню та судовому розгляду 
кримінальних справ на шкоду справед-
ливому правосуддю. Що ж стосується за-
хисту, то він, не дивлячись на його консти-
туційний статус, законодавчо проголошену 
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рівність зі стороною обвинувачення і 
теоретично обґрунтовану рівнозначність 
обвинувальної та захисної функцій судо-
чинства, має значно менші можливості 
реалізації всіх зроблених відносно нього 
привабливих декларацій, бо організаційно 
відділений від держави і спирається лише 
на процесуальні повноваження і права об-
винуваченого (підсудного) та його захис-
ника (адвоката).

В людському суспільстві, яке існує 
і розвивається за загальними законами 
всього сущого, спираючись на механізми 
гомеостазису, таке становище постійно 
викликало потребу в деяких компенсаціях 
на користь захисту, особливо з урахуван-
ням визнаного в цивілізованому світі со-
ціального пріоритету людини, приватного 
перед публічним. Цей процес з немину-
чістю закономірно породив деякі тенден-
ції у відправленні правосуддя, які зрештою 
сформувались у прогресивний принцип 
favor defensionis – сприяння захисту. Якщо 
вдасться прихильно керуватись цим прин-
ципом у всьому розмаїтті його проявів, то 
ми одержимо рівноправне у змаганні, а 
отже – справедливе судочинство.

В аспекті названого принципу над-
звичайно вагомим правовим положенням 
виступає презумпція невинуватості, на 
підставі якої обвинувачений (підсудний) 
не може бути визнаний винуватим, поки 
його вину не буде доведено в установле-
ному законом порядку, причому вину-
ватою особа може бути визнана лише в 
обвинувальному вироку, що набрав за-
конної сили. Важливими постулатами пре-
зумпції невинуватості є положення про 
те, що усякий сумнів щодо доведеності 
обвинувачення, який не можна усунути, 
тлумачиться на користь обвинуваченого; 
обвинувальний вирок не може ґрунтува-
тись на припущеннях; не доведена винува-
тість особи є доведеною її невинуватістю; 
обов’язок доведення лежить на органах 
обвинувачення й не може перекладатися 
на обвинуваченого та його захисника – 
доведення невинуватості не є обов’язком 

захисту; визнання обвинуваченим своєї 
вини може бути покладено в основу об-
винувачення лише в сукупності з іншими 
доказами [48, 459]. Сутність і дія цього 
принципу достатньо ґрунтовно прокомен-
тована в спеціальній літературі [зокрема, 
26; 31; 35; 37; 42; 46; 52; 54; 55]. Водно-
час не можна утриматись від необхідності 
критики формулювання в ст. 62 Консти-
туції України поняття презумпції невину-
ватості, висловленої Б.Г. Розовським і яку 
ми підтримуємо [16, 146; 50, 147]. Фраза 
названої статті «Особа вважається невину-
ватою у вчиненні злочину і не може бути 
піддана кримінальному покаранню, доки 
її вину не буде доведено в законному по-
рядку і встановлено обвинувальним ви-
роком суду» призводить до абсурдного 
висновку, що всі громадяни України лише 
вважаються невинуватими, якщо вони 
навіть дійсно ні у чому не винні, не вчи-
няли ніяких серйозних правопорушень, а 
тим більше – злочинів. Тут без комента-
рів наводимо визначення цього принципу, 
дане Чезаре Беккаріа ще у ХVIII столітті: 
«Ніхто не може бути названий злочинцем, 
поки не винесений обвинувальний вирок, 
суспільство не може позбавити обвинува-
ченого свого заступництва до того, як буде 
вирішено, що він порушив умови, за до-
тримання яких йому і забезпечувалося це 
заступництво» [6, 260].

Важливою ланкою впровадження в су-
дочинство принципу favor defensionis є ад-
вокатська таємниця. В Кодексі поведінки 
європейських адвокатів встановлюється 
право і обов’язок адвоката дотримуватись 
конфіденційності щодо справ клієнтів, 
а право на повагу до професійної таєм-
ниці піднесено до рівня основоположного 
принципу. Основні положення, що стосу-
ються адвокатської таємниці, закріплені 
у всіх національних законах, дано її по-
няття, обов’язок адвоката зберігати таєм-
ницю, визначення обсягу відомостей, що 
не підлягають розголошенню. Правила 
адвокатської етики, які діють в Україні, 
встановили, що дотримання принципу 
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конфіденційності є необхідною умовою 
довірчих відносин між адвокатом і клієн-
том, без яких не може бути належним на-
дання правової допомоги [12, 11; 20, 61; 
51, 239]. Знаменитий французький адво-
кат минулих років М. Молло вважав, що 
всяке повідомлення, зроблене клієнтом 
віч-на-віч, є конфіденційним і тому пови-
нно залишатися таємним. Він особливо 
підкреслював, що у адвоката не можна 
вимагати таких показань про факти, котрі 
стали йому відомими тільки завдяки його 
адвокатському званню [41, 78]. Втаємни-
чення інформації, якою володіє адвокат, і 
знання адвокатом слідчої таємниці (він її 
не має права розголошувати) робить мож-
ливості захисту в тактичному сенсі досить 
привабливими. З цього цілком логічно ви-
пливає, що адвоката не можна допитувати 
як свідка з приводу того, що йому довірено 
або стало відомо під час здійснення про-
фесійної діяльності. Таке положення за-
кріплено в ст. 69 КПК України [7, 135].

В ст. 63 Конституції України закріплено 
положення про захист проти самообвину-
вачення, яке вписується в дію принципу 
favor defensionis: «Особа не несе відпові-
дальності за відмову давати показання або 
пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близь-
ких родичів, коло яких визначається зако-
ном». Міжнародний пакт про громадянські 
й політичні права встановлює (ст. 14), що 
«кожен має право при розгляді будь-якого 
пред’явленого йому кримінального обви-
нувачення як мінімум на такі гарантії: …
не бути приневоленим до давання свідчень 
проти самого себе чи до визнання себе ви-
нним» [60, 138]. У цьому сенсі не можуть 
бути визнані караними і неправдиві пока-
зання обвинуваченого.

Адвокату та обвинуваченому під час 
досудового слідства надається право у ви-

падку призначення слідчим судової екс-
пертизи поставити додаткові запитання, а 
після одержання слідчим результатів екс-
пертизи ознайомитись з ними. Якщо адво-
кат на підставі свого листа отримає в уста-
нові судової експертизи висновок фахівця, 
він зобов’язаний ознайомити слідчого із 
змістом цього висновку.

Важливим фактором належного за-
безпечення захисту є надання певним 
верствам населення безоплатної правової 
допомоги, хоча в Україні вона вимагає ще 
багато зусиль для її удосконалення: необ-
хідно чітко і системно визначити категорії 
прав, обсяги гарантованої державою пра-
вової допомоги, категорії осіб, що мають 
право на таку допомогу, коло суб’єктів її 
надання, критерії часткової або повної без-
оплатної правової допомоги, систему та 
принципи надання первинної й вторинної 
правової допомоги [10, 147].

В судових дебатах з промовою і ре-
пліками захисник завжди виступає після 
обвинувача, почувши вже всі аргументи 
останнього. З цього приводу влучно ви-
словився О.Ф. Кістяковський: «Існує один 
пункт, в якому захист повинен користува-
тися привілеєм перед обвинуваченням, у 
чому й полягає дійсна перевага захисту. На 
підставі цього привілею захисник повинен 
мати право останнього слова як в дебатах 
щодо головного предмета, так і в друго-
рядних пунктах» [27, 79]. Слід відзначити, 
що і останнє слово на завершення судо-
вого розгляду надається підсудному, тобто 
стороні захисту.

Отже, ми маємо всі концептуальні пе-
редумови, які, будучи втіленими в законо-
давство і практику судочинства, можуть 
забезпечити здійснення належного за-
хисту як пріоритетної доктрини цивілізо-
ваного правосуддя.
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реЗЮме
В статье рассматриваются вопросы защиты в уголовном судопроизводстве Украины 

под углом зрения доктринального значения функции защиты и деятельности адвокатуры 
в достижении задач правосудия.
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SUMMARY 
In the article the questions of defence in the criminal trial are examined within the scope of 

doctrine value of the role of defence and advocacy in the achievement of goals of justice.
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Актуальність дослідження принципу 
справедливості судової влади зумовлена 
низкою суспільно-політичних подій і 
правових підстав. Так, з середини осені 
2011 р. в країні тривають протести соці-
ально незахищених верств населення, які 
намагаються відстояти справедливий роз-
поділ соціальних виплат, які належать їм за 
законом. Ці події мають ї правовий аспект, 
адже вони стали наслідком суперечностей 
між існуючими нормативними актами, що 
регламентують порядок обчислення й на-
рахування пільг, і рівнем їх практичної реа-
лізації.  Безпосереднім учасником вказаних 
подій стала судова влада, адже донедавна 
саме у судовому порядку пільговики отри-
мували перерахунок соціальних платежів. 

Це свідчить про те, що судовій владі 
відведена важлива роль у практичній реа-
лізації принципу справедливості. Загальні 
передумови його забезпечення у судочин-
стві визначені Законом України «Про су-
доустрій і статус суддів» (ст. 7), а також 
процесуальним законодавством, в якому 
справедливість розглядається як кінцева 
мета діяльності суду. Вітчизняні вчені, до-
сліджуючи загальнотеоретичні концепції 
справедливості [10, 39–74] й втілення да-
ної засади у судочинстві [15], неодмінно 
підкреслюють роль судової влади у від-
новленні соціальної справедливості. За-

вданням нашого дослідження є аналіз осо-
бливостей дії принципу справедливості у 
різних судових юрисдикціях (криміналь-
ній, цивільній й адміністративній). 

У кримінальному судочинстві досить 
гостро постає проблема реалізації правоза-
хисного потенціалу судів. Справедливість 
судової влади оцінюється громадськістю 
насамперед через сприйняття вироків у 
кримінальних справах, особливо це сто-
сується резонансних випадків. Не можна 
не відзначити, що відображення змісту 
судових рішень в суспільній свідомості є 
суб’єктивним, оскільки залежить від ба-
гатьох особистих, світоглядних чинників, 
зумовлюється як рівнем освіти, матеріаль-
ними статками певної особи, так і її соці-
альним статусом. Суттєве значення має і 
персональне відношення до певної кримі-
нальної справи: якщо особа є потерпілою 
від злочину, її сприйняття диктує насампе-
ред та шкода, яка завдана нею злочином, 
а якщо йдеться про пересічного грома-
дянина, який є стороннім спостерігачем, 
– його оцінка буде більш нейтральною, 
більш виваженою. Можна навести такий 
практичний приклад. У листопаді 2010 р. 
гравець футбольного клубу ПФК «Севасто-
поль» Владислав Піскун перевищив допус-
тиму швидкість, не впорався з управлінням 
і вилетів на тротуар однієї з центральних 
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вулиць міста Севастополя. На тротуарі ав-
томобіль збив на смерть жінку і двох дітей. 
В. Піскун був затриманий на місці при-
годи, було порушено кримінальну справу. 
У березні 2011 р. Ленінський районний суд 
Севастополя визнав винним В. Піскуна у 
ДТП, яка забрала три життя і засудив його 
до шести з половиною років позбавлення 
волі. Окрім цього, засуджений позбавле-
ний права керувати автотранспортом на 
три роки. На думку родичів потерпілих, 
висловлених після судового слухання, суд 
постановив незаконне рішення, оскільки 
вирок був надто м’яким. При цьому варто 
відзначити, що від грошової компенсації 
у розмірі 12 млн гривень потерпілі відмо-
вилися, сподіваючись на максимальний 
вирок футболістові. Оцінка сторонніх спо-
стерігачів за цією трагедією може бути 
іншою. Суд же при постановленні вироку 
керувався нормами Кримінального ко-
дексу України і наявністю обставин, що 
пом’якшують покарання, а саме визнання 
провини і часткове відшкодування збитку, 
відсутність обтяжливих обставин [27]. У 
листопаді 2011 р. в результаті касаційного 
перегляду даного рішення міра покарання 
В. Піскуна була замінена на 9 років позбав-
лення волі. 

Розглядаючи можливості суду щодо 
реалізації засад справедливості в кримі-
нальному судочинстві, слід відзначити, що 
його можливості є обмеженими рамками 
закону. Судові органи, діяльність яких за 
своїм характером є переважно правозас-
тосовною, реалізовують ті положення, які 
закріплені в кримінальному і кримінально-
процесуальному законі. Розсуд суду, який 
полягає у можливості обрати ту чи іншу 
санкцію кримінального закону, або за-
стосувати або не застосовувати пільговий 
інститут кримінального права, має суворо 
відповідати Кримінальному кодексу Укра-
їни. Якщо в країнах англо-американської 
правової родини суддя є більш вільним при 
виборі кримінальних санкцій (приміром, 
в Англії більшість кримінальних статутів 
не містять санкцій, їх має застосовувати 

суддя, керуючись судовою практикою і 
обставинами справи), то межі дозволе-
ного для судді романо-германської право-
вої системи є значно меншими. Суддя не 
може застосувати санкцію, не передбачену 
кримінальним законом, він має право від-
ступити від найнижчої межі покарання, 
передбаченого відповідним складом зло-
чину, лише у випадках, чітко визначених 
законом. Тобто вітчизняний суддя виму-
шений застосовувати кримінальний закон, 
прийнятий парламентом. Цікаво, що серед 
самих суддів панує думка, що у криміналь-
ному судочинстві принцип справедливості, 
на відміну від інших видів судочинства, не 
застосовується. 

Судова практика, яка склалася на сьо-
годні, надає досить чіткі орієнтири щодо 
змісту державної політики в сфері кримі-
нальної юстиції. Більшість міжнародних 
експертів констатують репресивну спря-
мованість цієї політики, хоча вже майже 20 
років Україна проголошує курс на гумані-
зацію кримінального законодавства. 

Принцип гуманізму знайшов своє відо-
браження в законодавстві багатьох країн 
СНД (Російської Федерації, Киргизької 
Республіки, Азербайджану, Білорусії, 
Молдови). Дотримуючись його, особі, 
яка вчинила злочин, має бути призначено 
покарання чи обрано інший захід кримі-
нально-правового впливу, достатній для 
виправлення та попередження злочинів. 
Покарання не має на меті спричиняти фі-
зичні, психічні страждання, принижувати 
людську гідність. Реалізація цього прин-
ципу на практиці здійснюється переважно 
судом, тому при конструюванні санкцій за-
конодавець має врахувати це й встановити 
такі межі кримінально-правових санкцій, 
які дозволили б досягнення вказаного 
принципу.

Вивчення зарубіжного досвіду засвід-
чує, що гуманізація кримінальної юстиції 
пов’язана із вжиттям системних заходів у 
галузі кримінального, кримінально-про-
цесуального і кримінально-виконавчого 
законодавства. По-перше, мають бути 
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встановлені й широко застосовуватися 
санкції, не пов’язані із позбавленням волі. 
Досить значний крок в цьому напрямі біло 
зроблено із прийняттям Кримінального ко-
дексу України 2001 р., яким введено нові, 
альтернативні позбавленню волі міри по-
карання (громадські роботи, обмеження 
волі, штраф, арешт) [6]. 15 квітня 2008 р. 
вітчизняне кримінальне законодавство в 
черговий раз було оновлено. При цьому 
змін зазнали не лише диспозиції, а в біль-
шості випадків і санкції кримінально-
правових норм. Загалом змінами було 
охоплено положення 24 статей Загальної 
частини та 72 статей Особливої частини 
Кримінального кодексу України. Так, у 5 
санкціях знайшлося місце для штрафу, у 
21 – громадських робіт, у 1 – виправних 
робіт, у 10 – арешту, у 14 – обмеження волі. 
Законодавець намагався повною мірою ви-
користати пом’якшення кримінальної від-
повідальності за певні злочини. Зокрема, 
покарання у виді громадських робіт тепер 
стає типовим у складі покарань семи роз-
ділів Особливої частини, в той час як до 
прийняття даного закону воно мало місце 
лише в чотирьох розділах [11]. На жаль, ці 
законодавчі новели так і не набули належ-
ного практичного втілення. За даними су-
дової статистики у 2010 р. серед основних 
видів покарання, як і у 2009 р., переважну 
більшість становить позбавлення волі на 
певний строк, яке застосовано до 40,8 тис 
засуджених осіб. Іншим розповсюдже-
ним видом покарання є громадські роботи 
(11,2 тис осіб). Довічне позбавлення волі 
застосовано до 101 особи [8]. Наведені дані 
свідчать про те, що процес гуманізації кри-
мінального закону має відбуватися надалі, 
оскільки перевантаженість вітчизняних 
установ виконання покарання, а також зна-
чний рівень рецидивної злочинності серед 
осіб, що потрапили до місць позбавлення 
волі, не залишає іншого вибору. 

Другим важливим показником гумані-
зації кримінальної юстиції є застосування 
заходів процесуального примусу. Чинний 
КПК України містить достатню кількість 

запобіжних заходів,  не пов’язаних із взят-
тям під варту (підписка про невиїзд; осо-
биста порука; порука громадської органі-
зації або трудового колективу; застава) [7]. 
Якщо такий запобіжний захід, як порука 
громадської організації або трудового ко-
лективу, є явним пережитком радянських 
часів, то застава в світовій практиці ви-
знана досить ефективним заходом проце-
суального примусу. Утім вона не набула 
поширення у вітчизняній практиці. За да-
ними судової статистики за 2010 р. судами 
звільнено  під заставу 109 осіб (у 2009 р. 
– 150 осіб). Із загальної суми застави на 
користь держави звернуто 90,1 тис грн 
(у 2009 р. – 144,5 тис грн) у зв’язку з тим, 
що обвинувачуваний, підсудний порушив 
узяті на себе зобов’язання [9]. Отже, іс-
нує нагальна потреба у доповненні КПК 
України альтернативними запобіжними за-
ходами. 

На цьому наголосив Європейський 
суд з прав людини у пілотному рішенні 
по справі «Харченко проти України» від 
10 лютого 2011 р. Суд визнав незаконним 
утримання під вартою Харченка в Київ-
ському СІЗО з 20 квітня 2001 р. по 4 серпня 
2003 р. в рамках кримінальної справи за 
фактом розкрадання коштів однієї з компа-
ній. В цьому рішенні відзначається наяв-
ність в Україні системних проблем у сфері 
утримання громадян під вартою. За сло-
вами урядового уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини В. Лут-
ковської, Суд стурбований передусім не 
умовами утримання, а самою процедурою 
обрання такого запобіжного заходу й моти-
вами, якими керуються українські суди під 
час арешту громадян [32]. 

У рішенні «Харченко проти України» 
Європейський суд підкреслив: взяття гро-
мадян, підозрюваних у скоєнні злочинів, 
під варту має проводитися лише тоді, коли 
є загроза ухиляння останніх від досудового 
слідства, наприклад, коли є загроза втечі 
підозрюваного або чинення ним впливу 
на свідків. При цьому, на думку Суду, під 
час досудового слідства ці ризики можуть 
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зникати, наприклад – коли всіх свідків уже 
опитано. У такому разі, розглядаючи пи-
тання про продовження строку арешту, суд 
має враховувати ці нові обставини й звіль-
няти підозрюваних [28]. За процедурою 
пілотного рішення протягом шести місяців 
з моменту набрання ним чинності Україна 
зобов’язана розробити й подати на розгляд 
Комітету міністрів Ради Європи стратегію 
внесення змін у законодавство для подо-
лання цієї проблеми.

На виконання цього рішення Європей-
ського суду вже вжито низку заходів. 27 ве-
ресня 2011 р. Президент України створив 
Комісію з питань попередження катувань – 
постійно діючий консультативно-дорадчий 
орган, який буде здійснювати протидію 
катуванням та інших жорстоким, нелюд-
ським або таким, що принижують гідність, 
видам поводження та покарання [12]. До 
складу цього органу увійшли представники 
громадськості та правозахисного руху. 
15 листопада 2011 р. Верховна Рада Укра-
їни ухвалила зміни до КК України, якими 
передбачається відмова від покарання у 
вигляді позбавлення волі за господарські 
злочини й заміна її на адміністративну – у 
вигляді штрафів, а також скасування кри-
мінальної відповідальності за ті правопо-
рушення у сфері господарської діяльності, 
які вже втратили ознаки суспільної небез-
пеки. Запобіжний захід у вигляді взяття під 
варту у справах про злочини у сфері еконо-
міки та господарської діяльності, а також 
у справах про посадові злочини, скоєні 
підприємцями, може бути застосований, 
якщо людина не внесла заставу, перехову-
ється від органів слідства або перешкоджає 
розслідуванню справи [26]. Новий КПК 
України, що знаходиться на розгляді Вер-
ховної Ради України, також має зменшити 
практику застування позбавлення волі як 
запобіжного заходу, адже відповідно до 
п. 1 ст. 173 Проекту модернізовано пере-
лік запобіжних заходів, до яких віднесено: 
(1) особисте зобов’язання; (2) особисту 
поруку; (3) заставу; (4) домашній арешт; 
(5) тримання під вартою. Окрім того, вве-

дено значний перелік заходів забезпечення 
кримінального провадження, які разом із 
новими запобіжними заходами дозволять 
значно зменшити потребу в триманні підо-
зрюваних і обвинувачених під вартою [14]. 
Вважаємо, що ужиття системи наведених 
заходів дозволить виконати рішення Євро-
пейського Суду «Харченко проти України» 
і зменшити репресивну спрямованість кри-
мінальної політики нашої держави. 

Третім компонентом, який засвідчує 
спрямованість кримінально-правової полі-
тики держави, є кількість виправдувальних 
вироків. В Україні їх традиційно мало. В 
2008 р. судами Запорізької області виправ-
дувальні вироки постановлено у 33 кримі-
нальних справах відносно 36 осіб, в тому 
числі у справах публічного обвинувачення 
– 11 осіб. Апеляційний суд провів аналіз 
основних причин скасування виправду-
вальних вироків в апеляційному порядку. 
Серед них виявилися наступні: (1) вироки 
не відповідають вимогам ст. 334 КПК 
України (суди в мотивувальні частині ви-
року переписують текст обвинувачення з 
постанови про притягнення в якості обви-
нуваченого і таким чином підтверджують, 
що це все мало місце; суди не піддають 
аналізу всі докази у справі та не мотиву-
ють, чому беруть до уваги одні докази та 
відкидають інші; суди не мотивують свій 
висновок про те, що інших доказів у справі 
немає); (2) в зв’язку з неповнотою судового 
слідства та невідповідністю висновків суду 
фактичним обставинам справи, оскільки 
суд першої інстанції не наводить мотиви 
чому він приймає одні докази та відхиляє 
інші. У 2008 р. апеляційним судом скасо-
вано виправдувальних вироків – по 15 кри-
мінальних справах відносно 15 осіб, з них 
14 скасовано і справи направлені на новий 
судовий розгляд, один скасовано і направ-
лено прокурору для додаткового розсліду-
вання. Отже, питома вага скасованих виро-
ків від загальної кількості становить – 49% 
(в 2006 р. – 36%, в 2007 р. – 71%) [22].

Статистика Запорізької області є відо-
браженням загальноукраїнських тенден-
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цій. За даними ДСА України у 2010 р. з 
вироками, що набрали законної сили, ви-
правдано 315 осіб, із них у справах публіч-
ного обвинувачення – 84. При цьому ска-
совано таких вироків у вищих інстанціях 
щодо 279 осіб. На фоні 164,7 тис кримі-
нальних справ, провадження у яких закін-
чено у 2010 р., кількість виправдувальних 
вироків сягає 0,2% [9]. 

Наведені цифри свідчать не лише про 
«якість» роботи вітчизняних правоохорон-
них органів, а й про низький рівень профе-
сійної підготовленості відповідних поса-
дових осіб. Потребує перегляду практика 
органів прокуратури і МВС України, згідно 
з якою у кожному випадку постановлення 
судами виправдувального вироку прово-
диться службове розслідування, а «винні» 
притягаються до дисциплінарної відпові-
дальності. Судді неохоче виносять виправ-
дувальні вироки з огляду на значний пре-
синг з боку правоохоронних органів [16]. 
Така практика зводить нанівець принцип 
змагальності у судочинстві. Окрім того, гу-
манізація кримінально-правової політики 
держави потребує суттєвої зміни правосві-
домості суддів і співробітників правоохо-
ронних органів. 

Справедливість у цивільному судочин-
стві розглядається як принцип природного 
права. За висловом А.С. Довгерта «прин-
ципи справедливості, добросовісності, 
розумності виконують в українському при-
ватному праві стосовно позитивного права, 
договорів, звичаїв тощо інтерпретаційну, 
доповнюючу та виправну функції» [30, 13]. 
Природний характер даних принципів, а 
також їх сутність спрямована на встанов-
лення засад вільних, диспозитивних відно-
син, дозволяє стверджувати, що принципи 
справедливості, добросовісності та розум-
ності переважно розраховані на їх застосу-
вання для регулювання договірних відно-
син. Зрозуміло також, що згадані принципи 
мають велике значення саме у договірному 
праві, оскільки тут діє ще й принцип сво-
боди договору (ст. 627 ЦК України) [29], 
який робить вельми значним обсяг регулю-

вання відносин за розсудом сторін [1, 45]. 
Однак, справедливість застосовується і в 
інших сферах цивільного права. Цивільне 
законодавство не надає визначення кате-
горії «справедливість», що дозволяє від-
носити це поняття до оціночних категорій, 
які отримують своє змістове оформлення, 
виходячи із конкретних обставин справи. 
Отже, значна роль в оцінці змісту даного 
принципу покладається на суд. 

Приміром, у деліктних зобов’язаннях 
реалізація принципу справедливості здій-
снюється перш за все в разі висування по-
терпілим вимог про стягнення моральної 
шкоди. Так ч. 3 ст. 23 ЦК України встанов-
лює, що при визначенні розміру відшко-
дування (моральної шкоди) враховуються 
вимоги розумності та справедливості 
[29]. До того ж постанова Пленуму Верхо-
вного суду України від 31 березня 1995 р. 
№ 4 «Про судову практику в справах про 
відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди» встановлює, що «розмір відшкоду-
вання моральної (немайнової) шкоди суд 
визначає залежно від характеру та обсягу 
страждань (фізичних, душевних, психіч-
них тощо), яких зазнав позивач, характеру 
немайнових втрат (їх тривалості, можли-
вості відновлення тощо) та з урахуванням 
інших обставин (п. 9) [13]. Так Судова па-
лата в цивільних справах Верховного суду 
України ухвалою від 23 березня 2005 р. 
зменшила розмір компенсації моральної 
шкоди, завданої гр-ну К. незаконними ді-
ями органів дізнання, досудового слідства 
та прокуратури в процесі порушення кри-
мінальної справи та проведення слідчих 
дій, з 500 тис грн до 100 тис грн. В обґрун-
тування такого зменшення суд послався 
на необхідність врахування засад розум-
ності, виваженості та справедливості при 
вирішенні питання щодо розміру відшко-
дування моральної шкоди [24]. Так само 
зазначений принцип був застосований Су-
довою палатою в цивільних справах Верхо-
вного суду України при винесенні ухвали 
від 31 березня 2005 p., якою був зменше-
ний розмір компенсації моральної шкоди, 
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завданої гр-ке Ж. Незаконними діями про-
куратури, з 1 млн грн до 150 тис грн [25]. 

Принцип справедливості широко за-
стосовується судами при розгляді справ з 
кредитних правовідносин. Так, у справі 
№ 22-281/10 22 травня 2008 р. між ПАТ КБ 
«ПриватБанк» та відповідачем Хортиць-
кий місцевий суд м. Запоріжжя відмовив 
у задоволенні позову, в якому йшлося про 
нарахування відсотків по кредитному до-
говору між банком і позивачем і стягнення 
заборгованості по ньому. Відмовляючи 
в позові суд, крім іншого, виходив з того, 
що порушення умов rредитного договору, 
яке виразилося у невиконаннs обов’язку 
щодо своєчасного та повного погашення 
щомісячних платежів банку, є незначним 
і тому спосіб захисту своїх прав, обраний 
позивачем, є не еквівалентним об’єму його 
порушених прав, а задоволення позовних 
вимог буде несправедливим. Доказів того, 
що поточна сума заборгованості відпо-
відача завдає значних збитків позивачу, 
суттєво впливає на стан його фінансово-
господарської діяльності або змінює обсяг 
його прав – позивачем не надано [23].

На відновлення справедливості у кре-
дитних правовідносинах спрямоване і 
останнє рішення Конституційного Суду 
України. В ньому наголошено, що дія по-
ложень Закону «Про захист прав спожи-
вачів» поширюється на правовідносини 
між кредитодавцем та позичальником 
(споживачем) за договором про надання 
споживчого кредиту, що виникають як під 
час укладення, так і виконання такого до-
говору. Зокрема, згідно з ч. 4 ст. 11 Закону 
України «Про захист прав споживачів» 
низку прав споживача можна реалізувати 
лише під час виконання договору спожив-
чого кредиту (це право споживача про-
тягом певного терміну відкликати згоду 
на укладення договору про надання спо-
живчого кредиту без пояснення причин; 
не бути примушеним під час виконання 
кредитного договору сплачувати платежі, 
встановлені на незаконних засадах; до-
строково повернути споживчий кредит; не 

бути примушеним достроково повернути 
суму споживчого кредиту у разі незначних 
порушень договору; бути захищеним від 
суспільного поширення інформації про 
несплату боргу тощо). Ця правова позиція 
Конституційного Суду України сприятиме 
захисту прав громадян у кредитних відно-
синах із банками [19]. При обґрунтуванні 
рішення Суд послався на діючі міжнародні 
стандарти захисту прав споживачів і ви-
ходив із того, що «для підтримання впев-
неності споживачів загальна заборона не-
справедливих видів торговельної практики 
однаковою мірою повинна застосовуватися 
до тих із них, що виникають як за межами 
контрактних відносин між торговцем та 
споживачем, так і під час виконання укла-
деного контракту» [19]. Отже, Суд застосу-
вав принцип справедливості до кредитних 
правовідносин. 

Справедливість як правова засада та-
кож застосовується у сімейних правовід-
носинах, особливо при вирішенні питань 
батьківства, опіки над дітьми та інших 
питань, пов’язаних із дитинством. Згідно 
з п. 9 ст. 7 Сімейного кодексу України сі-
мейні відносини регулюються на засадах 
справедливості, добросовісності та розум-
ності,  відповідно до моральних засад сус-
пільства [21]. Ці засади застосовуються в 
судовій практиці. Приміром, Апеляційний 
суд Запорізької області скасував рішення 
Василівського районного суду Запорізь-
кої області від 13 жовтня 2010 р. про віді-
брання малолітніх дітей у їхньої матері без 
позбавлення батьківських прав й  передачу 
цих дітей на опікування органу опіки і пі-
клування Василівської районної державної 
адміністрації. Суд першої інстанції ухва-
лив відповідне рішення на підставі висно-
вку служби у справах дітей Василівської 
райдержадміністрації, в якому йдеться про 
те, що матеріально-побутові умови дітей 
та ставлення відповідачки до виховання 
дітей були справді небезпечними для їх-
нього життя і здоров’я. Апеляційний суд, 
вивчивши усі обставини справи, посилаю-
чись на норми міжнародних угод у сфері за-
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хисту прав дітей і практику Європейського 
суду з прав людини, керуючись загально-
визнаними принципами моралі, а також 
інтересами дітей, скасував рішення суду 
першої інстанції про відібрання дітей, тим 
самим відновивши справедливість [17]. 

Справедливість в адміністративному 
судочинстві. У КАС України справедли-
вість розглядається насамперед як завдання 
адміністративного судочинства (п. 1 ст. 2). 
Окрім того, вказується, що у справах щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень адміні-
стративні суди перевіряють, чи прийняті 
(вчинені) вони з дотриманням низки засад, 
у тому числі принципу рівності перед зако-
ном, запобігаючи несправедливій дискри-
мінації (пп. 7 п. 3 ст. 2 КАС України) [4].

Вказана засада реалізовується насам-
перед у справах про визначення виплат 
малозабезпеченим верствам населення, 
різним групам осіб, що користуються дер-
жавними пільгами, а також порядку нара-
хування пенсій та інших платежів. 

Сучасне українське законодавство, 
яким встановлено соціальні гарантії гро-
мадян, відтворює європейське. Нині понад 
25 вітчизняних законів та урядових норма-
тивно-правових актів встановлюють різно-
манітні гарантії та пільги, якими користу-
ються 43% української громадськості. Для 
виплати передбачених законодавством 
соціальних пільг необхідно більше як 
29 млрд грн з бюджетів різних рівнів, що 
є важким тягарем для держави та призво-
дить до тимчасового їх припинення або 
зменшення. У результаті цього прослід-
ковується тенденція до зростання обсягів 
соціальних спорів у адміністративних су-
дах та збільшення тривалості їх розгляду. 
Цьому сприяє також постійна мінливість 
законодавчої бази у сфері надання соціаль-
них пільг окремим категоріям громадян, 
відсутність чітких принципів та критеріїв 
надання соціальних пільг на законодав-
чому рівні, взаємоповторюваність окремих 
соціальних виплат та недостатня узгодже-
ність соціальних виплат на державному 

рівні з іншими державними виплатами 
[33]. Разом з тим, Рішеннями Конституцій-
ного суду України [18] та Європейського 
суду з прав людини підтверджено, що дер-
жава повинна здійснювати необхідні за-
ходи щодо забезпечення соціальних гаран-
тій громадянам, оскільки такі гарантії не 
можуть бути нижчими від прожиткового 
мінімуму, встановленого законодавством. 

Про значні обсяги справ із соціальних 
виплат в структурі справ, що розглядають 
адміністративні суди, свідчать статистичні 
дані. Так, у 2010 р. у провадження судів  
щодо оскарження дій або бездіяльності, 
рішень Пенсійного фонду України та його 
управлінь, із них щодо призначення та пе-
рерахунку пенсій дітям війни – 1045 тис 
справ (або 88,2% даної категорії) [9]. Від 
початку діяльності Вінницького апеляцій-
ного адміністративного суду, починаючи з 
15 грудня 2010 р. по 1 жовтня 2011 р., до 
суду надійшло 114 685 справ, серед яких 
110 513 справ стосовно порушень орга-
нами державної влади законних прав та ін-
тересів громадян, що стосуються соціаль-
них виплат, а це 96,3% адміністративних 
справ [33]. 

В результаті наведених обставин у 
справах про соціальні виплати суди за 
зверненнями громадян вимушені нара-
ховувати те, що передбачено чинним за-
конодавством, однак не виконується ор-
ганами державної влади з різних причин. 
Кошти для виплати цих пільг не передба-
чені державним бюджетом, однак в силу 
рішення Конституційного Суду України 
№ 10-рп/2008 від 22 травня 2008 р. відпо-
відні органи виконавчої влади зобов’язані 
виконувати рішення судів. З одного боку, 
по даній категорії справ суди перебирають 
на себе функції органів виконавчої влади, 
адже саме вони мають здійснювати обчис-
лення, нарахування і виплату соціальних 
платежів, з іншого – суди здійснюють за-
стосування закону, і їхньої провини у тому, 
що закон не виконується іншими органами 
державної влади, немає. Нараховуючи ви-
плати соціально вразливим верствам насе-
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лення, суди відновлюють соціальну спра-
ведливість. Про це свідчить і низка акцій 
протесту, яка прокотилася країною восени 
2011 р. після того, як Кабінет Міністрів 
України оголосив про наміри зменшити 
соціальні виплати деяким категоріям піль-
говиків [2; 20]. В цьому аспекті безпідстав-
ними видається звинувачення, які лунають 
на сторону судів з боку вищих посадових 
осіб виконавчої влади. Для вирішення да-
ної ситуації необхідно створити насампе-
ред законодавчі передумови.  

На сьогодні Кабінет Міністрів України 
зареєстрував у парламенті законопроект 
№ 9400, який скасовує невідкладне нара-
хування пенсій і компенсацій за судовими 
рішеннями на користь пільговиків. Проект 
акта розроблено з метою удосконалення 
норм КАС України в частині розгляду справ 
про пенсійне забезпечення [3]. Після ухва-
лення даного законопроекту суд не зможе 
здійснювати нарахування соціальних ви-
плат, водночас рівень захисту відповідних 
категорій осіб буде зменшений. При цьому 
суд буде увільнений від виконання невлас-
тивих йому функцій, а навантаження на 
адміністративні суди зменшиться в рази. 
Мусимо зауважити, що задля забезпечення 
принципу справедливості у вказаній сфері 
правовідносин треба створити такий меха-

нізм захисту пільговиків, який би дозволив 
їм безперешкодно реалізовувати передба-
чені законодавством права без втручання 
судових органів. 

Принцип справедливості під час роз-
гляду й вирішення судових справ має дві 
основні складові: процесуальну й матері-
альну. Перша полягає у наявності процесу-
альних гарантій учасникам процесу, праві 
й реальній можливості кожної зі сторін 
довести свою правову позицію до суду, а 
також дослідженні усіх обставин справи 
незалежним і неупередженим судом із до-
триманням визначеної законом процедури. 
Справедливість матеріальна втілюється у 
галузевому законодавстві й означає наяв-
ність правових механізмів задоволення за-
конних і обґрунтованих вимог сторін. 

У різних видах судочинства принцип 
справедливості набуває особливих форм. 
Кримінальне законодавство пов’язує спра-
ведливість із гуманізмом, цивільне – із 
свободою договору й добросовісністю ци-
вільних зобов’язань, тоді як в адміністра-
тивному процесі на перше місце виходить 
захист людини від сваволі державних ор-
ганів, справедливий розподіл державних 
ресурсів і державні гарантії малозабезпе-
ченим та іншим вразливим  верствам на-
селення. 
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Рассматривая справедливость как фундаментальный принцип судебной власти, автор 

анализирует особенности его реализации в разных судебных юрисдикциях (уголовной, 
гражданской и административной). 

SUMMARY
The author declares justice as fundamental principle of judiciary and analyses the forms of 

its realization in different judicial jurisdictions (criminal, civil and administrative). 

рекомендовано кафедрою 
теорії та історії держави і права 

Подано 17.01.2012.

в.в. Городовенко



вісник Академії адвокатури україни

28

число 1(23) 2012.

Істотні зміни у політичному житті 
країни обумовили докорінну зміну трак-
тування і розуміння конституційно-право-
вого статусу парламенту та його складових: 
об’єднань депутатів, комітетів, комісій, 
допоміжних служб і безпосередньо на-
родних обранців. Загальносвітові цінності 
парламентаризму втілюються у вітчизняну 
теорію та практику функціонування зако-
нодавчого органу, який перебуває на стадії 
становлення.

Нині основними суб’єктами виборчої 
кампанії до парламенту є політичні пар-
тії та блоки партій (виборчі блоки). Саме 
вони формують фракції з числа своїх пред-
ставників, подолавши виборчий бар’єр і 
отримавши певну кількість депутатських 
мандатів. Такий конституційно-правовий 
інститут – новий для колишньої радянської 
республіки, якою є Україна. Тому його ево-
люція супроводжується проблемами як з 
боку сприйняття громадськістю (від повної 
байдужості, нерозуміння до цілковитого 
несприйняття), так і внутрішньо фракцій-
ними негараздами (безвідповідальністю і 
низькою моральною й правовою культу-
рою членів). Постійні чвари за розподіл 
керівних посад, перегляд політичних прі-
оритетів і, як наслідок, зміни фракційного 
статусу, проблема вибору «коаліція – опо-

зиція» перетворюють діяльність депутат-
ських об’єднань на своєрідні лобістські 
служби, клуби з бізнес-інтересів.  

Функціонування груп депутатів, що 
поділяють схожі чи однакові погляди на 
розвиток державної політики, є більш 
звичною практикою – спадщиною мажо-
ритарного способу обрання народних об-
ранців до представницького органу влади. 
Нормативно врегульована можливість по-
зафракційних парламентаріїв створювати 
власні групи є запозиченням усталеної до-
гми зі світової скарбниці парламентаризму, 
щоправда, «вживання» якого в українські 
реалії було досить суперечливим і неодноз-
начним.

Зрозуміло, що розробити і втілити у 
практичну площину вітчизняну модель 
функціонування депутатських об’єднань, 
яка відповідала кращим зразкам подібних 
структур у парламентах зарубіжних країн, 
за такий доволі короткий термін є нере-
альною справою. Перші, не зовсім вдалі, 
спроби потребують подальшого теоретич-
ного (фахового) доопрацювання, а парла-
ментські будні, безперечно, внесуть свої 
корективи.  

Вивченням проблематики функціону-
вання депутатських об’єднань у парла-
ментах зарубіжних країн займалися такі 
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науковці-конституціоналісти, як А.З. Ге-
оргіца, Ю.Д. Казанчев, Н.С. Крилова, 
О.В. Кульчицька, В.І. Лафітський, В.В. Ма-
клаков, В.Є. Охотський, В.Г. Стрекозов, 
В.І. Червонюк, В.Є. Чиркін, В.М. Шапо-
вал, П.П. Шляхтун. Наведений перелік 
розробників цієї тематики сформований за 
принципом використання їх теоретичних 
праць при написанні даного дослідження. 

Нові наукові розробки з питання фор-
мування і діяльності депутатських фракцій 
і груп варто вивчати, бо вони є особливо 
цінними для молодої Української держави. 
Вітчизняна юридична наука і практика 
державотворчих процесів повинна від-
найти свій шлях еволюціонування на заса-
дах демократизму і гуманізму. 

Метою даного дослідження є вивчення 
особливостей створення і організації ді-
яльності депутатських фракцій і груп, що є 
складовими парламентів зарубіжних країн. 
Автор аналізує види, повноваження та га-
рантії функціонування таких депутатських 
об’єднань.

Утворення депутатських об’єднань 
можливе за наявності таких підстав: 1) чи-
сельності парламентаріїв, яка коливається 
від однієї особи (Нідерланди) до 5% від 
загальної кількості депутатів (Бундестаг 
ФРН) та 15% (нижня палата парламенту 
Індії); 2) суб’єктів ухвалення відповідного 
рішення – бюро палати (Бельгія), голова 
палати (Ірландія, Данія, Нідерланди), Се-
нат (Італія), палата колегіально (Бундестаг 
ФРН) [14, 73–74; 15, 219–220].  

Як правило, об’єднання депутатів кон-
солідують зусилля для досягнення певної 
політичної мети і тому їх часто назива-
ють політичними групами або фракціями. 
Але у нових суверенних державах, де 
партійні системи перебувають на стадії 
становлення, структуризація парламенту 
відбувається не лише на фракційних, але 
й групових засадах – за регіональними, 
професійними та іншими спільними інтер-
есами [5, 353]. 

Законодавство передбачає одночасне 
функціонування депутатських фракцій і 

депутатських груп у парламентах, сфор-
мованих за змішаною виборчою системою. 
Фракції утворюють депутати, обрані від 
певного політичного об’єднання за багато-
мандатним виборчим округом, а групи – 
так звані «мажоритарні» представники від 
одномандатних виборчих округів. Групи 
можуть також формувати парламентарії, 
які не ввійшли до складу фракції політич-
ної сили, за списками якої були обрані до 
законодавчої  установи [13, 225]. Зазвичай, 
у тих парламентах, що структуруються 
на фракції і групи, обидва названі види 
об’єднань користуються рівними правами 
та гарантіями діяльності. 

Кількість, профіль та персональний 
склад фракцій і груп є досить нестабіль-
ними. Політико-фракційна структура 
парламенту змінюється під впливом соці-
ально-економічних проблем суспільства і, 
відповідно, партійних симпатій виборців, 
професіоналізму й порядності самих депу-
татів, їх прагнення та волі до пошуку комп-
ромісу у розв’язанні проблемних питань 
[11, 62, 64]. За загальним правилом, члени 
депутатських об’єднань мають право змі-
нювати політичну орієнтацію і, відповідно, 
членство у такому об’єднанні. Ніяких 
санкцій стосовно парламентарія за подібну 
нелояльність не застосовують [14, 74].

Основна роль депутатських об’єднань 
полягає у формуванні колективної думки 
парламентаріїв та чіткої структуризації 
представницького органу на парламент-
ську більшість і опозиційні сили. З цією 
метою представники таких об’єднань про-
водять семінари і «круглі столи», орга-
нізовують розширені засідання за участі 
працівників органів державної влади, про-
водять зустрічі з виборцями, підтримують 
зв’язки із засобами масової інформації, 
обмінюються досвідом парламентської 
роботи із членами зарубіжних делегацій 
тощо [12, 74–76].

З моменту реєстрації депутати фракції 
отримують низку привілеїв: закріплення за 
ними допоміжного апарату, приміщення, 
робочого обладнання і транспорту, необ-
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хідного для виконання повноважень; на-
дання часу для виступу під час дебатів; 
участь у створенні комітетів та керівних 
органів парламенту (палат); консульту-
вання глави держави при формуванні уряду 
(у парламентарних республіках); подання 
інтерпеляцій та законодавчих ініціатив; 
визначення змісту порядку денного пле-
нарних засідань; право вимоги у створенні 
слідчих комісій; внесення резолюцій щодо 
Програми діяльності уряду й вотуму недо-
віри йому; отримання регулярної інформа-
ції від органів публічної влади з питань, 
які виявляють суспільний інтерес тощо 
[7, 601–602; 2, 283–284]. Навіть за умови 
відсутності у складі парламентського комі-
тету (комісії) представників фракції, вони 
наділені правом вимагати надання копій 
документів, отриманих або складених ко-
мітетом (комісією) при обговоренні пев-
ного питання, за винятком таємних актів 
[10, 55]. 

У країнах з парламентарними формами 
правління у випадках, коли жодна з партій 
не отримала більшості місць у законодав-
чому органі, фракції відіграють вагому, 
а іноді й вирішальну роль у формуванні 
уряду. Саме через фракції політичні партії 
впливають на функціонування виконав-
чого органу, якщо є підстави вважати, що 
його діяльність суперечить їх настановам 
і рекомендаціям. Але варто зауважити, що 
більшість зі згаданих вище можливостей у 
повному обсязі можуть реалізувати лише 
фракції правлячих партій. Впливовість ін-
ших об’єднань залежить від ступеню то-
тожності їхніх вимог і пропозицій загаль-
ному курсу домінуючих політичних сил 
[16, 76–77]. 

Досить часто представники фракцій 
формують при керівному органі парла-
менту (палати) дорадчий, погоджувальний 
орган. До прикладу, у Швеції лідери пар-
ламентських груп спільно з тальманом (ке-
рівник парламенту) проводять наради для 
визначення кандидатури прем’єр-міністра 
та інших посадових осіб законодавчої 
установи. Представники фракцій входять 

до складу керівного органу Рикстагу – кон-
ференції при тальмані [9, 489].   

Прикладом ненормативного регулю-
вання утворення і діяльності парламент-
ських фракцій є практика функціонування 
таких об’єднань у Великобританії. По-
стійні правила парламентської проце-
дури не оперують поняттями «партії» або 
«фракції», але вся організація і робота 
палати пов’язана з її партійним поділом. 
Парламентські партії, а саме так назива-
ються партійні фракції у Палаті Громад, є 
незалежними утвореннями і не пов’язані у 
своїй діяльності рішеннями партійних ор-
ганізацій поза парламентом. Лідер партії 
– одночасно лідер парламентської фракції, 
що обирається після проведення консуль-
тацій з перами і осередками партії за сті-
нами парламенту.   

Кожна партійна фракція представлена 
своїми комітетами, функціонування яких 
жодними правовими актами не регламен-
тується. Відсутній також офіційний склад 
комітетів, а на їх засіданнях мають право 
бути присутніми будь-які члени фракції, 
зацікавлені у дослідженні питань порядку 
денного.  

Правилами парламентської процедури 
не передбачено навіть посади «батога», 
офіційно визнаного організатора партії. 
Головний обов’язок цієї посадової особи 
полягає у налагодженні співпраці фракцій 
з метою повної координації їх діяльності; 
забезпеченні присутності прихильників 
своїх партій на засіданнях палати і, від-
повідно, підтримки політики уряду або 
опозиції, своєчасного проходження зако-
нопроектів через палату до кінця сесії; до-
триманні партійної дисципліни (причини 
відсутності депутата повинні повідомля-
тися заздалегідь). Депутат зобов’язаний 
керуватися розпорядженнями і вказівками 
«батога», який є представником партійного 
керівництва. Майже у 90% випадках голо-
сування відбувається згідно з попередньо 
наданими директивами [4, 78–81]. Така 
залежність є суто політичною, оскільки 
засобом впливу є виключення з переліку 
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членів партії (фракції), що значно змен-
шує ймовірність переобрання депутата у 
парламент наступної каденції. Дисциплі-
нуючим чинником для народного обранця 
можуть стати негативні відгуки у засобах 
масової інформації, обурення фізичної чи 
юридичної особи, яка виступає спонсором 
і фінансує його виборчу кампанію, низькі 
рейтинги під час опитування громадської 
думки тощо [17, 23–24].

Партійне структурування палат Кон-
гресу США також фактично не отримало 
нормативного регулювання, і, зазвичай, 
утворення фракцій передбачено парла-
ментськими звичаями й прецедентами. 
Лише в окремих статтях регламенту міс-
тяться зауваження з приводу ролі тих чи 
інших партійних інститутів. Усі комітети 
Конгресу поділені між партіями респу-
бліканців і демократів, тому вони функ-
ціонують за чітко вираженою партій-
ною належністю. Повноваження лідерів 
більшості і меншості є досить вагомими, 
оскільки вони відповідають за єдність по-
зицій фракцій у законодавчій діяльності, 
планування партійної стратегії, зв’язки з 
виконавчою владою, керівництвом палат, 
громадськістю і пресою. Особлива роль у 
дисциплінуванні членів фракції належить 
«батогам» – виборним партійним функціо-
нерам, які слідкують за присутністю і голо-
суванням депутатів [6, 311–314].

У деяких законодавчих установах лі-
дери фракцій (у ФРН спільно з головою 
нижньої палати та його замісниками) 
утворюють об’єднання (раду палати, раду 
старійшин) для вирішення загальних орга-
нізаційних справ і не є органами з керівни-
цтва пленарними засіданнями. 

В Конгресі США і Палаті Громад Ве-
ликобританії функціонують загальні збори 
(конференції) фракції – вищий орган, який 
формує стратегію фракції, обирає лідерів 
і партійні комітети, а також санкціонує 
кандидатури до складу постійних коміте-
тів палати [14, 73; 15, 219]. Подібні з’їзди 
фракцій періодично збираються у законо-
давчому органі Японії для обговорення 

фракційних справ і діяльності парламенту, 
ухвалення найбільш важливих рішень у 
сфері внутрішньої і зовнішньої політики 
цілої партії. Зауважимо, що зміст таких 
рішень не завжди ґрунтується на позиціях 
рядових членів політичної сили, але їх по-
годження має суто формальний характер. 
Згаданий спосіб керівництва депутат-
ськими об’єднаннями може призвести до 
виникнення непорозумінь, оскільки до-
сить часто фракція являє собою конгломе-
рат малочисельних груп депутатів, які при-
тримуються певного напряму в діяльності 
партії. 

Що стосується груп «незалежних пар-
ламентаріїв», то вони, не маючи власної 
політичної платформи, в залежності від 
ситуації при обговоренні того чи іншого 
питання приєднуються у голосуванні до 
думки різних фракцій [3, 573–574].

Кокуси партій – парламентські органи 
політичних сил, представлених в Палаті 
Громад Канади (їх форма роботи – закриті 
регулярні засідання), мають різну полі-
тичну вагу в залежності від ролі самої по-
літичної партії у діяльності законодавчої 
установи. Кокус правлячої партії є мало-
ефективною структурою, оскільки партій-
ний лідер, обіймаючи одночасно посаду 
прем’єр-міністра, першочергово дотриму-
ється позиції своїх радників і членів уряду. 
І, навпаки, кокус опозиційної партії несе 
значно більшу відповідальність за роз-
робку політики і боротьбу за владу. Саме 
він формує склад «тіньового уряду» з най-
більш впливових представників з тим, щоб 
у випадку перемоги на парламентських 
виборах вони одразу могли обійняти від-
повідні міністерські посади та швидко ви-
вчити ситуацію в тій чи іншій сфері народ-
ного господарства [8, 212]. 

Підсумовуючи сказане зауважимо, що 
законодавство зарубіжних країн пропонує 
різні варіації депутатських об’єднань. В 
цілому, їх моделі мають спільні і відмінні 
риси, але кожна держава додає своїх на-
ціональних особливостей, не заперечуючи 
світові надбання. Доктрина парламента-
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ризму розрізняє два види депутатських 
об’єднань – фракції (за партійною озна-
кою) і групи (за схожістю поглядів на 
шляхи і перспективи розвитку держави і 
суспільства). Більш значимими з позицій 
їх політичної ваги у діяльності законодав-
чої установи є саме об’єднання парламен-
таріїв за партійною ознакою, адже вони 
як основні суб’єкти виборчого процесу 
несуть увесь тягар відповідальності за ви-
конання передвиборчих обіцянок. Вагомі 
повноваження таких об’єднань фактично 
надають їм змогу контролювати утворення 
і функціонування керівних, робочих й до-
поміжних органів парламенту. 

Ускладнення сучасного життя, зрос-
тання вимог до процесу управління дер-
жавою обґрунтовують завищені претензії 
населення до своїх представників у складі 
законодавчої установи. Падіння автори-
тету парламенту, що спостерігаємо остан-
німи роками, безумовно, є наслідком зло-
вживань мандатом довіри виборців. Тому 
функціонування депутатських об’єднань 
(використання наданих пільг і гарантій та 
реалізація законодавчо визначених можли-
востей на користь суспільному, а не осо-
бистому, благу) є показником доцільності 
переобрання певної політичної сили до 
парламенту наступної каденції.
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реЗЮме
Исследуются виды, полномочия и порядок создания депутатских объединений в пар-

ламентах зарубежных стран. Основаниями их классификации является членство в со-
ставе той или иной политической силы либо разделение общих взглядов на модель раз-
вития государственной политики.  

SUMMARY
Types, full powers and order of deputy associations’ formation of foreign countries re 

studied. Ground of their classification is membership in the body of certain political force or 
observance of common views on the model of public policy development. 
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1. Правовий статус третіх осіб, які не 
заявляють самостійної вимоги щодо пред-
мета пору, описаний багатьма авторами. 
Утім поза увагою залишилися недоліки 
статей 35 та 36 ЦПК та недоліки практики 
їх застосування. 

Завданням цієї статті є наголошення на 
цих недоліках та шляхах їх усунення. А її 
метою – уніфікація адвокатської та судо-
вої практики стосовно підстав, процедури 
та наслідків залучення у судовий процес 
третьої особи, сприяння якнайшвидшому 
удосконаленню відповідних норм ЦПК.

2. Третя особа, яка не заявляє самостій-
ної вимоги щодо предмета спору, є одним 
із учасників цивільного судового процесу. 
При цьому в деяких категоріях справ її при-
сутність стала звичним явищем. Так, майже 
у кожній спадковій справі третьою особою 
були приватний нотаріус або державна но-
таріальна контора.

Їх викликали в суд у справах про вста-
новлення факту проживання однією сім’єю 
чи факту родинних відносин, про усунення 
від права на прийняття спадщини, надання 
додаткового строку для прийняття спад-
щини, поділ спадщини тощо. Присутність 
нотаріуса як третьої особи у спадкових 
справах один із адвокатів пояснив так: 

«Він ж має видати свідоцтво про право на 
спадщину»!

Траплялося, що до участі у спадко-
вих справах були залучені навіть районні 
управління юстиції. 

Якщо позивач вимагав визнання права 
власності на нерухомість чи визнання не-
дійсним свідоцтва про право на спадщину, 
третьою особою у багатьох випадках було 
Бюро технічної інвентаризації. У позовній 
заяві про зменшення суми заборгованості 
за спожитий газ третьою особою було 
названо управління соціального захисту 
населення. У спорі щодо дітей третьою 
особою нерідко фігурував орган опіки та 
піклування, хоча його статус в цивільному 
процесі як органу, якому закон надав право 
захищати права, свободи та інтереси інших 
осіб, чітко визначений у ст. 45 ЦПК. 

Рішення одного з районних судів апе-
ляційний суд скасував з тієї причини, що 
він не залучив дільничного лікаря-педіатра 
як третю особу у спорі між батьками про 
місце проживання дитини.

Така практика засвідчує нехтування за-
конодавчими нормами, що стосуються тре-
тьої особи в цивільному процесі. 

3.  Відповідно до ч. 1 ст. 35 ЦПК, третя 
особа, яка не заявляє самостійної вимоги 
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щодо предмета спору, може вступити у 
справу на стороні позивача або відповідача 
до ухвалення судом рішення, якщо рішення 
в справі може вплинути на її права або 
обов’язки щодо однієї зі сторін. 

Слово «може» у цій правовій нормі 
зазначено двічі недарма. 

Насамперед, воно стосується переду-
мови наділення статусом третьої особи. 
Нею є гіпотетичний, евентуальний вплив 
майбутнього рішення суду на права та 
обов’язки цієї особи щодо однієї зі сторін. 

Відсутність щонайменшої підстави для 
моделювання такого впливу мала б стати 
перешкодою для отримання статусу тре-
тьої особи. Однак практика пішла іншим 
шляхом.

У зазначених вище справах ні лікар, 
ні орган опіки та піклування, ні інші ор-
гани виконавчої влади не мали щонай-
меншої підстави припускати, що рішення 
суду могло б вплинути на їхні права та 
обов’язки. Цього, до речі, ніхто й не ста-
рався з’ясувати.

В одній зі справ міститься така відпо-
відь районного БТІ на виклик до суду як 
третьої особи: «БТІ не має власного ін-
тересу в цій справі, беззастережно вико-
нає рішення суду будь-якого змісту». Так 
само міг би зреагувати й нотаріус: рішення 
суду, наприклад, про визнання права на 
спадкування зумовить у нього посадовий 
обов’язок видати позивачеві свідоцтво про 
право на спадщину. Але цей визначений 
законом посадовий обов’язок нотаріуса не 
можна вважати його цивільним (приват-
ним) обов’язком щодо позивача, про який 
власне і йдеться у названій вище правовій 
нормі.

Про безпідставність залучення нотарі-
усів до участі у багатьох спадкових спра-
вах було наголошено у постанові Пленуму 
Верховного Суду України «Про судову 
практику у справах про спадкування» від 
30 травня 2008 р., однак це кардинально не 
вплинуло на ситуацію.

Р. оспорив заповіт, вважаючи, що в мо-
мент його нотаріального посвідчення Л. не 

розуміла значення своїх дій, оскільки що-
йно вийшла зі стану наркозу після прове-
деної операції.

У цьому разі були підстави для залу-
чення нотаріуса як третьої особи, оскільки 
у разі визнання заповіту недійсним до 
нього може бути пред’явлено вимогу про 
відшкодування матеріальної та моральної 
шкоди. 

Третя особа має бути «прив’язана» до 
позивача або відповідача, тобто до того, 
стосовно кого вона може отримати права 
чи обов’язки. Траплялося, що особа, яка 
бажала вступити в справу, не могла пояс-
нити суду на боці кого вона виступає. Це 
мало б засвідчити, що можливість її участі 
у цивільній справі є вельми проблематич-
ною.

Слід водночас звернути увагу на не-
точність, що міститься у ч. 1 ст. 6 ЦПК: 
«Сторона, в якої за рішенням суду виникне 
право…». Оскільки вступити у процес третя 
особа має до ухвалення судом рішення, 
позивач у момент подання позовної заяви 
не може ще достеменно знати, яким буде 
це рішення і, відповідно, чи матиме ця 
особа якісь права або обов’язки щодо 
нього чи відповідача. З цих міркувань 
норма ч. 1 ст. 36 ЦПК є нерозумною, а тому 
має бути узгоджена з частиною 1 ст.  35 
ЦПК. Допоки це станеться, суд має брати 
до уваги розумну норму, яка міститься у 
ч. 1 ст. 35 ЦПК.

Слова «може вступити у справу» озна-
чає, що хтось «третій» має право сам зі-
ніціювати свою участь у розпочатому уже 
судовому процесі. 

4.  Згідно з ч. 2 ст. 35 ЦПК, треті особи 
можуть бути залучені до участі в справі 
також за клопотанням сторін, інших осіб, які 
беруть участь у справі. Слово «також» у цій 
нормі здатне збити з пантелику, оскільки у 
ч. 1 цієї статті йдеться про допуск, а не про 
залучення.

Сенс ч. 2 цієї статті полягає у визна-
ченні кола тих, хто має право заявити кло-
потання про залучення когось іншого як 
третьої особи. Це право надано передусім 
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позивачеві та відповідачеві. Відповідне 
клопотання може заявити і той, хто уже 
має статус третьої особи, оскільки кіль-
кість третіх осіб у ЦПК не обмежена. 

У першій редакції ч. 2 ст. 35 ЦПК було 
зазначено, що залучення третьої особи 
може відбутися «з ініціативи суду». У но-
вій її редакції зазначено, що у разі, якщо 
суд встановить, що судове рішення може 
вплинути на права та обовʼязки осіб, які не 
є стороною у справі, «суд залучає» цих осіб 
до участі у справі. При цьому він може зро-
бити це під час прийняття позовної заяви, 
досудового чи судового розгляду. Однак 
цей наче імператив – «залучає» не може 
нівілювати необхідності згоди особи на 
участь у справі.

5.  У ч. 1 ст. 36 ЦПК на сторони покла-
дено обов’язок повідомити суд про третю 
особу. Нова редакція ч. 2 ст. 35 ЦПК дає 
підставу стверджувати, що обов’язок по-
шуку третьої, тобто заінтересованої особи 
покладено на суд. 

Є низка ситуацій, коли бажаність за-
лучення певної особи як третьої є очевид-
ною. Зокрема:

1) до участі у справі про відшкоду-
вання шкоди, заподіяної джерелом 
підвищеної небезпеки, третьою 
особою варто залучити водія, який 
керував автомобілем, що належить 
іншій особі;

2) у разі подання до покупця позову 
про витребування товару, покупець, 
як зазначено у ст. 660 ЦК, повинен 
повідомити про це продавця та по-
дати клопотання про залучення 
його до участі у справі1;

3) до участі у справі про відшкодуван-
ня шкоди у зв’язку з ненаданням 
медичної допомоги бажано б залу-
чити конкретного лікаря, оскільки 
лікарня, відшкодувавши шкоду, ма-
тиме право регресу до нього;

4) до участі у справі про поновлен-

1 Слова «подати клопотання» максимально точно 
відображають процесуальний аспект ситуації.

ня на роботі і стягнення заробітної 
плати за вимушений прогул бажано 
залучати керівника, який видав на-
каз про звільнення, оскільки з нього 
можуть бути стягнуті завдані збит-
ки;

5) до участі у справі про визнання осо-
би членом сім’ї спадкодавця слід за-
лучити спадкоємців за законом, які 
мають право на спадкування;

6) у справі про позбавлення батьків-
ських прав одного з батьків бажано 
залучити другого з батьків, діда, 
бабу, оскільки вони можуть згодом 
заявити вимогу про передання ди-
тини їм на виховання.

Згідно з практикою, що склалася, 
батьки відповідача не залучаються до 
справ про встановлення батьківства, про 
стягнення аліментів на дитину. Утім в разі 
задоволення позову у них відразу виникне 
статус діда та баби зі всіма правами та 
обов’язками, про що вони, безумовно, по-
винні знати. 

Під час розгляду справи про стяг-
нення аліментів на дитину суд викли-
кав як свідка С., матір відповідача, 
щоб з’ясувати місце його фактичного 
проживання. Однак С. не назвала його 
адреси, оскільки, з її слів, зі сином не 
спілкується. І лише тоді, коли суддя за-
читала ст. 265 СК, згідно з якою баба 
зобов’язана утримувати внука, якщо 
мати, батько дитини не можуть з по-
важних причин надавати їй належного 
утримання, С. надала суду відповідну 
інформацію.

Залучення діда і баби як третіх осіб на 
боці відповідача в усіх справах щодо дітей 
могло б стати вагомим засобом психологіч-
ного впливу на нього, сприяти справедли-
вому залагодженню спору. 

6.  З питання залучення або допуску до 
участі в справі третьої особи суд, згідно з 
ч. 6 ст. 36 ЦПК, постановляє ухвалу. Це дає 
підставу стверджувати, що для допуску як 
третьої особи самоініціативи замало, як і 
недостатньо волевиявлення сторони для 
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залучення когось іншого як третьої особи. 
Остаточне рішення з цього приводу нале-
жить суду [1, 115; 4, 55; 5, 109; 6, 493]. 

На практиці ж все відбувається інакше: 
третю особу визначає у позовній заяві сам 
позивач, точніше, адвокат, який надає йому 
юридичну допомогу. Часто це робиться 
на всяк випадок: краще назвати когось за-
йвого, ніж упустити необхідного. 

Згідно з поширеною серед практичних 
працівників думкою, визначення у позо-
вній заяві третьої особи – це прерогатива 
позивача, тому й в процесі це питання не є 
предметом розгляду. Водночас вважається, 
що позивач має право заперечити щодо 
клопотання відповідача про виклик когось 
як третьої особи.

Втім такий неоднаковий підхід до прав 
позивача та відповідача в судовому процесі 
суперечить принципу рівності сторін.

Аналіз статей 35 та 36 ЦПК міг би ство-
рити підставу для того, щоб вважати зазна-
чену вище адвокатську практику процесу-
альним самоуправством, якби не ч. 1 ст. 120 
ЦПК, у якій позивача зобов’язано додати 
до позовної заяви її копії для третіх осіб. 

У результаті можна стверджувати, 
що законодавче регулювання процедури 
залучення третьої особи не має належного 
наукового підгрунтя.

7.  Позивач, який бажає залучити когось 
як третю особу, повинен додати до позовної 
заяви письмову про це заяву. Після її одер-
жання суд, як зазначено у ч. 3 ст. 36 ЦПК, 
направляє цьому «комусь» копію цієї заяви 
і роз’яснює його право заявити про свою 
участь у справі.

І лише після одержання позитивної 
відповіді суд має підстави для постанов-
лення ухвали про залучення його до участі 
в справі. У разі ненадходження відповіді 
у розумний строк або одержання незгоди 
є підстави вважати, що він відхилив цю 
пропозицію, тому суд має постановити 
ухвалу про відмову у задоволенні клопо-
тання позивача.

Суд має так само відреагувати і на ана-
логічне клопотання відповідача. 

Якщо виклик до суду як третьої особи 
ініціює сам суд, відповідна ухвала суду 
є, по суті, лише пропозицією суду взяти 
участь у судовому процесі і не створює 
жодного процесуального обов’язку [3]. 
Суд надає певному суб’єктові лише мож-
ливість (право) спостерігати за розвитком 
подій в цивільному процесі і впливати на 
нього усіма передбаченими у ЦПК проце-
суальними засобами. 

Тому в ухвалі суду замість категорич-
них слів: «Залучити до участі у справі» має 
бути зазначено інакше: «Запропонувати… 
взяти участь у справі… як третьої особи». 
Якщо адресат не відреагував на цю пропо-
зицію протягом розумного строку, значить 
він не прийняв її. Тому в подальших про-
цесуальних документах його ім’я не може 
фігурувати як третя особа.

Саме таке вирішення проблеми відпо-
відатиме принципу добровільності, диспо-
зитивності у здійсненні своїх процесуаль-
них можливостей. 

Згодом, у разі появи інтересу до 
справи, той, хто не прийняв пропозицію 
суду, може сам ініціювати свою участь у 
судовому процесі. Але часу для роздумів у 
нього не так й багато: до ухвалення судом 
рішення.

8.  Процесуальні права третьої особи 
визначені у ст. 27 ЦПК. У ній, до речі, не 
зазначено, що третя особа має право ви-
знати чи не визнати позов. Тому практика 
окремих судів, які з’ясовують у третьої 
особи чи визнає вона позов і включають цю 
інформацію у текст рішення, не заснована 
на законі. Визнавати чи не визнавати позов 
– виключне право відповідача.

Один із районних судів у рішенні в 
спадковій справі так відреагував на неявку 
представника управління юстиції: «Свого 
представника не направило, заперечень не 
подало». 

Процесуальним засобом охорони тре-
тьою особою свого інтересу є активна 
участь у збиранні та дослідженні доказів, 
які підтверджують позовну вимогу чи 
спростовують її.
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9.  Для виправлення ситуації, що скла-
лася з третіми особами, потрібно, щоб 
надалі:

1) суд призначав строк для усунення 
недоліків позовної заяви, в якій за-
значено ім’я третьої особи, оскіль-
ки позивач не має права наділяти 
когось цим процесуальним стату-
сом;

2) позивач, відповідач, які бажають 
залучити когось як третю особу, 
подавали суду окрему письмову 
заяву про це;

3) потреба участі третьої особи в судо-
вому процесі була належно обґрун-
тована [2, 89; 7, 82–83];

4) суд постановляв ухвалу про залу-
чення певної особи як третьої лише 
за наявності її письмової згоди.

10. Чи можна оскаржити ухвалу суду, 
якою суд не задоволив заяву про залучення 
третьої особи? У ст. 293 ЦПК такої ухвали у 
числі тих, які можуть бути оскаржені, немає. 
Отже, є формальні підстави для того, щоб 
таку відмову вважати остаточною. Та чи це 
правильно?

11. У ч. 4 ст. 35 ЦПК встановлено за-
гальне правило, згідно з яким вступ у 

справу третьої особи не тягне за собою 
розгляду справи спочатку. Чи означає цей 
фразеологізм «не тягне» абсолютну немож-
ливість розгляду справи спочатку?

Видається, що в особливих випадках, 
зокрема, в разі приховування позивачем 
наявності заінтересованої особи, суд може 
постановити ухвалу про розгляд справи 
спочатку.

Щоби уникнути двозначних тракту-
вань закону, його норми мають містити 
чіткий припис, а мовні фразеологізми по-
ступитися діловій мові. 

12. Якщо певний суб’єкт не взяв участі 
у розгляді справи як третя особа, рішення 
суду не може мати щодо нього преюдицій-
ного значення. 

Зворотній ж бік цього висновку такий: 
у разі участі в судовому процесі цього 
суб’єкта обставини, визнані в рішенні суду, 
що набрав чинності, мають обов’язкову 
силу для всіх і кожного і не можуть бути 
«перевстановлені» іншим судом.

Тож чи є сенс брати участь у цивіль-
ному процесі як третьої особи? Відповісти 
на це запитання без допомоги адвоката не 
кожен зможе. 
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реЗЮме
В статье анализируется содержание статей 35, 36 ГПК Украины, практика их приме-

нения, предлагаются пути их усовершенствования. 
SUMMARY
The article deals with the content  of articles 35 and 36 of Agricultural Code of Ukraine, the 

practice of the application and the ways of its improvement.

Подано 25.01.2012.

З.в. ромовська, н.Л. Луців-Шумська

Міжнародний (ТреТій Всеукраїнський) конгрес  
з Медичного і фарМацеВТичного праВа, біоеТики  

Та соціальної поліТики

Академія адвокатури України виступить співорганізатором Міжнародного (Третього 
Всеукраїнського) конгресу з медичного і фармацевтичного права, біоетики та 
соціальної політики 19-21 квітня 2012 р. у Києві.

19-21 квітня 2012 р. у м. Києві відбудеться Міжнародний (Третій Всеукраїнський) 
конгрес з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики. 

Академія адвокатури України як лідер вітчизняної медико-правової освіти та 
підвищення кваліфікації, вже втретє виступить співорганізатором такого масштабного 
зібрання юристів і фахівців галузі охорони здоров’я. 

З огляду на успіх двох попередніх конгресів, які викликали великий інтерес не тільки 
в української, а й у міжнародної медико-правової і біотичної спільноти, цього разу 
конгрес проводиться як міжнародний. Передбачається участь вітчизняних фахівців та 
представників більш ніж 20 країн світу. 

На конгресі буде обговорена ціла низка актуальних питань медичного і 
фармацевтичного права, вирішення яких повинне відбуватися з урахуванням засад 
біоетики і соціальної політики. Торкаючись важливих концептуальних проблем, захід 
матиме практичне спрямування. 

Робота Конгресу здійснюватиметься у формі пленарних та секційних засідань, круглих 
столів, симпозіумів, семінарів та майстер-класів.

Більш докладну інформацію щодо участі у Конгресі можна знайти на нашому сайті за 
адресою http://aau.edu.ua/ua/medpravo/medpravo-activity/
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Товариство – досить поширена форма 
співпраці учасників правових відносин, 
яка має багатовікову історію. Договір то-
вариства (societas) відомий ще за часів 
Давнього Риму, де був досить типовим 
комерційним контрактом, за яким два чи 
більше учасників (socii) зобов’язувалися 
об’єднати майно чи роботу (працю) з ме-
тою спільного ведення справ, розподіля-
ючи між собою прибутки і збитки [4, 582]. 
Такий договір товариства характеризу-
вався:

1) консенсуальністю, оскільки така 
угода укладалася за наявності згоди, яка 
могла бути виражена в будь-якій формі. 
Для встановлення стабільних зв’язків 
згода повинна бути безперервною і трива-
лою. Джерела говорять про схильність чи 
намір створити товариство (affectio/animus 
societatis). Гай, Inst. 3.151: «Товарище-
ство продолжается до тех пор, пока суще-
ствует взаимное соглашениие его членов» 
[4, 582].

2) взаємністю – участь у товаристві 
пов’язувала товаришів взаємними правами 
і обов’язками. Договір товариства діяв по 
відношенню до двох чи більше осіб (това-
ришів, компаньйонів), які були зобов’язані 
внести в спільну справу свій певний вне-
сок (вклад), не обов’язково в рівних долях. 
Як такий внесок могли бути гроші чи речі 

(res), а також особиста праця (operae), осо-
бисті послуги чи кредитні зобов’язання 
[13, 388]. 

3) оплатністю – основним правом, яким 
наділявся член товариства, було право 
отримувати прибуток, який, у випадку 
мовчазної згоди, розподілявся порівну. 
Стосовно можливості існування товари-
ства, в якому ситуації, коли прибуток това-
риства один учасник отримував би більше 
прибутку і ніс менше збитків в порівнянні 
з іншими товаришами, перемогла позиція 
Сервія Сульпіція Руфа, який стверджував, 
що таке товариство має право на існу-
вання, оскільки в житті бувають випадки, 
що праця одного з учасників може бути на-
стільки цінна (tam preciosa), що при розпо-
ділі прибутку допускається нерівність, для 
того, щоб нагородити його додатково (за 
відсутності спеціальних домовленостей). 
Тому прибуток товариства міг бути роз-
поділений як в рівних частинах між його 
учасниками, так і не в рівних долях. Разом 
з цим було заборонено так зване societas 
leonine, тобто «левове» товариство, в якому 
один єдиний учасник отримував левову 
долю прибутку чи весь прибуток, залиша-
ючи іншим учасникам лише «крихти».

Діяльність кожного із учасників това-
риства створювала права і обов’язки тільки 
для самої цієї особи, а те, що вона отриму-

о.В. БермІчеВа, 
кандидат юридичних наук
(Академія адвокатури України)

ПростЕ і таЄМнЕ 
(нЕгласнЕ) тоВаристВо: 
Поняття та 
сПіВВідношЕння

Ключові слова: спільна діяльність, договір про спільну діяльність, товариство, просте 
товариство, таємне товариство. 
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вала повинно було розподілятися і на інших 
(в універсальних товариствах власність 
може переходити до інших членів за мовчаз-
ною згодою). Це цілком логічно, оскільки у 
римського товариства не було статуту юри-
дичної особи, тому права і обов’язки по 
відношенню до третіх осіб пов’язували не 
товариство, а окремих його членів. Окрім 
того, оскільки ius civil не допускало прямого 
представництва (nemo alteri stipulari potest), 
то якщо угода в інтересах товариства не 
була укладена за участі всіх членів цього то-
вариства, а лише декількома із них чи навіть 
одним учасником, то всі права і обов’язки, 
які нею зумовлювалися по відношенню 
до третіх осіб, були правами і обов’язками 
тих членів, які її уклали. В наступному такі 
члени товариства (чи один товариш) міг 
розрахуватися з тими, хто не брав участі в 
угоді, в наслідок actio pro socio. 

В римському приватному праві були 
розроблені основні види товариств: уні-
версальне товариство (societas omnium 
bonorum) [4, 584–585; 13, 389; 10, 253] 
товариство для виконання певної справи 
(societas unius rei/alicuius negatiationis) 
[4, 584–585; 13, 389; 10, 253], товариство за 
прибутками (societas quaestus чи compendii) 
[10, 253], товариство, яке створювалося для 
виконання єдиної справи (societas unius rei) 
[10, 253], товариство для работоргівлі (veluti 
mancipiorum emendorum aut vendendorum), 
товариство банкірів (argentarii чи societas 
argentaria), товариство відкупщиків по-
датків (societas publicanorum) [4, 584–585; 
13, 389], тощо.

Отже, мета (causa) товариства могла 
полягати у здійсненні різноманітних ді-
лових операцій (одиничних чи багатьох), 
однак така мета повинна бути законною 
(в нашому розумінні): Ульпіан, 30 Sab. D. 
17.1.57: «Помпоний говорит, что нужно 
иметь в виду, что товарищество возникает 
только тогда, когда оно образовано для 
честного и законного дела, но что, если 
товарищество було образовано для совер-
шения преступления, установлено, что 
оно недействительно, ведь общепризнано, 

что недействительно товарищество для 
бесчетных дел» [4, 584–585].

Однак, незважаючи на мету такого то-
вариства, в будь-якому випадку воно не на-
бувало статусу юридичної особи.

Положення римського приватного 
права у подальшому через західні чи східні 
школи були рецепійовані в законодавство 
інших країн і в українське цивільне також. 
І Цивільний кодекс УРСР 1922 р. (далі ЦК 
УРСР 1922 р.) і Цивільний кодекс УРСР 
1963 р. (далі ЦК УРСР 1963 р.) певним 
чином врегульовували цей інститут, нада-
ючи йому локального, місцевого значення. 
Як зазначали О.І. Масляєв та І.О. Масляєв 
передумови спільної діяльності містяться в 
кооперації праці, яка, по суті справи, є все-
охоплюючою. К. Маркс вказував на те, що 
люди «не могут призводить, не соединяясь 
известным образом для совместной дея-
тельности и для взаємного обмена своей 
деятельности» [8, 3]. Однак такої форми 
спільної діяльності, яка передбачала лише 
співпрацю без утворення нового суб’єкта, 
поступово виявлялося недостатньо. Тому 
ЦК УРСР 1922 р., регламентуючи спільну 
діяльність, передбачав як договори про-
стого товариства, так і спільну діяльність, 
яка передбачала створення нового суб’єкта 
(повне товариство, товариство на довірі та 
акціонерне товариство).

Відповідно до норм ЦК УРСР 1963 р. 
існували, як і існують зараз, дві організа-
ційно-правові форми зобов’язань зі спіль-
ною діяльністю. Перша форма не потре-
бувала створення юридичної особи і в 
цьому випадку відносини, що виникали 
між учасниками, оформлялися у договорі 
про спільну діяльність (ст. 430 ЦК УРСР 
1963 р.). Такі договори вважалися консен-
суальними, взаємними та оплатними.

Друга форма передбачала створення 
самостійного суб’єкта права – юридичної 
особи. В цьому випадку учасникам необ-
хідно було укласти установчий договір, 
який не тільки регулював їх спільну діяль-
ність, а й визначав правовий статус створе-
ної ними для цієї мети юридичної особи.

о.в. Бермічева



вісник Академії адвокатури україни

42

число 1(23) 2012.

З прийняттям Цивільного кодексу 
України 2003 р. (далі – ЦК України) і всту-
пом його в дію, цивільно-правове регулю-
вання зобов’язань за спільної діяльності 
зазнало певних коректив. Зобов’язання 
зі спільної діяльності, як і за радянського 
періоду, поділяється на два основні типи: 
по-перше, організаційно-правова форма, 
що не передбачає створення юридичної 
особи (в цьому разі відносини, що вини-
кають між учасниками, оформлюються у 
договорі про спільну діяльність). Така ді-
яльність може оформлюватися у вигляді 
договору про спільну діяльність і не пе-
редбачати поєднання вкладів учасників 
або ж передбачати об’єднання вкладів 
учасників і оформлюватися у вигляді до-
говору простого товариства (основними 
характерними ознаками цього договору 
є його консенсуальність, двосторонність 
(багатосторонність), оплатність та органі-
заційність).

По-друге, спільна діяльність учасни-
ків може бути спрямована на здійснення 
співробітництва для створення і діяльності 
самостійного суб’єкта права – юридичної 
особи. Тут учасникам необхідно укласти 
установчий (засновницький) договір, який 
не тільки регулює їх спільну діяльність, а й 
визначає правовий статус створеної ними з 
цією метою юридичної особи.

Незважаючи на суттєві відмінності між 
даними формами спільної діяльності, вони 
мають спільні риси, що їх об’єднують. Усі 
вони належать до багатосторонніх кон-
сенсуальних правочинів організацій-
ного характеру. Деякі вчені звертають 
увагу на фідуціарність цих зобов’язань, 
оскільки зміст взаємовідносин сторін у 
таких угодах має особливий довірчий ха-
рактер [7, 766].

Найпоширенішим договором про 
спільну діяльність є договір простого то-
вариства, за яким сторони (учасники) бе-
руть зобов’язання об’єднати свої вклади та 
спільно діяти з метою одержання прибутку 
або досягнення іншої мети (ст. 1132 ЦК 
України).

Отже, якщо раніше, згідно зі ст. 430 
ЦК УРСР 1963 р. громадяни укладали до-
говори про спільну діяльність для задо-
волення лише своїх особистих побутових 
потреб і тільки між собою, а юридичні 
особи могли укладати такий договір тільки 
для досягнення господарської мети, то ЦК 
України зазначає, що загальна мета дого-
вору про спільну діяльність може бути як 
господарська, так і інша (зокрема, благо-
дійна чи науково-дослідна).

Серед загальних ознак договору про-
стого товариства можна виділити наступні:

1) багатосторонність (двосторон-
ність). Особливістю договору простого 
товариства є те, що він вважається багато-
сторонньою угодою, оскільки воля сторін 
спрямована на досягнення єдиної для всіх 
мети і в зв’язку з цим збігається, а це озна-
чає, що кожен з учасників договору пере-
буває у взаємовідносинах зі всіма іншими 
учасниками. Як ще зазначав І.С. Перетер-
ський, «між учасниками двосторонньої 
угоди відсутній такий антагонізм інтересів, 
як при звичайних багатосторонніх угодах». 
В простому товаристві інтереси контраген-
тів не протилежні, а тотожні, – підкреслю-
вав Г.Ф. Шершеневич [14, 474];

2) оплатність. Оплатність договору 
простого товариства є суперечливим момен-
том і викликає чимало дискусій щодо того, 
чи існує в договорі простого товариства 
зустрічне задоволення. Так, О.С. Йоффе 
зазначав, що немає підстав кваліфікувати 
даний договір як оплатний, оскільки, по-
єднуючи свої грошові чи інші майнові вне-
ски, учасники договору спрямовують їх на 
створення того матеріального об’єкта, який 
потім буде задовольняти потреби всіх учас-
ників. Учасники договору не отримують 
зустрічного задоволення, а діють спільно 
для досягнення загальної мети. Зважаючи 
на те, що сторони не отримують один від 
одного матеріального еквівалента своїм 
діям, договір про спільну діяльність є без-
оплатним [7, 764]. Протилежну точку зору 
висловлював з цього приводу О.І. Масляєв, 
який зазначав, що будь-який учасник, вно-
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сячи внески і діючи для досягнення спіль-
ної мети, отримує певну вигоду та користь 
від вкладів інших учасників. Він також 
вправі вимагати від інших учасників від-
повідного виконання. Хоча роблячи вне-
сок, учасник договору діє в силу спільної 
мети договору як в інтересах інших, так і 
в своїх інтересах також. Однак така осо-
бливість договору про спільну діяльність 
не виключає можливості його оплатності 
[8, 18]. Автор підтримує позицію тих на-
уковців, які зазначають, що найбільш при-
йнятними критерієм оплатності договорів 
про спільну діяльність є мета, що передба-
чає задоволення майнового (економічного) 
інтересу кожної із сторін [14, 474];

3) консенсуальність. Договір про-
стого товариства вважається консенсуаль-
ним договором, тому що права й обов’язки 
сторін виникають з моменту досягнення 
згоди з усіх істотних умов. Аналіз ст. 1132 
ЦК України дозволяє дійти висновку, що 
спочатку сторони укладають договір, а по-
тім виконують зобов’язання щодо передачі 
вкладів;

4) організаційність. Основною ме-
тою договору простого товариства є фор-
мування об’єднання осіб для здійснення 
спільної діяльності, а не передача майна. 
Цей договір створює передумови для май-
бутньої діяльності і тому вважається орга-
нізаційним договором.

ЦК України, як і ЦК УРСР 1963 р. не 
містить переліку різновидів договорів про 
спільну діяльність. Аналіз ст.ст. 1130–1131 
ЦК України показує, що сторони можуть 
укладати договори про спільну діяльність 
для досягнення будь-якої як господарської, 
так і іншої мети, яка не заборонена законом 
(будівництво шляхів, спортивних споруд, 
шкіл, житлових будинків, науково-технічне 
співробітництво, творче співробітництво 
тощо). У зв’язку з цим договори простого 
товариства поділяються на підприємницькі 
і такі, що передбачають немайнову мету 
(благодійну, наукову, освітню тощо).

У багатьох країнах специфічним до-
говором простого товариства є таємне то-

вариство. Так, «учитывая непреходящую 
значимость Гражданского кодекса Фран-
ции (Кодекса Наполеона) для совершен-
ствования национального законодатель-
ства многих стран» [18, 3], звернемося до 
його положень для з’ясування суті і зна-
чення цього виду товариства.

Багато конструкцій і понять, які вико-
ристані в Французькому Цивільному ко-
дексі, запозичені з римського приватного 
права, однак не в первинному, а в пере-
робленому вигляді. Code civil (Цивільний 
кодекс Франції) 21 березня 1804 р. в статті 
1871 Глави III Титулу IX (Про товариства) 
зазначає, що «участники могут заклю-
чить соглашение о том, что товарищество 
не будет подлежать регистрации. В таком 
случае оно называется «товариществом, 
основанным на совместном деятельности 
его участников». Оно не является юриди-
ческим лицом и его учреждение не подпа-
дает под нормы, касающиеся гласности. 
Существование такого товарищества мо-
жет доказываться любыми средствами» 
[18, 546].

Щодо правової організації такого това-
риства (товариства, заснованому на спіль-
ній діяльності його учасників), то, якщо 
воно носить цивільний характер, застосо-
вуються норми про цивільні товариства, 
або, якщо воно носить комерційний ха-
рактер – норми, які регулюють положення 
повних товариств. Тобто, предмет товари-
ства повинен бути законний (ст. 1833 Ци-
вільного кодексу Франції) і може як мати 
комерційну спрямованість (повне товари-
ство – це товариство, в якому всі учасники 
є комерсантами і несуть необмежену солі-
дарну відповідальність за його боргами), 
так і не мати на меті отримання прибутку 
(цивільне товариство).

Як характерні ознаки товариства, засно-
ваному на спільній діяльності його учасни-
ків, базуючись на аналізі ст.ст. 1871–1873 
Цивільного кодексу Франції, можна виді-
лити наступні:

1) по відношенню до третіх осіб, кож-
ний з учасників такого товариства зали-
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шається власником майна, яке він передає 
товариству. У взаємовідносинах між учас-
никами вважається спільним майно, яке 
вони набули шляхом інвестування чи реін-
вестування спільних грошових коштів в пе-
ріод існування товариства, а також майно, 
яке було спільним до того, як воно було пе-
редано товариству. Окрім того, може бути 
передбачено, що один із учасників є по від-
ношенню до третіх осіб власником всього 
чи частини майна, яке він набуває з метою 
здійснення діяльності товариства;

2) кожний учасник вступає в договірні 
відносини від свого імені і пов’язується 
особистими обов’язками по відношенню 
до третіх осіб. Однак, якщо учасники ді-
ють як члени товариства з відома третіх 
осіб, кожний із них несе відповідальність 
перед цими особами за зобов’язаннями, 
які виникають з угод, укладених будь-яким 
учасником: солідарно, якщо товариство є 
комерційним, і в звичайному порядку – в 
інших випадках;

3) у випадку створення товариства на 
невизначений строк, воно може бути лік-
відовано в будь-який час шляхом повідо-
млення, яке один із учасників направляє 
всім іншим.

Окрім того, положення щодо товари-
ства, заснованого на спільній діяльності 
його учасників застосовується і до то-
вариств, створених de facto, тобто щодо 
об’єднання двох і більше осіб, які фак-
тично виконують обов’язки, притаманні 
учасникам товариства, однак не оформлю-
ють при цьому договору товариства і не 
реєструючи його в будь-якій формі [6, 548].

Негласне товариство знає і цивільне 
законодавство Російської Федерації. Так, 
ст. 1054 Цивільного кодексу Російської Фе-
дерації зазначає: «Договором простого то-
вариства може бути передбачено, що його 
існування не розкривається для третіх осіб 
(таємне товариство). До такого договору 
застосовуються всі положення про договір 
простого товариства, якщо інше не вста-
новлено даною статтею чи не випливає з 
характеру таємного товариства. 

У відносинах з третіми особами кож-
ний з учасників таємного товариства від-
повідає всім своїм майном за правочинами, 
які він уклав від свого імені в спільних ін-
тересах. 

У відносинах між учасниками таєм-
ного товариства зобов’язання, що виникли 
в процесі їх спільної діяльності, вважа-
ються спільними». 

Українське цивільне законодавство та-
кого виду товариства не передбачає. Мож-
ливо тому, що сам термін «таємне това-
риство» асоціюється є якоюсь релігійною 
сектою, діяльністю масонів, тамплієрів 
тощо. Однак з законодавчої точки зору 
таємне товариство докорінно не відрізня-
ється від простого товариства і має вдале 
законодавче підґрунтя в Україні. 

Спільними рисами цих правових інсти-
тутів є:

1.  Учасники товариства. Сторонами 
(учасниками) як договору простого товари-
ства так і таємного товариства можуть бути 
юридичні та фізичні особи. Але якщо метою 
діяльності товариства є підприємницька ді-
яльність, то суб’єктами товариства можуть 
бути виключно індивідуальні підприємці 
або комерційні юридичні особи. У деяких 
випадках учасником договору може бути 
і некомерційна організація, якщо вона 
здійснює відповідно до закону підприєм-
ницьку діяльність для виконання статутних 
завдань. Отже, необхідно оцінювати цілі і 
завдання, які має некомерційна організація, 
і наскільки відповідає цьому її підпри-
ємницька діяльність. З огляду на це, автор 
вбачає за потрібне доповнити ст. 1132 ЦК 
України частиною другою такого змісту: 
«Сторонами договору простого товариства, 
який укладається для здійснення підпри-
ємницької діяльності, можуть бути лише ін-
дивідуальні підприємці та (або) комерційні 
юридичні особи».

2. Свобода участі в товаристві. У законо-
давстві відсутня заборона щодо участі однієї 
особи в кількох товариствах одночасно. Це 
пов’язано з тим, що товариство не є юри-
дичною особою і його фінансовий стан не 



45

регламентується законом, а обмежується 
кількістю договорів, які може укладати 
одна особа, – порушує принцип свободи 
договору. Тобто учасник як простого, так і 
таємного товариства може бути одночасно 
учасниками і інших товариств.

3. Форма правочину. Договори про 
спільну діяльність, у тому числі й договори 
простого товариства, мають укладатися в 
письмовій формі (ч. 1 ст. 1131 ЦК України).

4. Об’єднання вкладів. Оскільки таємне 
товариство є видом договору простого 
товариства, то спільна діяльність його 
учасників передбачає об’єднанням вкладів. 
Вбачається, що вкладом учасника таємного 
товариства може бути все те, що вважається 
вкладом і в простому товаристві, а саме: 
грошові кошти; інше майно (як рухоме, так 
і нерухоме – земля, будівлі, споруди, об-
ладнання); грошові вимоги та права вимоги 
щодо виконання договірних зобов’язань, 
які мають вартість; будь-які права інте-
лектуальної власності, що мають вартість, 
включаючи авторські права, права на вина-
ходи, права на знаки для товарів і послуг, 
фірмові найменування, промислові зразки, 
ноу-хау тощо; знання, ділова репутація та 
ділові зв’язки.

5. Правовий режим майна. Внесене учас-
никами майно, яким вони володіли на праві 
власності, а також вироблена у результаті 

спільної діяльності продукція та одержані 
від такої діяльності плоди і доходи є спіль-
ною частковою власністю учасників, якщо 
інше не встановлено договором товариства 
або законом. Дана правомочність нічим 
не відрізняється ні в гласних ні в таємних 
товариствах.

6. Користування майном товариства. 
Користування спільним майном учасників 
здійснюється за їх спільною згодою, а в разі 
недосягнення згоди – у порядку, що встанов-
люється за рішенням суду. Ця ознака без-
умовно може бути застосована до таємного 
товариства, однак, якщо учасники такого 
товариства не досягають згоди щодо певних 
питань користування спільного майна, то 
виникає потреба звертатися до суду, а як 
наслідок цього – розголошення факту існу-
вання товариства, а отже і втрата його ста-
туту «таємного». Якщо ж учасники товари-
ства передбачають можливість розв’язання 
спірних питань спільно, без звернення до 
компетентних державних органів, то таке 
положення договору буде абсолютно не-
дійсним, оскільки «кожна особа має право 
звернутися до суду за захистом свого осо-
бистого немайнового або майнового права 
та інтересу» (ст. 16 ЦК України).

Серед основних відмінних рис про-
стого і таємного (негласного) товариства 
можна виділити наступні: 

Договір простого товариства перед-
бачає, що під час ведення спільних справ 
кожний учасник має право діяти від імені 
всіх учасників, якщо договором простого 
товариства не встановлено, що ведення 
справ здійснюється окремими учасниками 
або спільно всіма учасниками договору про-
стого товариства. Тобто у договорі можна 
встановити порядок ведення справ. Якщо 
договір не передбачає ведення справ всіма 
учасниками (а для цього необхідна згода 
всіх) або певним, конкретним  учасником, то 
застосовується загальне правило про мож-
ливість і потребу виконання цього обов’язку 
кожним учасником. У разі спільного ве-
дення справ для вчинення кожного право- 

В таємному товаристві кожний із учас-
ників товариства не має право, а зобов’язаний 
діяти від власного імені, хоча, вчинюючи такі 
правочини, учасник повинен отримати згоду 
всіх інших учасників.
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Отже, просте товариство і такий його 
вид, як негласне (таємне) товариство, має 
багато вікову історію. Однак українське 
законодавство такого виду товариства не 
передбачало і не передбачає. Можливо за-

чину потрібна згода всіх учасників, якщо 
інше не передбачено договором простого 
товариства.

У відносинах із третіми особами по-
вноваження учасника вчиняти правочини 
від імені всіх учасників посвідчується до-
віреністю, виданою йому іншими учасни-
ками, або договором простого товариства. 
Права учасників щодо відносин з третіми 
особами можуть бути обмежені в інтересах 
товариства. Проте закон, захищаючи інтер-
еси третіх осіб і всього цивільного обігу, 
встановлює положення, згідно з яким учас-
ники не можуть посилатися на обмеження 
прав учасника, який вчинив правочин щодо 
ведення спільних справ учасників, крім ви-
падків, коли вони доведуть, що на момент 
вчинення правочину третя особа знала або 
могла знати про наявність таких обмежень 
(п. 3 ст. 1135 ЦК України).

Особливість таємного товариства по-
лягає в таємності (негласності) відносин 
учасника товариства (саме як учасника то-
вариства, а не як окремого суб’єкта) з треті-
ми особами. Учасник таємного товариства 
не має можливості повідомити третій особі 
про свої повноваження, які він отримав від 
інших учасників товариства. Це логічно, 
оскільки інакше б факт існування такого 
товариства був би розкритий і воно втрати-
ло б ознаку таємності. Саме тому учасник 
таємного товариства діє від свого імені. 
Однак зобов’язання, які виникають при 
веденні спільних справ, стають спільними 
зобов’язаннями всіх учасників.

Порядок відшкодування витрат і збит-
ків, пов’язаних із спільною діяльністю учас-
ників, визначається за домовленістю між 
ними. У разі відсутності такої домовленос-
ті кожний учасник несе витрати та збитки 
пропорційно вартості його вкладу у спіль-
не майно. Умова, за якою учасник повніс-
тю звільняється від участі у відшкодуванні 
спільних витрат або збитків, є нікчемною.

Відповідальність учасників простого 
товариства залежить від того, чи є такий до-
говір підприємницьким, чи ні. Якщо дого-
вір простого товариства пов’язаний із здій-
сненням його учасниками підприємницької 
діяльності, учасники відповідають солідар-
но за всіма спільними зобов’язаннями. У 
разі відсутності у договорі мети отримання 
прибутку учасники будуть відповідати всім 
своїм майном пропорційно внескам.

За спільними зобов’язаннями, що 
виникли не з договору, учасники відповіда-
ють солідарно. Зазначені положення є імпе-
ративною нормою (ст. 1138 ЦК України) і 
не можуть бути змінені договором.

Стосовно ж таємного товариства, то, 
оскільки мета його діяльності також може 
бути як бути будь-яка, як підприємницька, 
так і благодійна (яка не протирічить зако-
ну, моральним засадам суспільства), такий 
стан речей може бути підставою для не-
порозумінь і зловживань з боку учасників 
такого товариства. Тому вбачається за до-
цільне відійти від викладеного вище загаль-
ного правила відповідальності учасників за 
спільними зобов’язаннями і передбачити, 
що у відносинах з третіми особами кожний 
з учасників таємного товариства відповідає 
всім своїм майном за правочинами, які він 
уклав від свого імені в спільних інтересах, 
тобто він не може посилатися на частковий 
характер своєї відповідальності чи інші гі-
потетичні обмеження, пов’язані з участю в 
товаристві.

лишення поза увагою законодавця цього 
правого інституту зумовлено побоюванням 
зловживань і непорозумінь, які можуть ви-
кликати такі товариства, в силу своїх осо-
бливостей: обмежене коло осіб, які обізнані 
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з фактом його існування, негласність відно-
син учасника товариства з третіми особами, 
особливості відповідальності учасників. 
Однак, враховуючи вищезазначене, вбача-
ється за доцільне внесення відповідних змін 

і доповнень в українське законодавство, що 
зумовить не лише розширення можливос-
тей учасників цивільних правовідносин, а 
й врегулює на законодавчому рівні ті сус-
пільні відносини, які фактично існують.
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The article deals with the questions of legal regulations of one kind of simple society as the 

sekret society.
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Постановка проблеми. Вирішення 
житлової проблеми у сільській місцевості 
є одним із найактуальніших завдань, спря-
мованих на створення сприятливих умов 
для комплексного розв’язання соціальних 
проблем на селі. Головною метою держав-
ної політики у цій сфері має бути забезпе-
чення громадян житлом за рахунок розви-
тку житлового будівництва, розширення 
різних джерел фінансування, збільшення 
обсягів реконструкції та ремонту житло-
вого фонду, захист прав користувачів і 
власників житла [7, 7]. 

Чинним законодавством України пе-
редбачено, що селу надається перевага над 
містом (виходячи із розрахунку на душу 
населення) у будівництві житла (ст. 8 За-
кону України від 17 жовтня 1990 р. «Про 
пріоритетність соціального розвитку села 
та агропромислового комплексу в народ-
ному господарстві»), причому, зазначені 
переваги повинні полягати як в матері-
ально-технічному, ресурсному забезпе-
ченні, так і в оподаткуванні, креди туванні 
сільських мешканців як індивідуальних 
забудовників [3, 191–192; 8, 86]. Низкою 
нормативно-правових актів встановлено 
заходи, які мають сприяти розвитку ін-
дивідуального житлового будівництва на 
селі. На сьогодні, на жаль, єдиною формою 

допомоги сільському населенню у поліп-
шенні житлово-побу тових умов є надання 
пільгових кредитів за програмою «Влас-
ний дім», яка впро ваджується в Україні 
з прийняттям Указу Президента України 
від 27 березня 1998 р. № 222 «Про заходи 
щодо підтримки індивідуального житло-
вого будівництва на селі». 

Мета цієї статті полягає у комплек-
сному досліджені правового регулювання 
індивідуального житлового будівництва 
на селі. Особлива увага приділена заходам 
його державної підтримки. Насамперед 
розглядається правовий механізм кредиту-
вання індивідуальних забудовників. Вихо-
дячи з мети дослідження, його завданнями 
є: розкриття сутності державної підтримки 
сільського житлового будівництва та фор-
мулювання пропозицій щодо удоскона-
лення правового регулювання відносин у 
зазначеній сфері.

Аналіз останніх досліджень. Серед на-
укових розробок, присвячених дослідженю 
правового регулювання соціального розви-
тку села, у тому числі проблемам житлового 
будівництва, необхідно виділити праці про-
відних науковців у галузі аграрного права, 
таких як В.М. Єрмоленко, О.О. Погрібний, 
В.І. Семчик, А.М. Статівка, Н.І. Титова, 
І.А. Фаршатов, В.З. Янчук. 
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Державне кредитування будів-
ництва житла – це форма фінансування, 
за якої державні кошти виділяються на 
виконання відповідної програми будівни-
цтва житла (цільове) для певних категорій 
громадян (адресне) на умовах строковості, 
зворотності, як правило, відплатності у 
безготівковій формі в межах коштів, перед-
бачених у бюджеті на відповідний рік, а та-
кож за рахунок інших джерел [9, 32]. 

Державне кредитування індиві-
дуальних сільських забудовників здій-
снюється через фонди підтримки індиві-
дуального житлового будівництва на селі. 
Зазначені фонди є спеціалізованими кре-
дитно-фінансовими господарськими ор-
ганізаціями (п. 4 Положення про порядок 
формування і використання коштів фондів 
підтримки індивідуального житлового бу-
дівництва на селі, затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 серпня 
1998 р. № 1211). Їх кошти формуються 
за рахунок коштів державного бюджету, 
виділених для надання пільгових довго-
строкових кредитів індивідуальним забу-
довникам; частини державних капітальних 
вкладень,  що виділяються на розвиток 
соціальної сфери села; частини капіталь-
них вкладень, передбачених у місцевих 
бюджетах на виконання програм соці-
ально-економічного розвитку відповідних 
територій; банківських кредитів; залуче-
них на договірних засадах для житлового 
будівництва коштів підприємств, установ, 
організацій та окремих громадян; інших 
надходжень, що не суперечать законодав-
ству (п. 9), тобто, впровадження регіональ-
них програм «Власний дім» здійснюється 
як за рахунок коштів державного бюджету 
(бюджетна програма «Державне пільгове 
кредитування індивідуальних сільських за-
будовників»), так і місцевих бюджетів всіх 
рівнів. За цей час на кредитування селян 
направлено з Державного бюджету Укра-
їни 460 млн грн [4], у тому числі, в 2011 
році – 60 млн грн (Додаток 3. Розподіл ви-
датків Державного бюджету України на 

2011 рік до Закону України від 23 грудня 
2010 р. «Про Державний бюджет України 
на 2011 рік»). Зазначені кошти сплачу-
ються із спеціального фонду Державного 
бюджету України, який формується за ра-
хунок повернення кредитів, наданих інди-
відуальним сільським забудовникам (ст. 13 
Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2011 рік»).

Згідно з Порядком надання і пога-
шення пільгових довгострокових держав-
них кредитів індивідуальними сільськими 
забудовниками та визначення максималь-
ного розміру цього кредиту, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів, Міністер-
ства економіки, Міністерства сільського 
господарства і продовольства, Ощад-
ного банку України від 25 жовтня 1994 р. 
№ 101/150/305/22, індивідуальні сільські 
забудовники – це громадяни України, яким 
на землях сільських населених пунктів 
(крім територій селищ міського типу та 
міст) відведені ділянки і оформлені до-
кументи, передбачені цим порядком, для 
будівництва житлових будинків для по-
стійного їх проживання і надвірних госпо-
дарських будівель для потреб сім’ї (п. 1). 
Наведене визначення потребує певного 
уточнення. По-перше, необхідно звернути 
увагу, що згідно з Конституцією України 
до системи адміністративно-територіаль-
ного устрою відносяться лише такі групи 
сільських поселень, як села та селища 
(ст. 133). По-друге, чинний Земельний ко-
декс України не розглядає ці землі як са-
мостійну категорію, а визначає лише землі 
житлової та громадської забудови, які зна-
ходяться в межах населенних пунктів. По-
третє, традиційно земельним законодав-
ством до земель населених пунктів, у тому 
числі і сільських, відносяться всі землі, що 
знаходяться в їх межах. Таким чином, ін-
дивідуальними сільськими забудовниками 
слід вважати лише осіб, які здійснюють 
будівництво в межах сільських населенних 
пунктів. Але надання кредиту тільки тим 
позичальникам, які проживають в межах 
сільських населених пунктів, майже вдвічі 
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звузило коло позичальників та викликало 
невдоволення близько 123 тисяч сімей, які 
мешкають за їх межами та подали заяви 
на отримання пільгових кредитів [4]. На 
наш погляд, з метою стимулювання будів-
ництва у сільській місцевості, необхідно 
включити до кола осіб, які мають право 
на отримання таких кредитів, усіх жителів 
сільських територій. Зважаючи на вище-
зазначене, під індивідуальними сільськими 
забудовниками необхідно розуміти грома-
дян України, яким в сільській місцевості 
відведені земельні ділянки і в установле-
ному законодавством порядку оформлені 
документи для будівництва житлових бу-
динків з надвірними господарськими бу-
дівлями та спорудами. 

Для отримання пільгового кредиту За-
коном України «Про пріоритетність соці-
ального розвитку села та агропромисло-
вого комплексу в народному господарстві» 
встановлено наступні умови: проживання 
громадян на землях сільських населених 
пунктів або їх переселення до сільської міс-
цевості; загальні річні видатки на оплату 
державного пільгового кредиту з урахуван-
ням процентної ставки мають перевищу-
вати 20 процентів сукупного річного доходу 
сім’ї; позичальники зобов’язані постійно 
працювати у сільськогосподарському ви-
робництві, переробній та обслуговуючих 
галузях агропромислового комплексу, що 
функціонують у сільській місцевості, со-
ціальній сфері села та органах місцевого 
самоврядування на селі (ст. 11). Слід від-
мітити, що встановлення перерахованих 
умов не сприяє розвитку житлового будів-
ництва на селі. Так, зокрема, надання кре-
дитних коштів в залежності від 20 відсотків 
сукупного річного доходу призводить до 
порушення принципу рівного доступу всіх 
верств сільського населення до отримання 
державного пільгового кредиту. За під-
рахунками авторів законопроекту № 7209 
від 5 жовтня 2010 р. «Про внесення змін 
до Закону України «Про пріоритетність со-
ціального розвитку села та агропромисло-
вого комплексу в народному господарстві» 

(щодо надання індивідуальним сільським 
забудовникам державних пільгових креди-
тів), для того, щоб отримати кредит, серед-
ньомісячний дохід кожного працездатного 
члена сім’ї має складати суму 833,33 грн 
[4]. На сьогоднішній день ця сума є мен-
шою за встановлений законодавством про-
житковий мінімум (з 1 грудня 2011 року 
– 953 грн (ст. 21 Закону України «Про 
Державний бюджет України»), а також рі-
вень мінімальної заробітної плати, який 
з 1 грудня 2011 року становить 1004 грн 
(ст. 22). Тому, на наш погляд, з метою за-
безпечення доступу до таких пільгових 
кредитів якомога більшому колу сільських 
забудовників необхідно внести зміни до 
ст. 11 Закону України «Про пріоритетність 
соціального розвитку села та агропромис-
лового комплексу» шляхом виключення 
слів «загальні річні видатки на оплату дер-
жавного пільгового кредиту з урахуванням 
процентної ставки мають перевищувати 20 
процентів сукупного річного доходу сім’ї».

Правила надання довгострокових кре-
дитів індивідуальним забудовникам житла 
на селі регулюється низкою нормативно-
правових актів. Регіональні правила розро-
бляються на підставі постанови Кабінету 
Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. 
№ 1597. Наприклад, районна програма під-
тримки індивідуального житлового будів-
ництва на селі «Власний дім» на 2011–2015 
роки, затверджена рішенням Олександрів-
ської районної ради від 7 червня 2011 р. 
№ 79, спрямована на створення відповід-
них житлових умов для всіх громадян ра-
йону, в першу чергу для працівників соці-
альної сфери села, сільськогосподарських 
формувань та обслуговуючих галузей, із 
залученням для цих цілей коштів бюджетів 
усіх рівнів та позабюджетних коштів [6].

Законодавством визначено декілька 
об’єктів кредитування, а саме: спору-
дження житлових будинків з надвірними 
підсобними приміщеннями, добудова не-
завершених житлових будинків, спору-
дження інженерних мереж, підключення 
їх до існуючих комунікацій і придбання 
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незавершеного будівництвом та готового 
житла за експертною оцінкою з проведен-
ням його добудови та реконструкції (п. 2 
Правил надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на 
селі, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. 
№ 1597). Для індивідуальних забудовників 
на селі передбачено такі пільги: 1) надання 
кредиту на термін до 20 років; 2) розмір 
плати за користування кредитом складає 
три відсотки річних. Позичальник, який на 
дату укладення кредитної угоди має трьох 
і більше неповнолітніх дітей, звільняється 
від сплати відсотків за користування кре-
дитом (п. 6 Правил); 3) 25 відсотків суми 
пільгового довгострокового державного 
кредиту компенсується забудовникам че-
рез 5 років після введення будівель в екс-
плуатацію (ст. 11 Закону України «Про прі-
оритетність соціального розвитку села та 
агропромислового комплексу в народному 
господарстві»).  

Сума кредиту визначається фондом з 
урахуванням платоспроможності  пози-
чальника і не може перевищувати кошто-
рисної вартості індивідуального житлового 
будинку та надвірних підсобних примі-
щень і граничного розміру кредиту у сумі 
п’ятдесят тисяч гривень для добудови бу-
динку і сто тисяч гривень для спорудження 
нового житлового будинку (п. 9 Правил 
надання довгострокових кредитів інди-
відуальним забудовникам житла на селі, 
затверджених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597). 
Слід зазначити, що встановлення фіксова-
ної суми кредиту є невиправданим, адже, 
не дозволяє враховувати рівень інфляції та 
постійне зростання цін на будівельні мате-
ріали. 

Порівняння рівня державної підтримки 
індивідуального забудовника на селі в 
Україні та інших країнах, дозволяє дійти 
висновку про значне відставання нашої 
країни у цьому напрямі. Так, за законодав-
ством Республіки Білорусь, пільговий кре-
дит на будівництво (реконструкцію) або 

придбання житлових приміщень видається 
громадянам, що постійно проживають і 
працюють в населених пунктах з чисель-
ністю населення до 20 тисяч осіб [1, 173]. 
Таким чином, зазначені кредити можуть 
отримати не тільки мешканці села, а й 
будь-яких невеликих населених пунктів, 
що значно розширює коло осіб, які можуть 
скористатися пільгами. Кредит надається у 
розмірі до 100 відсотків вартості будівни-
цтва нормативу площі житлового примі-
щення типових споживчих якостей. Крім 
того, у вартість будівництва житлових при-
міщень в сільських населених пунктах, що 
здійснюється громадянами, які постійно в 
них проживають і працюють, включається 
вартість зведення передбачених госпо-
дарських споруд в розмірі до 20 відсотків 
вартості такого будівництва. Кредитування 
здійснюється строком до 40 років з випла-
тою одного відсотка річних за викорис-
тання цього кредиту [1, 173].

З метою забезпечення громадян, які 
проживають в сільській місцевості, зако-
нодавством Російської Федерації перед-
бачено здійснення соціальних виплат, які 
надаються для придбання готового жит-
лового приміщення; спорудження житло-
вих будинків, у тому числі добудови неза-
вершених житлових будинків; придбання 
житлового приміщення шляхом участі у 
пайовому будівництві багатоквартирного 
житлового будинку. Згідно з Типовим по-
ложенням про надання соціальних виплат 
на будівництво (придбання) житла грома-
дянам, які проживають в сільській місце-
вості, у тому числі молодим сім’ям і моло-
дим спеціалістам [5], право на отримання 
такої виплати громадянин має у випадку, 
якщо дотримуються в сукупності наступні 
умови: а) постійне проживання у сільській 
місцевості; б) наявність власних і (або) по-
зикових коштів в розмірі не менше 30 від-
сотків розрахункової вартості будівництва 
(придбання) житла. Нормативним право-
вим актом суб’єкта Російської Федерації 
може бути передбачене зменшення вказа-
ної частки за умови компенсації різниці за 
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рахунок засобів консолідованого бюджету 
суб’єкта Російської Федерації (п. 4). За від-
сутності (недостатності) власних і (або) 
позикових засобів громадянином можуть 
бути використані засоби (частина коштів) 
материнського (сімейного) капіталу в по-
рядку, встановленому постановою Уряду 
Російської Федерації від 12 грудня 2007 р. 
№ 862 «Про Правила спрямування засобів 
(частини коштів) материнського (сімей-
ного) капіталу на поліпшення житлових 
умов» [2]; в) визнання таким, що потребує 
поліпшення житлових умов. Переважне 
право на отримання соціальної виплати 
мають громадяни, що працюють за трудо-
вими договорами (основне місце роботи) 
або здійснюють підприємницьку діяль-
ність без утворення юридичної особи в 
сільській місцевості, яку вони вибрали для 
постійного місця проживання (п. 4). 

Законом України «Про пріоритетність 
соціального розвитку села та агропромис-
лового комплексу в народному господар-
стві» також передбачено, що індивідуальні 
забудовники, які споруджують жилі бу-
динки і господарські споруди, працюють 
у сільському господарстві, переробній та 
обслуговуючих галузях агропромислового 
комплексу, що функціонують у сільській 
місцевості, соціальній сфері села та орга-
нах місцевого самоврядування на селі і не 
користуються державним пільговим кре-
дитом, отримують компенсацію за рахунок 
держави у розмірі 35 відсотків вартості за-
значених будинків і споруд. Ця пільга збе-
рігається також за зазначеними особами у 
разі спорудження житла та господарських 
будівель на кооперативних засадах. Цим 
же забудовникам при спорудженні житла 
підрядним способом компенсується з дер-
жавного бюджету частина вартості будів-
ництва жилого будинку і господарських 
споруд, що не належить до прямих ви-
трат підрядних будівельних організацій і 
включається до кошторисів (розрахунків 
вартості) будівництва згідно з діючими 
нормативними актами (ст. 11). Слід зазна-
чити, що ця норма Закону не підкріплена 

відповідним фінансовим забезпеченням з 
Державного бюджету України, що свідчить 
про неможливість її реалізації на практиці.

Взагалі ж реалізація всіх перерахова-
них заходів може бути здійснена лише за 
умови виділення бюджетних асигнувань 
на згадані цілі [10, 238]. Зважаючи на те, 
що держава обмежена у своїх видатках, 
вирішення проблеми фінансування інди-
відуального житлового будівництва на 
селі потребує зміни порядку формування 
державного та місцевого бюджетів. Крім 
того, одним із важливих напрямів розвитку 
житлового будівництва на селі, як слушно 
зазначає А.М. Статівка, є створення й по-
новлення житлового фонду за кошти вели-
ких сільськогосподарських підприємств; 
здійснення такого будівництва на коопера-
ційній основі [8, 99–100]. Цим суб’єктам 
господарювання держава має забезпечити 
сприятливі умови в процесі будівництва, 
зокрема пільгове оподаткування доходів, 
отриманих від провадження зазначених 
видів діяльності. Також, на наш погляд, пе-
реважний розвиток житлового будівництва 
має здійснюватись у тих регіонах, де реа-
лізуються інвестиційні проекти, спрямо-
вані на розвиток сільськогосподарського 
виробництва. Таким чином, стимулювання 
індивідуального будівництва на селі ви-
магає формування певної системи його 
організації, що включає не тільки надання 
і використання пільгових кредитів, але 
й правове, проектне, матеріальне і тран-
спортне забезпечення забудовника тощо 
[10, 238]. 

Будівництво на присадибній ділянці 
житлового будинку здійснюється на під-
ставі будівельного паспорта, який нада-
ється спеціально уповноваженим органом 
містобудування та архітектури на без-
оплатній основі протягом десяти робочих 
днів з дня надходження відповідної заяви 
та пакета документів. Будівельний пас-
порт  визначає комплекс містобудівних та 
архітектурних  вимог  до  розміщення і 
будівництва індивідуального (садибного) 
житлового будинку не вище двох поверхів 
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(без урахування  мансардного поверху) з 
площею до 300 квадратних метрів, госпо-
дарських будівель і споруд, гаражів, еле-
ментів благоустрою та озеленення земель-
ної ділянки (ст. 27 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності»). А 
в Законі України «Про пріоритетність со-
ціального розвитку села та агропромисло-
вого комплексу в народному господарстві» 
встановлено, що розміри індивідуальних 
житлових і господарських споруд на селі 
не обмежуються (ст. 11). Відповідно, засто-
сування спрощеної процедури, тобто отри-
мання будівельного паспорта, є можливим 
лише для житлових об’єктів, розмір яких 
не перевищує встановлених норм.

Одним з основних напрямів розви-
тку сільського житлового будівництва має 
стати підвищення благоустрою, комфорт-
ності житла, а також його архітектурної 
привабливості. Так, Державною цільовою 
програмою розвитку українського села 
на період до 2015 року, затвердженою по-
становою Кабінету Міністрів України від 
19 вересня 2007 р. № 1158, передбачається: 
забезпечити упорядження сільських садиб 
з урахуванням нових стандартів забудови 
сільських територій, поліпшити їх забезпе-
чення засобами зв’язку, електро-, газо-, те-
пло- та централізованого водопостачання 
і водовідведення (п. 5 Р. ІІ). Такий підхід, 
як слушно зазначається в аграрно-правовій 

літературі, дає можливість вирішити низку 
проблемних питань у соціальній сфері 
села. По-перше, забезпечити та впрова-
дити формування таких соціальних стан-
дартів у сільській місцевості, які дозволять 
наблизити та дещо вирівняти умови життє-
діяльності сільського населення порівняно 
з міським. По-друге, стимулювати зали-
шення на селі молоді, а також спеціалістів 
сільського господарства, освіти, охорони 
здоров’я, культури [8, 91].

Підсумовуючи викладене можна дійти 
наступних висновків. Для стимулювання 
розвитку індивідуального житлового бу-
дівництва на селі необхідно, насамперед, 
забезпечити належний рівень державної 
підтримки сільських забудовників. Крім 
того, частина витрат на зазначені цілі має 
компенсуватись з місцевих бюджетів. 
Важливим є створення житлового фонду 
за кошти великих сільськогосподарських 
підприємств. Перспективним є здій-
снення такого будівництва на кооперацій-
ній основі, причому переважний розвиток 
житлового будівництва має здійснюватись 
у тих регіонах, де реалізуються інвести-
ційні проекти, спрямовані на розвиток 
сільськогосподарського виробництва. 
Тому держава повинна забезпечити мак-
симально сприятливі умови для залучення 
приватних інвестицій як у виробничу, так і 
у соціальну сферу села.
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реЗЮме 
Статья посвящена вопросам правового регулирования индивидуального жилищного 

строительства на селе. Особенное внимание обращается на необходимость последую-
щего совершенствования законодательства в отмеченной сфере. 

SUMMARY
The article is devoted to the questions of the legal adjusting of the individual house building 

in villages. The special attention applies on the necessity of subsequent perfection of legislation 
in the noted sphere. 
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Трансферний ринок у професійному 
футболі є одним із ключових і найважли-
віших явищ, без існування якого розвиток 
професійного футболу не був би можли-
вим. Футболістів постійно купують, про-
дають, беруть у оренду. Враховуючи те, 
що нормативно-правові акти, які регулю-
ють трансферні відносини у професійному 
футболі приймаються міжнародними та єв-
ропейськими футбольними організаціями 
(такими як ФІФА і УЄФА), запропоновані 
конструкції щодо переходу футболістів на 
практиці доводиться реалізовувати з вра-
хуванням специфіки норм чинного законо-
давства України, більшість з яких подібні 
конструкції взагалі не регулюють.

З урахуванням фінансової кризи, яка у 
свій час торкнулась навіть професійного 
футболу, більшість професійних футболь-
них клубів почали економити на трансфер-
ному ринку та замість придбання гравців 
брати їх у короткострокову оренду, най-
частіше на один сезон з подальшим правом 
викупу.

На цей час у професійному футболі 
України оренда футболістів є найпошире-
нішим видом трансферів на трансферному 
ринку. Проте передбачена конструкція з 
оренди футболістів з урахуванням норм 
діючого законодавства України викликає 

певні спірні питання, що потребують ви-
рішення.

Питанню правового регулювання 
трансферних відносин взагалі (у тому 
числі і оренди футболістів) в останні роки 
приділяється все більше уваги. Серед вче-
них, які займалися вивченням та аналізом 
зазначеного питання, необхідно відзначити 
С.В. Алексєєва, В.П. Васькевича, С.А. Тук-
манова, Ю.В. Зайцева.

Зокрема, Ю.В. Зайцев розглядає пи-
тання оренди спортсмена з точки зору тру-
дового права, а саме – висвітлює питання 
тимчасового переходу спортсмена як на-
йманого працівника спортивного клубу та 
особливості строкових трудових контрак-
тів, які укладаються між клубом та спортс-
меном на час дії оренди. Із схожої точки 
зору розглядає оренду спортсменів С.А. 
Тукманов, який досліджує трудовий статус 
орендованих спортсменів. В.П. Васькевич 
приділяє увагу оренді спортсменів з точки 
зору укладання строкового трудового 
контракту з елементами цивільно-право-
вих договорів.

Метою дослідження, перш за все, є 
вивчення питання відповідності існуючої 
на практиці та закріпленої у відповідних 
регламентах футбольних організацій (та-
ких як ФІФА, УЄФА та ФФУ) правової 
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конструкції так званого контракту оренди 
футбольних гравців нормам Цивільного 
кодексу України (далі за текстом – ЦК 
України), зокрема нормам, що регулюють 
договірні відносини та об’єкти цивільних 
прав.

Можливість трансферу футболіста на 
правах оренди передбачена Регламентом 
ФIФA зі статусу та переходів гравців [4]
та прийнятим на його підставі Регламен-
том Федерації футболу України зі статусу 
і трансферу футболістів [3].

Почнемо з визначення понять, які пе-
редбачені вказаними регламентами для 
позначення орендних відносин між профе-
сійними футбольними клубами.

Відповідно до ст. 10 Регламенту ФIФA 
зі статусу та переходів гравців професіонал 
може бути зданий в оренду іншому клубу 
на основі письмової угоди між ним та від-
повідними клубами [4].

Коли гравець переходить на умовах 
оренди, клуб походження надає право 
новому клубу користуватися послугами 
гравця впродовж терміну дії контракту 
оренди. Клуб походження – це клуб, із 
якого переходить гравець, а новий клуб – 
це клуб, до якого переходить гравець [5].

Згідно з Регламентом Федерації фут-
болу України зі статусу і трансферу фут-
болістів, трансфер – це перехід футболіста 
з одного клубу до іншого, а трансфер на 
правах оренди – трансфер футболіста на 
визначений строк.

Отже, трансфер на правах оренди – це 
перехід футболіста з клубу походження до 
нового клубу на визначений строк. 

Необхідно зазначити, що власне по-
няття «оренда футболіста» у вказаних ре-
гламентах позначається двома термінами: 
«оренда професіоналів» та «трансфер на 
правах оренди».

Звернувшись до Regulations on the 
Status and Transfer of Players (Регламенту 
ФІФА зі статусу та переходів гравців на 
мові оригіналу) побачимо наступне визна-
чення – «loan of professionals», що дослівно 
перекладається як «позичка/позика профе-

сіоналів» [2]. Більш того, у ст. 10 зазначе-
ного Регламенту на мові оригіналу дається 
наступне словосполучення «a professional 
may be loaned», яке позначає сам процес 
переходу професіонала та дослівно пере-
кладається як «професіонал може бути 
наданий у позичку/відданий у позику». 
Існування двох варіантів перекладу вка-
заних понять пов’язано з тим, що згідно з 
Оксфордським словником «loan» перекла-
дається як «позичка/позика».

Відповідно до ч. 1 ст. 827 ЦК Укра-
їни за договором позички одна сторона 
(позичкодавець) безоплатно передає або 
зобов’язується передати іншій стороні (ко-
ристувачеві) річ для користування протя-
гом встановленого строку.

Відповідно до ч. 1 ст. 1046 ЦК України 
за договором позики одна сторона (позико-
давець) передає у власність іншій стороні 
(позичальникові) грошові кошти або інші 
речі, визначені родовими ознаками, а по-
зичальник зобов’язується повернути по-
зикодавцеві таку ж суму грошових коштів 
(суму позики) або таку ж кількість речей 
того ж роду та такої ж якості.

Проаналізувавши наведені положення 
ЦК України з точки існуючої практики 
професійного футболу та положень Регла-
менту ФІФА зі статусу та переходів грав-
ців, можна зробити певні висновки.

Визначення «loan of professionals» як 
«позики професіоналів», згідно з діючим 
українським законодавством, неможливе у 
зв’язку з тим, що футболісти не переходять 
у власність нового клубу, а «віддаються» 
лише у користування на певний строк, та 
позика стосується лише грошей та речей, 
що визначені родовими ознаками.

Визначення «loan of professionals» як 
«позички професіоналів», згідно з діючим 
українським законодавством, більш віро-
гідне, але теж має певні зауваження. Так, 
позичка перш за все передбачає безоплатну 
основу та стосується виключно речей.

На нашу думку, визначення «loan of 
professionals» як трансферу на правах 
оренди є найбільш вірним з урахуванням 
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положень чинного законодавства України 
та ЦК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 759 ЦК України 
за договором найму (оренди) наймодавець 
передає або зобов’язується передати на-
ймачеві майно у користування за плату на 
певний строк.

Згідно з ч. 2 вказаної статті законом 
можуть бути передбачені особливості 
укладення та виконання договору найму 
(оренди).

Предметом договору найму (оренди) 
можуть бути майнові права, а особливості 
найму окремих видів майна встановлю-
ються ЦК України та іншим законом (ст. 
760 ЦК України). 

Зазначені особливості договорів 
оренди (найму), передбачені чинним за-
конодавством України, виявляються най-
більш сприятливими для застосування кон-
струкції «трансфер футболістів на правах 
оренди» на практиці.

Розглянемо особливості правочину, 
який вчиняється між клубами з метою 
оренди футболіста.

У Регламенті зі статусу і трансферу 
футболістів ФІФА визначення вказаного 
правочину не надається, але у Коментарі 
до Регламенту зі статусу і трансферу фут-
болістів ФІФА умови оренди професій-
ного гравця, такі як тривалість оренди та 
обов’язки, пов’язані з орендою, регулю-
ються окремим письмовим контрактом, 
так званим «контрактом оренди» [5].

У Регламенті Федерації футболу Укра-
їни зі статусу і трансферу футболістів не 
дано окремого визначення договору при 
оренді футболістів та застосовується сло-
восполучення «трансферний контракт» [3].

У Commentary on the Regulations for the 
Status and Transfer of Players (Коментарі до 
Регламенту зі статусу і трансферу футбо-
лістів ФІФА на мові оригіналу) вказаний 
правочин визначається як «loan contract», 
що дослівно перекладається як «контракт 
позички/позики» [2].

На нашу думку, найбільш вірним 
буде визначення вказаного правочину як 

«трансферного контракту футболістів на 
правах оренди».

По-перше, запропоноване визначення 
підкреслює, що з адміністративної точки 
зору оренда є переходом, тобто трансфером 
[5].

По-друге, словосполучення «оренда 
футболіста» суперечить положенням ЦК 
Украї ни про об’єкти цивільних прав та не 
відображає сутності предмета вказано-
го контракту, оскільки футболіст (фізична 
особа) завжди буде виступати як суб’єкт 
цивільного права, але ні в якому разі не як 
об’єкт.

По-третє, можливість укладання вказа-
ного правочину передбачена ч. 1 ст. 6 ЦК 
України у зв’язку з тим, що він відповідає 
загальним засадам цивільного законодав-
ства.

Розглянемо цивільно-правову природу 
відносин, що виникають при укладанні 
трансферного контракту футболістів на 
правах оренди.

Згідно з ч. 4 ст. 14 Регламенту Федера-
ції футболу України зі статусу і трансферу 
футболістів при трансфері футболіста на 
правах оренди укладається трансферний 
контракт між клубами, який підписується 
керівниками, завіряється печатками клубів 
та підписується футболістом. У трансфер-
ному контракті необхідно зазначити всі 
умови трансферу.

Згідно з ч. 1 ст. 638 ЦК України дого-
вір є укладеним, якщо сторони в належній 
формі досягли згоди з усіх істотних умов 
договору. 

Істотними умовами договору є умови 
про предмет договору, умови, що визначені 
законом як істотні або є необхідними для 
договорів даного виду, а також усі ті умови, 
щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін 
має бути досягнуто згоди.

Основним та найбільш спірним питан-
ням щодо умов трансферного контракту 
футболістів на правах оренди є питання 
щодо визначення предмета такого контракту.

У сучасній юридичній літературі іс-
нують багато точок зору на визначення 
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предмету як вказаного контракту, так і 
трансферного контракту. Наприклад, ви-
словлюється думка, що предметом таких 
договорів може бути сама виплата ком-
пенсації та інші зобов’язання спортивних 
клубів, направлені на перехід/тимчасовий 
перехід спортсмена [1, 18–24].

Між тим, у Коментарі до Регламенту 
зі статусу і трансферу футболістів ФІФА 
зазначається, що коли гравець переходить 
на умовах оренди, клуб походження надає 
право новому клубу користуватися послу-
гами гравця впродовж терміну дії контр-
акту оренди. Саме тому зазначено, що 
трансферний контракт футболістів на пра-
вах оренди, в принципі, укладається лише 
між двома клубами. Проте часто гравця 
просять також підписати його, даючи свою 
згоду на перехід на умовах оренди [5].

З цього вбачається можливість виді-
лити наступні умови, які включає предмет 
трансферного контракту футболістів на 
правах оренди:

– виплату орендної плати клубу по-
ходження та виплату компенсації усім 
клубам, які зробили внесок у підготовку 
гравця у віці від 12 до 23 років (найчас-
тіше для цього новий клуб утримує 5% 
від орендної плати та розподіляє утриману 
суму між усіма клубами, які мають право 
на компенсацію);

– надання клубом походження права 
новому клубу користуватися послугами 
гравця впродовж терміну дії контракту 
оренди (але щоб не порушити при цьому 
трудове законодавство України та права 
футболіста, вважаємо, що необхідно, щоб 
футболісти завжди давали свою згоду на 
оренду та підписували трансферний контр-
акт на правах оренди. В іншому випадку 
трансферний контракт футболістів на пра-
вах оренди буде вважатися нікчемним).

При цьому таке право не співпадає з 
предметом договору найму (оренди) за ЦК 
України, оскільки, як зазначалося вище, 
єдині права, що можуть входити до до-
говору найму (оренди), – майнові. Тому 
запропоноване нами поняття контракту 

оренди як трансферного контракту футбо-
лістів на правах оренди дозволяє не пору-
шити як Регламенти ФФУ та ФІФА, так і 
загальні положення про найм (оренду).

Серед інших істотних умов вказаного 
контракту (крім предмета та строку дії), 
які, на нашу думку, обов’язково повинні 
бути урегульовані клубами при укладанні 
контракту, необхідно виділити:

• закріплення положення про те, що 
футболіст на період трансферу на 
правах оренди виконує свої профе-
сійні обов’язки за доручення нового 
клубу і ні в якому разі не повинен 
виконувати будь-які доручення та 
вимоги клубу походження щодо свої 
професійних обов’язків;

• закріплення положень про те, хто 
сплачує заробітну плату футболіс-
тові (іноді клуби домовляються, що 
платить заробітну плату разом у пев-
них долях), несе ризик отримання 
футболістом професійних травм та 
виникнення професійних захворю-
вань, компенсує витрати футболіста 
у зв’язку з його переїздом до іншого 
міста/країни;

• урегулювання питання стосовно 
участі футболістів у рекламних 
акціях та компаніях від імені клубу 
походження та нового клубу;

• питання можливості участі футбо-
ліста у матчах між клубом похо-
дження та новим клубом (дуже 
поширеною є практика на заборону 
участі футболіста за новий клуб у 
іграх проти клубу походження).

Перелічені умови не порушують тру-
дове законодавство України у зв’язку з 
тим, що згідно з ч. 5 ст. 14 Регламенту 
Федерації футболу України зі статусу і 
трансферу футболістів на період оренди 
дія умов контракту футболіста з основним 
клубом призупиняється, а футболіст укла-
дає контракт з новим клубом на весь період 
оренди [3].

Підсумовуючи, можна зробити такі ви-
сновки:
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1. Трансфер футболіста на правах оренди 
в Україні передбачений Регламентом ФІФА 
зі статусу та переходів гравців та прийнятим 
на його підставі Регламентом Федерації 
футболу України зі статусу і трансферу 
футболістів.

2. Поняття «оренда футболіста» у роз-
глянутих регламентах ФІФА та ФФУ позна-
чається двома термінами: «оренда професі-
оналів» та «трансфер на правах оренди».

3. У Регламенті ФІФА зі статусу та пе-
реходів гравців на мові оригіналу надане 
наступне визначення поняття «оренда 
футболіста» – «loan of professionals», що 
дослівно перекладається як «позичка/позика 
професіоналів».

4. Визначення «loan of professionals» як 
«позики професіоналів» згідно з діючим 
українським законодавством неможливе у 
зв’язку з тим, що футболісти не переходять 
у власність нового клубу, а «віддаються» 
лише у користування на певний строк, та 
позика стосується лише грошей і речей, що 
визначені родовими ознаками.

5. Визначення «loan of professionals» як 
«позички професіоналів» згідно з діючим 
українським законодавством більш віро-
гідне, але теж має певні зауваження. Так, 
позичка перш за все передбачає безоплатну 
основу та стосується виключно речей.

6. На нашу думку, визначення «loan 
of professionals» як трансферу на правах 
оренди є найбільш вірним з урахуванням 
положень чинного законодавства України та 
ЦК України, оскільки особливості договорів 
оренди (найму), передбачені чинним зако-
нодавством України, виявляються найбільш 
сприятливими для застосування конструкції 
«трансфер футболістів на правах оренди» 
на практиці.

7. У зв’язку з відсутністю у Регламенті 
Федерації футболу України зі статусу і 
трансферу футболістів окремого визначення 
договору, який укладається при оренді фут-
болістів, вважаємо, що найбільш вірним 
буде визначення вказаного правочину як 
«трансферного контракту футболістів на 
правах оренди», оскільки словосполучення 
«оренда футболіста» суперечить положен-
ням ЦК України про об’єкти цивільних 
прав та не відображає сутності предмета 
вказаного контракту, бо футболіст (фізична 
особа) завжди буде виступати як суб’єкт 
цивільного права, але ні в якому разі не як 
об’єкт.

8. До умов, які включає предмет транс-
ферного контракту футболістів на правах 
оренди, відносяться виплата орендної плати 
клубу походження та виплата компенсації 
усім клубам, які зробили внесок у підго-
товку гравця у віці від 12 до 23 років, та 
надання клубом походження права новому 
клубу користуватися послугами гравця 
впродовж терміну дії контракту оренди.

9. Враховуючи наведене, кращим варі-
антом, передбаченим чинним регламентами 
у сфері професійного футболу, вбачається 
укладання трансферного контракту футбо-
лістів на правах оренди як змішаного до-
говору з метою регулювання його нормами 
діючого цивільного законодавства України 
та відповідності нормам трудового законо-
давства України.

Напрямом подальших досліджень 
контракту оренди футбольних гравців, з 
точки зору цивільного законодавства, вба-
чається: вивчення істотних умов вказаного 
контракту; визначення предмета контр-
акту; оцінка можливості гравців виступати 
стороною при його укладанні.
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реЗЮме
Статья посвящена рассмотрению правовой конструкции «аренда футболистов», кото-

рая применяется в украинском профессиональном футболе, с точки зрения соответствия 
ее нормам гражданского права Украины. Проанализированы существующие определения 
и особенности договора, который заключается между клубами при аренде профессио-
нальных футболистов, а также предложены варианты определения предмета такого до-
говора.

SUMMARY
The article is devoted to consideration of the legal construction «loan of professionals» 

which applies in the Ukrainian professional football from the viewpoint of conformity of it to 
the norms of civil law of Ukraine. Analyzed the existing definitions and features of the contract 
which is concluded between clubs to rent professional football players, as well as the variants of 
definition of the subject of such contract.
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Цивільно-правова категорія «майно» 
є добре відомою, існує в законодавстві 
та правовій теорії тривалий час. Її зміст 
та особливості досліджувалися в працях 
класиків цивілістики (К.Д. Кавєліна, І.А. 
Покровського, Г.Ф. Шершеневича та ін.) 
і зумовлюють дискусії серед нинішніх 
правознавців (М.В. Венецька, О.В. Дзера, 
В.А. Лапач, А.Н. Лисенко, Л.А. Чеговадзе 
та ін.). Зокрема, обговоренню піддаються 
питання про складові елементи майна, чи 
входять до його складу роботи та послуги, 
які є об’єктами цивільних прав, чи обійма-
ються поняттям «майно» обов’язки особи? 
Спроба знайти відповідь на ці питання є 
метою нашої праці. 

Практично до складу майна входять 
різні за природою явища: предмети мате-
ріального світу (речі), різноманітні види 
енергії, майнові права тощо. Взяті разом 
вони не становлять якоїсь єдиної фізич-
ної субстанції; в сукупності ці елементи 
утворюють виключно юридичну категорію 
– «майно». Метою їх об’єднання в цілісне 
явище (майно), за поетичним висловом ві-
домого французького цивіліста Р. Саватьє 
є «спільна юридична доля» [11, 149–150] 

– належність одному суб’єкту правовід-
носин. Цю ознаку підкреслюють як визна-
чальну й сучасні вчені. А.Н. Лисенко по-

яснює цивільно-правове поняття майна як 
сукупну цілісність майнових благ, які нале-
жать визначеній особі та мають визначену 
єдність [7, 12]. 

Майно як сукупність благ об’єднує 
певні субстанції. На думку В.А. Лапача, це 
можуть бути будь-які об’єктивовані, що іс-
нують незалежно від людської свідомості, 
продукти природи та продукти діяльності 
(в тому числі інтелектуальної), які мають 
вартісну оцінку та стають товаром, а також 
такі, що виникають з приводу них, майнові 
права та обов’язки [6, 271].

Отже до складу майна включаються 
матеріалізовані та/або «безтілесні» блага, 
які мають вартісний характер та належать 
особі на визначених правових підставах. 
Кожен складовий елемент майна має гро-
шову оцінку, може виступати об’єктом ци-
вільного обороту. Проте як цілісне благо 
майно здатне виступати об’єктом цивіль-
ного обороту в рідкісних випадках, перед-
бачених законом. 

В поглядах на питання про те, чи вхо-
дять до складу майна такі явища, як дії та 
послуги, а також суб’єктивні обов’язки 
(борги) особи, в науці не досягнуто єд-
ності. Одні науковці заперечують вклю-
чення до складу майна робіт та послуг, 
вважають це неприродним, невдалою 
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спробою штучно «розтягнути» його зміст 
[7, 19, 22–23]; висловлювалася навіть 
думка, що право на послуги взагалі не є 
майновим правом [5, 82]. Інші (їх біль-
шість, як-от: Н.Н. Аверченко [1, 628–629], 
В.А. Лапач [6, 271], К.І. Малишев [9, 749] 
та інші) підтримують ідею включення до 
складу майна робіт і послуг. Ця ідея не є 
новою; так, свого часу К.Д. Кавелін роз-
глядав будь-яку дію, роботу, яка здійсню-
ється особою (та є предметом юридичних 
відносин і має майнову цінність), як річ в 
юридичному значенні [4, 214]. В.А. Лапач 
пропонує включати до майна роботи, по-
слуги, інформацію, результати інтелекту-
альної діяльності, бо вважає це уречевлен-
ням продуктів як предметно-практичної, 
так і духовної, інтелектуальної діяльності; 
він посилається на наявність вартісних, 
кількісних чи фізичних характеристик цих 
благ. Проте позиція цього науковця не ви-
дається достатньо впевненою, адже в ін-
шій частині своєї праці він стверджує, що 
практичні потреби можуть зумовити залу-
чення до сфери матеріального інтересу й 
таких благ, які не належать до майна (ро-
боти, послуги, інформація, інтелектуальна 
власність, окремі права природокористува-
чів). Автор стверджує, що виключно права 
на них, а не самі ці об’єкти можуть бути 
віднесені до майна (виділено курсивом – 
С.Ш.) [6, 230]. 

Ще інші вчені поділяють соціальні 
блага, що входять до майна, на дві групи. 
До першої належать матеріалізовані суб-
станції, які мають речову форму. До дру-
гої – інші майнові блага у формі дій, які: 
а) призводять до створення речового ре-
зультату, котрий у подальшому стає пред-
метом споживання в межах самостійного 
цивільного правовідношення (результати 
роботи); б) створюють можливість спожи-
вання корисного ефекту чужої діяльності 
в межах існуючого правовідношення (по-
слуги). Тобто до категорії матеріальних 
благ, які є об’єктами цивільних прав і є 
майном, ці вчені відносять також діяль-
ність з надання матеріальних послуг, які 

хоч і не створюють і не змінюють речі, 
однак зумовлюють певний корисний соці-
ально значимий ефект. Спільним для цих 
явищ, вважає Л.А. Чеговадзе, є їхня еко-
номічна природа як потрібних суспільству 
цінностей, тому їхній обіг вимагає відпо-
відного цивільно-правового оформлення 
[13, 365–366]. Ця авторка припускає, що 
майном можуть бути не лише речі, але й ді-
яльність по їх створенню чи покращанню, 
чи будь-яка інша діяльність, яка зумовлює 
соціально-значущий ефект. Дійсно, до со-
ціальних цінностей, поряд з речами, на-
лежать інші майнові блага, наприклад, 
роботи, послуги, погоджені як надання за 
зобов’язанням, право вимоги як наслідок 
правопорушення, що виступає об’єктом 
зобов’язальних прав, маючи різнобічні ха-
рактеристики (кількісну, фізичну, часову), 
в тому числі й вартісну. Проте, чи є вони 
майном?

Цікаво, що у ч. 1 ст. 177 ЦК України 
одним з об’єктів цивільних прав визнано 
«результати робіт», тоді як в теорії ци-
вільного права та навчальній літературі 
вказується на «дії». Отже, законодавець 
взагалі виключає з числа об’єктів пове-
дінкові акти, дії, а розглядає в цій системі 
виключно майнові та особисті немайнові 
блага. Водночас, українські вчені, напри-
клад професор О.В. Дзера, вказують, що 
такі об’єкти як «результати» робіт і по-
слуг «проявляються в діях суб’єктів пра-
вовідносин», які в ЦК України «юридично 
розмежовані і поділені на дві групи»: по-
перше, дії-роботи, які завершуються мате-
ріалізованим результатом (наприклад, під-
рядні роботи); по-друге, дії-послуги, які, 
як правило не завершуються безпосеред-
ньо створенням матеріалізованого об’єкта 
(наприклад, за договором перевезення, 
доручення, комісії, страхування) [3, 219, 
233]. В той же час, у ст. 837 ЦК України 
підкреслюється, що за договором підряду 
підрядник зобов’язується виконати певну 
роботу, а підрядник – оплатити виконану 
роботу (ч. 1); цей договір укладається на 
виконання роботи (ч. 2). Тобто, об’єктом 
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підрядного договору визнається саме ро-
бота (дії), а не її результат. 

Як бачиться, до майна може входити 
тільки такий об’єкт, який може становити 
або актив, або пасив у складі майна, якщо 
останнє розглядати в найширшому його 
значенні. Тоді як роботи та послуги самі по 
собі не входять ні до активу, ні до пасиву. 

Розглянемо ситуацію на прикладі дого-
вору підряду та договору з надання послуг. 
На момент укладення договору підряду у 
складі майна Замовника (З.) є кошти, які 
він сплатить Підряднику (П.) у разі вико-
нання роботи. У складі майна П. ця «по-
тенційна» робота (яку він має виконати) 
ніяк не відображена (матеріальні ресурси, 
які будуть задіяні в процесі роботи вра-
ховувати не слід, оскільки вони є іншим 
видом майна, аніж робота, і можуть на-
лежати замовнику). Внаслідок належного 
виконання договору у складі майна З. на-
томість грошових коштів (які З. передав 
П.) з’явиться матеріалізований результат 
роботи, яку виконав П. У складі майна П. 
з’явиться грошова сума, одержана за ви-
конання роботи. Таким чином виконана 
робота об’єктивується в грошову суму, яка 
увійде до складу майна суб’єкта, який здій-
снив роботу, лише внаслідок її виконання. 
Тому складовою майна сама робота не ви-
ступає. 

Якщо робота виконана, а оплата за неї 
не здійснена, то у складі майна З. виникає 
борг в розмірі грошової суми, а в складі 
майна П. виникає право вимоги (цієї гро-
шової суми). Якщо ж робота не виконана, а 
оплата за неї здійснена, то у складі майна З. 
вона відображається виключно у вигляді 
права вимоги грошової суми. Якщо ж ро-
бота не виконана і не оплачена, то у складі 
майна жодного з учасників цих правовід-
носин власне робота не буде відображена. 

У правовідносинах з договору про 
надання послуг, у складі майна Замов-
ника (З.) існують кошти, які він сплатить 
виконавцеві (В.) у разі надання послуги. 
У майні В. ці послуги ніяк не відображені. 
Після надання послуги до майна З. ніякого 

майнового блага не надійде, а майно В. по-
повниться сумою, що сплачена за надання 
послуги. 

Якщо виконання дій (роботи, послуги) 
вже оплачено кредитором, то у складі його 
майна існує відповідне право вимоги (але 
не самі дії). В цій ситуації відбувається 
трансформація: грошові кошти (які спла-
чено за роботу, послугу) вибувають зі 
складу майна замовника (кредитора), на-
томість них з’являється право вимоги. Дії 
та послуги, які потенційно спроможний 
(зобов’язаний) надати боржник (підряд-
ник, виконавець), не можуть вважатися 
частиною його майна. 

Отже і дії з виконання роботи, і дії з на-
дання послуг не є складовою майна. Вони 
стають об’єктами цивільних правовідно-
син завдяки здатності задовольняти інтер-
еси учасників, але мають нематеріальний 
зміст. Таким чином, можна дійти висно-
вку, що роботи і послуги об’єктивуються в 
процесі виконання відповідних дій і саме 
внаслідок їхньої грошової оцінки. Тому у 
складі майна їх виконавця відображаються 
виключно їх результати як наслідок їх ви-
конання (надання) і виключно у вигляді 
грошової суми (інших речей), що їх одер-
жано в якості оплати. 

Ще одним з таких, що потребують 
з’ясування, є питання про те, чи входять 
до складу майна суб’єктивні цивільні 
обов’язки. Тлумачення майна в широкому 
сенсі включає обов’язки як складовий еле-
мент майна. Така думка є традиційною, 
її підтримували більшість фахівців різ-
них періодів: С.С. Алєкєєв, О.С. Йоффе, 
Є.А. Суханов, Ю.В. Туктаров та багато 
інших. Г.Ф. Шершеневич виділяв дві скла-
дові у майні: по-перше, сукупність еконо-
мічних благ, якими володіє певна особа 
(речі, чужі дії з передачі речей, надання 
послуг, виконання робіт), по-друге, су-
купність покладених на особу обов’язків; 
тобто з юридичної точки зору майно являє 
собою взаємозв’язок економічного активу і 
пасиву [14, 95]. Слід мати на увазі, що тер-
мін «майно» та «актив» (економічний) не 
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є тотожними; останній використовується в 
економічній науці; в правових нормах фігу-
рує в цілях бухгалтерського обліку та опо-
даткування; в цій сфері терміни «актив» та 
«пасив» є бухгалтерським відображенням 
реального стану майна.

Українські вчені зазвичай відтворюють 
у своїх працях позицію законодавця, сфор-
мовану у ст. 190 ЦК України, яка у ч. 1 
включає до складу майна «майнові права 
та обов’язки» (М.В. Венецька, О.В. Дзера, 
О.С. Мазур, О.Є. Харитонов [2 113; 3, 229; 
8, 75; 12, 369] та ін.). Проте, аналіз інших 
положень цивільного законодавства свід-
чить, що у такому широкому значенні тер-
мін «майно» практично не вживається. 

Не знаходимо такого широкого поняття 
майна навіть у положення про правонас-
тупництво. Так, у ч. 1 ст. 104 ЦК України 
зазначено, що «юридична особа припиня-
ється в результаті передання всього свого 
майна, прав та обов’язків іншим юридич-
ним особам – правонаступникам». Отже, 
закон наводить перелік: «майно, права та 
обов’язки» через розділові знаки та спо-
лучник, з чого слідує висновок, що у да-
ному випадку термін «майно» не вклю-
чає «майнових прав та обов’язків», отже 
«обов’язки» розглядаються як окремий 
об’єкт, що не входить до складу майна. 
Тотожний підхід відтворено у ч. 2 ст. 108 
ЦК України: у разі перетворення до нової 
юридичної особи переходять усе майно, усі 
права та обов’язки попередньої юридич-
ної особи. 

Такий самий висновок випливає з по-
ложень ч. 3 ст. 110, в якій сказано, що 
якщо вартість майна юридичної особи 
є недостатньою для задоволення вимог 
кредиторів, юридична особа ліквідується 
в порядку, встановленому законом про 
відновлення платоспроможності або ви-
знання банкрутом. Очевидно, що задо-
вольняти вимоги кредиторів можливо 
виключно «активною» частиною майна, 
оскільки безглуздо було б вважати, що за-
довольнити чиюсь вимогу можливо шля-
хом переведення на цю особу боргу. Проте 

одного висновку, що обов’язки не входять 
до складу майна в даній ситуації для мети 
нашого дослідження недостатньо. Адже з 
контексту загальних положень ЦК України 
про припинення юридичної особи (ст. 104–
112) слід було б зробити висновки, що в них 
поняття «майно» не включає також і «май-
нові права», отже вони не входять до маси 
активу, за рахунок якого погашатимуться 
зобов’язання (борги) юридичної особи.

Важливо й те, що у ст. 177, в якій, як 
відомо, наведено перелік складових майна 
(речі, у тому числі гроші, цінні папери, 
інше майно), згадування про обов’язки не-
має, законодавець визнає об’єктами лише 
різноманітні блага. Обов’язок же не є бла-
гом, оскільки він становить «негативну» 
(мінусову) частину в обсязі майнових благ, 
тобто являє собою власне «відсутність» 
блага, відображає вартість, на яку зменшу-
ється майно даної особи. Майнові права 
та обов’язки у сукупності відображають 
майновий статус особи, проте майном є ви-
ключно сукупність речей та майнових прав 
(майнових благ). 

Якщо розглядати майно в максимально 
широкому діапазоні його змісту, то мож-
ливо було б виділяти не лише його «пози-
тивні складові», але й майнові обов’язки 
(борги). Однак, якщо підходити до цього 
питання з позиції розуміння об’єктів ци-
вільних прав, то борги досить складно 
віднести до позитивної цінності, адже 
борг обтяжує боржника і в цьому сенсі 
аж ніяк не є для нього «благом». Тим не 
менше, борги і право вимоги являють со-
бою дві сторони одного правового явища, 
тому деякі правники пропонують катего-
рію «благо» з певною долею умовності 
застосовувати в якості родової ознаки, яка 
об’єднує всі об’єкти, що входять до складу 
майна, зокрема й борги [7, 19]. 

На думку Л.А. Чеговадзе, борг 
зобов’язаної особи і вимога управомоче-
ної – це відповідно пасив і актив у складі 
їхнього майна, а отже є майном негативної 
чи позитивної якості [13, 368]. На нашу 
думку, не існує негативної чи позитивної 
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«якості» майна у сенсі включення до цього 
поняття боргів; майно як певне благо, за-
вжди є «позитивним», отже передбачає 
наявність у особи конкретних благ, які 
мають вартісну оцінку, або безпосередню 
можливість (перспективу) їх отримання 
без додаткових витрат зі сторони правово-
лодільця (власника майна). При цьому ця 
друга складова – «можливість отримання 
благ» ґрунтується на відповідному юри-
дичному титулі (правочин, інша підстава 
виникнення обов’язку надати відповідне 
благо) і стосується вже відомого і чітко ви-
значеного об’єкта (конкретна річ, гроші, 
роботи, послуги тощо). 

Напроти, майновий «обов’язок» – це 
сума, на яку безумовно зменшиться майно 
конкретної особи у зв’язку з існуванням у 
неї на визначений момент часу зобов’язання 
(боргу) передати певну цінність (річ, гро-
шові кошти тощо) іншій особі. Тобто це 
певні блага, які якщо навіть де-факто пе-
ребувають у володінні особи, на даний 
момент юридично їй не належать, тому не 
повинні зараховуватися до сукупності її 
майна. В такому «майні-обов’язках» можна 
виділити різні за природою елементи: 
а) речі, грошові кошти, цінні папери, які 
особа повинна передати кредиторові (як 
частину свого майна, свого «активу»), а та-
кож б) вартість витрат на роботи, послуги, 
які зобов’язана виконати, надати. Іншими 
словами, майно особи є різницею між май-
новими «активами» і «пасивом»; вартість 
майна визначається сумою, на яку «актив» 
перебільшує «пасив». Боргом є та частина 
майна, яка фактично знаходиться у сфері 
господарювання боржника, а юридично є 
об’єктом прав іншої особи, є її майном. 

Майновий обов’язок, борг, як відзначав 
І.А. Покровський, є правом, яке належить 
іншій особі [10, 231]. У разі включення до 
складу майна, поряд з майновими правами, 
також майнових обов’язків все майно по-
діляється на дві складові – актив і пасив; 
пасив утворюють майнові обов’язки. Та-
ким чином, пассив майна, за висловом 
А.С. Яковлєва, є сукупністю майнових 

прав, які належать іншим особам сто-
совно даних благ [15, 52]. Тому в сенсі су-
купності всіх майнових прав і обов’язків 
термін «майно» може використовуватися 
виключно у значенні майнового статусу 
особи.

Практично майно особи включає: 
1) речі, майно, які належать їй на праві 
власності і знаходяться в її володінні; 
2) речі, майно, які належать на праві влас-
ності даній особі, але знаходяться у воло-
дінні інших осіб (право вимоги, інші май-
нові права); 3) інші види майнових благ. 
Обов’язки ж даної особи – це речі, майно, 
які знаходяться у володінні даного суб’єкта, 
але належать іншим особам; практично 
обов’язок однієї особи протистоїть праву 
на цей борг (праву вимоги) іншої особи і 
є складовою майна останньої. Обов’язок 
особи являє собою борг, тобто те, що особа 
зобов’язана здійснити на користь іншого 
суб’єкта. Він завжди полягає у вчиненні 
певної дії на користь іншого учасника ци-
вільних правовідносин: передати майно, 
сплатити гроші, виконати роботу, надати 
послугу. Якщо такий обов’язок юридично 
існує то відповідні об’єкти (речі, кошти) 
на момент окреслення обсягу майна да-
ної особи належать її кредитору. До 
складу майна даної особи вони не входять, 
оскільки набувають форми права вимоги і 
є складовою майна іншої особи. Іншими 
словами, – це майно, яке перебуває у во-
лодінні даного суб’єкта, але не входить до 
маси його майна, оскільки належить іншій 
особі (є об’єктом її прав).

Враховуючи ці обставини, можна ді-
йти висновку, що термін «майно» у своєму 
загальному значенні включає виключно 
«позитивні» явища й обіймає: речі (в тому 
числі гроші, цінні папери), майнові права, 
інше майно. Тому вказівка на «обов’язки» 
у складі майна в ст. 190 ЦК України має 
бути вилучена з тексту цієї норми. Роботи 
та послуги, незалежно від того, що вони є 
об’єктами цивільних правовідносин, ма-
ють споживчу вартість, адекватну грошову 
оцінку, але не є складовою майна. Складо-
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вими елементами майна як об’єкта цивіль-
них правовідносин є виключно такі блага, 
що мають вартісну оцінку, які є конкрет-
ними, наявними у особи, або щодо яких 
існує безпосередня можливість (перспек-
тива) їх отримання. 

Визначенням складових елементів не 
вичерпується наукова проблема майна в 

цивільному праві; важливе значення для 
осмислення цієї цивільно-правової катего-
рії має дослідження питань, пов’язаних із 
оборотоздатністю його складових елемен-
тів, правилами обігу майнових прав та ін-
шими аспектами майна як об’єкта цивіль-
них прав. 
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реЗЮме
В работе исследуются составные элементы имущества как объекта гражданских пра-

воотношений. Обосновывается вывод о том, что действия, услуги, субъективные обязан-
ности (долги) не входят в состав имущества как объекта.

SUMMARY
The article examines elements of property as the object of civil relations. The idea that the 

actions, services and subjective duties are not part of the property as an object is substantiated.

рекомендовано кафедрою 
цивільного, господарського права та процесу
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В усьому світі в умовах глобалізації 
відбувається трудова міграція. Кількість 
людей, які мігрують в Україну з метою пра-
цевлаштування, зростає рік у рік. Велика 
кількість іноземних громадян бажають 
знайти притулок в України і набути статус 
біженця з метою подальшого влаштування 
життя в нашій країні. Згідно зі статистич-
ним звітом кінця 2010 р. Регіонального 
Представництва Управління Верховного 
Комісара ООН у справах біженців в Укра-
їні, натепер в нашій державі перебуває 
1 345 шукачів притулку, 3 022 визнаних бі-
женців та 6 412 осіб без громадянства [1]. 

Вітчизняне законодавство, в тому числі 
і законодавство про працю, не завжди 
вчасно реагує на потребу вирішення тих 
чи інших питань законодавчим шляхом. 
Насамперед ці питання стосуються різних 
ситуацій, пов’язаних з впорядкуванням 
трудових відносин за участю іноземних 
працівників. Тому необхідно скоригувати 
державну політику у сфері регулювання 
ринку праці, в тому числі оптимізувати 
залучення іноземних працівників з дотри-
манням їх прав.

Метою статті є дослідження сучасного 
трудового законодавства з питань регу-
лювання праці іноземців та особливостей 
надання іноземним громадянам та особам 
без громадянства права на працю в Україні.

Загальна модель правового статусу іно-
земців дана в ст. 26 Конституції України 
[4]. Відповідно до неї іноземці та особи без 
громадянства, що перебувають в Україні 
на законних підставах, користуються тими 
самими правами і свободами, а також не-
суть такі самі обов’язки, як і громадяни 
України, – за винятками, встановленими 
Конституцією, законами чи міжнародними 
договорами України, тобто Україна розпо-
всюджує на іноземців національний режим 
законодавства. 

Крім Основного Закону, питання пра-
цевлаштування іноземців та осіб без гро-
мадянства регулюється Законами України 
«Про правовий статус іноземців і осіб без 
громадянства» [9], «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасо-
вого захисту» [7], «Про зайнятість насе-
лення» [8], «Про угоди про розподіл про-
дукції» [10], Кодексом законів про працю 
України [2], Порядком видачі, продо-
вження строку дії та анулювання дозволів 
на використання праці іноземців та осіб 
без громадянства, затвердженим постано-
вою Кабінета Міністрів України [5].

Кодекс законів про працю України, 
основний кодифікований акт у трудовому 
законодавстві України, містить окремі 
глави, присвячені особливостям право-
вого регулювання праці окремих катего-
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рій працівників. Серед них названі не-
повнолітні особи, жінки, працівники, що 
поєднують роботу з навчанням. Разом з 
тим у Кодексі не знайшли відображення 
особливості правового регулювання праці 
іноземних працівників, що логічно пояс-
нюється часом прийняття згаданого акту. 
Варто зауважити, що лише ст. 8 Кодексу 
законів про працю України містить норму, 
відповідно до якої трудові відносини іно-
земних громадян, які працюють на підпри-
ємствах, в установах, організаціях України, 
регулюють законодавство держави, в якій 
здійснене працевлаштування (наймання) 
працівника, та міжнародні договори Укра-
їни. Якщо міжнародний договір або між-
народна угода, в яких бере участь Україна, 
встановлюють інші правила, ніж ті, що їх 
містить законодавство України про працю, 
то застосовуються правила міжнародного 
договору або міжнародної угоди.

Сторони трудового договору можуть 
письмово погодити право країни, яке за-
стосовуватиметься до трудового договору. 
Проте такий вибір не може погіршувати 
становище працівника порівняно з імпера-
тивними нормами права країни працевла-
штування.

Проект Трудового кодексу № 1108, під-
готовлений до 2 читання, суттєво ситуацію 
не змінює. Так, у ст. 8 Проекту встановлено 
рівність прав іноземців та осіб без грома-
дянства у трудових відносинах з громадя-
нами України, поширення на них трудо-
вого законодавства держави і обмеження 
займати певні посади чи займатися трудо-
вою діяльністю, зайняття або виконання 
яких пов’язано з ознакою належності до 
громадянства України. З-під дії трудового 
законодавства України виключені трудові 
відносини: (а) іноземців та осіб без грома-
дянства, які працюють у складі диплома-
тичних представництв іноземних держав 
або представництв міжнародних організа-
цій в Україні, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами; (б) іноземців 
та осіб без громадянства, які уклали з іно-
земними роботодавцями трудові договори 

про виконання роботи в Україні, якщо інше 
не передбачено цими договорами або між-
народними договорами [6].

Книга п’ята проекту Кодексу встанов-
лює особливості правового регулювання 
окремих категорій працівників, які раніше 
були відсутні у кодифікованому законі. До 
останніх належать: працівники з сімей-
ними обов’язками, члени виробничих коо-
перативів, працівники, що вступають у тру-
дові відносини з роботодавцем-субʼєктом 
малого підприємництва. У даному пере-
ліку відчутно бракує категорії іноземних 
працівників і осіб без громадянства. 

Залишається керуватися законом «Про 
правовий статус іноземців та осіб без гро-
мадянства», який містить декілька норм 
трудового права. Так, зазначений закон 
прирівнює право на трудову діяльність іно-
земців та осіб без громадянства, їх права і 
обов’язки у трудових відносинах до ста-
тусу громадян України, за винятком існу-
вання процедури отримання дозволу на 
працевлаштування та обмеження в трудо-
вому статусі (заборона займатися певними 
видами трудової діяльності, бути призна-
ченими на окремі посади).

Трудова діяльність іноземців належить 
до специфічних видів трудової діяльності. 
За українським законодавством передба-
чені можливості виконання такими осо-
бами роботи в Україні за різноманітними 
правовими підставами. Зокрема, вказаний 
вище закон, зазначаючи можливість іно-
земців працювати в Україні на підставах і в 
порядку, встановлених для громадян Укра-
їни (а значить, за трудовим договором), 
займатися підприємницькою діяльністю, 
в той же час зовсім не містить норм сто-
совно можливості праці іноземців в інших 
сферах діяльності.

З метою з’ясування особливостей праці 
іноземних громадян та осіб без громадян-
ства, перешочергово слід визначити кате-
горії іноземців та осіб без громадянства, 
якими оперує вітчизняне законодавство.

Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про правовий статус іноземців та осіб без 
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громадянства» іноземець – це особа, яка не 
перебуває у громадянстві України і є гро-
мадянином (підданим) іншої держави або 
держав. 

Іноземці та особи без громадянства 
залежно від їх правового статусу поді-
ляються на наступні категорії: (а) які по-
стійно проживають в Україні, – іноземці та 
особи без громадянства, які отримали по-
свідку на постійне проживання, якщо інше 
не встановлено законом; (б) яких визнано 
біженцями в Україні або яким надано при-
тулок в Україні; (в) яких визнано особами, 
що потребують додаткового захисту, або 
яким надано тимчасовий захист в Україні.

Зазначимо, що 4 серпня 2011 р. набрав 
чинності Закон України «Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тим-
часового захисту», у якому передбачені 
значні новели, що регулюють порядок 
надання захисту і притулку іноземним 
громадянам та особам без громадянства, 
а так само змінені ознаки самого поняття 
«біженець» порівняно з Законом України 
«Про біженців», що діяв до того. Так, го-
строю проблемою була відсутність інших, 
окрім статусу біженця, форм захисту шу-
качів притулку. Така ситуація створювала 
замкнуте коло: особа, яка не мала підстав 
для отримання статусу біженця, перед-
бачених Конвенцією ООН про статус бі-
женців 1951 р. [3], зверталась до органу 
міграції і, звичайно, отримувала відмову, 
що спричиняло ряд негативних наслідків 
для обох сторін, таких як постійні судові 
тяжби, відмови, нові звернення із заявами 
і, як результат, нелегальне перебування на 
території України або, частіше, подальша 
незаконна міграція до країн Євросоюзу 
у зв’язку з неможливістю реалізації своїх 
прав та безвихіддю. 

Тож, ключовим моментом Закону треба 
вважати додаткові, окрім надання статусу 
біженця, механізми захисту шукачів при-
тулку. І якщо «тимчасовий захист» стосу-
ється безпосередньо шукачів притулку з 
країн-сусідів, які мають спільний з нашою 
державою кордон, то поняття «додатковий 

захист» охоплює саме ту категорію шукачів 
притулку, які не підпадають під дію Кон-
венції 1951 р., як осіб, що мають підстави 
для отримання статусу біженця. Подібна 
норма в більш досконалому вигляді вже 
багато років закріплена і успішно викорис-
товується при розгляді питань про надання 
притулку іммігрантам в країнах ЄС. Але 
не можна не відмітити, що вже саме за-
кріплення на законодавчому рівні додатко-
вих схем допомоги має значно розширити 
коло дієвих механізмів при вирішенні пи-
тань про надання захисту іноземцям і осо-
бам без громадянства в Україні. Це в свою 
чергу полегшить роботу як правозахисних 
організацій, так й державних органів.

Таким чином, можна виділити наступні 
категорії іноземних громадян та осіб без 
громадянства, які відповідно до законо-
давства і дотримання наступних умов ма-
ють право на працевлаштування, працю, 
роботу на період їх тимчасового перебу-
вання в Україні: (а) іноземці та особи без 
громадянства, які постійно проживають в 
Україні; (б) особа, стосовно якої прийнято 
рішення про оформлення документів для 
вирішення питання щодо визнання біжен-
цем або особою, яка потребує додаткового 
захисту; (в) особи, яких визнано біжен-
цями або особами, які потребують додатко-
вого захисту; (г) особи, яким надано тим-
часовий захист.

Для осіб, яких визнано біженцями або 
особами, які потребують додаткового за-
хисту, згаданий Закон встановлює прак-
тично національний правовий режим, 
про що свідчить положення ст. 14, а саме: 
особи, яких визнано біженцями або осо-
бами, які потребують додаткового захисту, 
користуються тими самими правами і сво-
бодами, а також мають такі самі обов’язки, 
як і громадяни України, крім випадків, 
установлених Конституцією та законами 
України, а також міжнародними догово-
рами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України.

У вказаному акті прописані права на 
працю і провадження такими особами під-
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приємницької діяльності, не забороненої 
законом, а також серед інших – право на 
одержання грошової допомоги, пенсії та 
інших видів соціального забезпечення в 
порядку, встановленому законодавством 
України.

Відповідно до ст. 19 Закону України 
«Про біженців та осіб, які потребують до-
даткового або тимчасового захисту» особи, 
яким надано тимчасовий захист, є інозем-
цями чи особами без громадянства, які 
перебувають на території України на за-
конних підставах на період дії обставин, 
за наявності яких було надано тимчасовий 
захист. Наступна стаття закону передба-
чає, що серед інших прав такі особи мають 
право на отримання роботи в Україні на 
строк, на який надано тимчасовий захист.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону особа, 
стосовно якої прийнято рішення про 
оформлення документів для вирішення 
питання щодо визнання біженцем або осо-
бою, яка потребує додаткового захисту, має 
право на тимчасове працевлаштування, на-
вчання, медичну допомогу в порядку, вста-
новленому законодавством України.

Державним органом, який визначає 
порядок працевлаштування, навчання, 
надання особам, щодо яких прийнято рі-
шення про оформлення документів для ви-
рішення питання про визнання біженцями 
або особами, які потребують додаткового 
захисту, яких визнано біженцями або осо-
бами, які потребують додаткового захисту, 
медичної допомоги, грошової допомоги, 
пенсій, інших видів соціального забезпе-
чення, відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону є 
Кабінет Міністрів України.

Іноземці та особи без громадянства, 
які постійно проживають в Україні, а та-
кож яким надано статус біженця в Україні, 
мають право працювати на підприємствах, 
в установах і організаціях або займатися 
іншою трудовою діяльністю на підставах 
і в порядку, встановлених для громадян 
України. 

Іноземці, які постійно не проживають 
в Україні, можуть працевлаштуватися за 

контрактом відповідно до отриманого до-
зволу і у випадках, встановлених законо-
давством, без отримання такого дозволу. 
Порядок оформлення іноземцям та особам 
без громадянства дозволу на працевлашту-
вання в Україні, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 квітня 
2009 р. № 322, передбачає, що дозвіл на 
працевлаштування оформляється інозем-
ному громадянинові або особі без грома-
дянства, що надає право роботодавцю тим-
часово використовувати працю іноземця на 
конкретному робочому місці або певній по-
саді, видається роботодавцю у разі відсут-
ності в країні (регіоні) працівників, спро-
можних виконувати відповідні роботи, або 
наявності достатніх обґрунтувань доціль-
ності використання праці іноземця, якщо 
інше не передбачено міжнародними до-
говорами України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України. 

Дозвіл, зазвичай, видається на період 
до одного року. Цей термін може бути про-
довженим, для чого роботодавцю слід звер-
нутися до відповідного центру зайнятості 
не пізніше ніж за місяць до закінчення 
попереднього терміну дії перебування в 
Україні. Дострокове розірвання контр-
акту з роботодавцем, зазначеним у дозволі 
на працевлаштування, з його ініціативи, 
а також з ініціативи або з вини іноземця, 
установлення факту повідомлення ними 
неправдивих відомостей у документах на 
отримання дозволу, визнання особи згідно 
із законодавством небажаною для перебу-
вання в Україні тягне за собою анулювання 
дозволу на працевлаштування. Про достро-
кове розірвання контракту роботодавець 
протягом трьох робочих днів повинен по-
відомити відповідний центр зайнятості, 
Держкомкордон та орган внутрішніх справ. 
Якщо іноземець не став до роботи в перед-
бачений контрактом термін із причин, що, 
згідно із законодавством, не є поважними, 
роботодавець протягом трьох робочих днів 
повинен письмово повідомити про це від-
повідний центр зайнятості, Держкомкор-
дон та орган внутрішніх справ.

в.П. кохан
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У разі використання праці іноземців 
або осіб без громадянства без дозволу дер-
жавної служби зайнятості України з під-
приємств, установ і організацій, незалежно 
від форм власності, державна служба за-
йнятості стягує штраф за кожну таку особу 
в п’ятдесятикратному розмірі неоподат-
ковуваного мінімуму доходів громадян 
(ст. 8 Закону України «Про зайнятість на-
селення»). 

Праця іноземних громадян в Україні 
за контрактом без дозволу можлива у ви-
падках, спеціально визначених її законо-
давством. Так, без отримання дозволу на 
працевлаштування в Україні іноземні гро-
мадяни та особи без громадянства можуть 
працевлаштуватися в Україні, якщо вони 
найняті інвестором у межах і за посадами 
(спеціальністю), визначеними угодою про 
розподіл продукції. Це положення перед-
бачено в Законі України «Про угоди про 
розподіл продукції». Зокрема, ст. 35 цього 
Закону встановлює, що прийняття (на-
ймання) працівників інвестором (у тому 
числі іноземним) на території України для 
потреб угоди про розподіл продукції здій-
снюється шляхом укладення з ними трудо-
вого договору (контракту), який за формою 
та змістом повинен відповідати законодав-
ству України про працю. 

Проект Трудового кодексу у ч. 6 ст. 20 
підтверджує можливість працевлашту-
вання іноземців та осіб без громадянства 
в Україні лише за наявності в них дозволу 
на працевлаштування, виданого Дер-
жавною службою зайнятості. Крім того, 
згадана норма встановлює перелік іно-
земних працівників, яким дозвіл на пра-
цевлаштування не потрібен. До останніх 
законодавець відносить: (1) представників 
іноземного морського (річкового) флоту 
та іноземних авіакомпаній, які обслуго-
вують ці організації на території України; 
(2) представників іноземних засобів масо-
вої інформації, акредитованим в Україні; 
(3) артистів та працівників мистецтва для 
роботи в Україні за фахом; (4) працівни-
ків аварійно-рятувальних служб для ви-

конання термінових робіт; (5) керівників 
представництв іноземних суб’єктів госпо-
дарської діяльності в Україні та керівникам 
підприємств з іноземними інвестиціями; 
(6) працівників, яких приймають на роботу 
в межах і за посадами (спеціальністю), ви-
значеними угодою про розподіл продукції.

Таким чином, у проекті Кодексу зро-
блена спроба в одній статті на законодав-
чому рівні закріпити категорії іноземних 
працівників, що не потребують дозволу 
для працевлаштування в Україні. Безу-
мовно, така оптимізація законодавства про 
працю не є зайвою в умовах реформування 
правової системи.

Викладене дозволяє виділити харак-
терні риси правового регулювання праці 
іноземців в Україні:

1.  Іноземці мають рівні із громадянами 
України права та обов’язки в трудових 
відносинах, якщо інше не передбачено 
законодавством України й міжнародними 
договорами України, тобто Україна розпо-
всюджує на іноземців національний режим 
законодавства.

2.  Трудова правосуб’єктність іноземців 
є обмеженою: іноземці не можуть призна-
чатися на окремі посади або займатися пев-
ною трудовою діяльністю, якщо, відповідно 
до законодавства України, призначення на 
ці посади або заняття такою діяльністю 
пов’язане з належністю до громадянства 
України.

3.  Іноземці, які іммігрували в Україну 
для працевлаштування на певний термін 
(працівники-мігранти), можуть займатися 
трудовою діяльністю відповідно до отри-
маного у встановленому порядку дозволу 
на працевлаштування.

4.  Прийняття закону «Про біженців та 
осіб, що потребують додаткового або тим-
часового захисту» ознаменував початок 
нового рівня трудових відносин з інозем-
цями стосовно надання особам, зазначеним 
у нормативномо-правовому акті у різному 
обсязі права на працю, тимчасову роботу і 
зайняття підприємницькою діяльністю за-
лежно від правового статусу особи.
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реЗЮме
В статье рассмотрены основные подходы, положенные в основу норм, регулирующих 

вопросы права на труд и трудоустройства иностранцев, лиц без гражданства, беженцев, 
лиц, которые нуждаются в дополнительной или временной защите в Украине. 

SUMMARY
The article deals with the treatment of the main principles put as a basis of norms regulating 

issues of right to work and job placement for foreigners, persons without citizenship, refugees, 
persons in need of complementary protection in Ukraine. 
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Євроінтеграційні процеси у світі зу-
мовлюють потребу відпрацювання єдиних 
принципів і підходів до зближення систем 
права європейських держав та України. 
Обумовлено це тим, що різнобічні процеси 
глобалізації найважливіших відносин за-
безпечують не лише оновлення правових 
уявлень про їх впорядкування, але й опо-
середковують як взаємодію і зближення 
правових систем більшості європейських 
країн, так і вироблення сучасної моделі їх 
правового розвитку. І як свідчить сучасна 
практика, формування оновленої конти-
нентальної правової системи можливе 
лише на основі переосмислення концеп-
туальних положень, уніфікації базових 
понять і категорій, перегляду відправних 
принципів та ідей буквально всіх галузей 
права. Стосується це і медичного права – 
комплексної галузі права, яка існує у всіх 
країнах світу і включає сукупність право-
вих норм, що регулюють суспільні відно-
сини у сфері медичної діяльності.

Основним завданням українського за-
конодавства в сфері охорони здоров’я є 
закріплення визначальної ролі держави і 
органів місцевого самоврядування в про-
цесі забезпечення громадян нашої країни 

правовими гарантіями отримання доступ-
ної медичної допомоги належної якості та 
таких санітарно-гігієнічних, економічних, 
культурних умов життя, які сприяли б най-
більш гармонічному розвитку людини, 
виключали виникнення і поширення епі-
демічних захворювань. Саме останні по-
стійно супроводжували людство протягом 
всієї його історії. Не був виключенням і пе-
ріод ХІХ – початку ХХ ст. Саме тоді з розви-
тком нових шляхів сполучення, розширен-
ням торгівельних зв’язків, розгортанням 
боротьби між капіталістичними країнами 
за ринки збуту і колонії та пов’язані з 
ними війни обумовили розповсюдження 
таких небезпечних для життя людини ін-
фекційних хвороб, як холера, чума, тиф та 
інші. Наприклад, тільки холера протягом 
століття п’ять разів охоплювала Європу 
(1830, 1846, 1865, 1884, 1892 рр.) [1, 247]. 
Не оминули епідемії інфекційних хвороб 
і Російську імперію до складу якої в цей 
час входили і українські землі. В ХІХ ст. 
тут було зареєстровано 15 епідемій чуми і 
8 епідемій холери (1823, 1829, 1830, 1837, 
1847, 1852, 1865, 1892 рр.) [1, 226, 249]. 
Про поширеність епідемій свідчить кіль-
кість губерній охоплених холерними епіде-
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міями: в 1830 р. – 31, 1847 р. – 49, 1892 р. 
– 77 [1, 250], а про понесені втрати – офі-
ційні дані Медичного департаменту Мі-
ністерства внутрішніх справ. Ці цифри, 
як і всі офіційні дані про захворюваність в 
Росії, очевидно дуже неточні і сильно при-
меншені, але все ж таки вони дають деяке 
уявлення про розміри спустошень, завда-
них холерою, і тим жахом, який охоплював 
людей з її поширенням. За приблизними 
підрахунками протягом ХІХ ст. в Росії на 
холеру захворіло 4 837 236 чол., з яких по-
мерло 1 984 049 чол. [1, 250]. Подібна си-
туація була характерною і при поширенні 
інших інфекційних хвороб. Так, під час 
чуми 1812 р. в Одесі померла десята час-
тина населення міста [7, 358]. 

В ХІХ ст. Росія посідала одне з перших 
місць у світі по поширенню висипного 
тифу, а її величезна територія ніколи не була 
зовсім вільною від цієї хвороби. У звіті Мі-
ністерства внутрішніх справ за 1903 р. кон-
статується, що висипний тиф у країні «… 
існує ендемічно і щорічно в окремих губер-
ніях і областях набуває розмірів епідемій». 
Тільки за два роки (1877 і 1878 рр.) в країні 
було зареєстровано 80 783 випадків захво-
рювання на цю хворобу [11, 39].

Як в Європі, так і в інших частинах 
світу, в ХІХ ст. часто поширювалися епі-
демії грипу: 1860 р. – Австралія, 1861 р. 
– Північна Америка (Філадельфія), 1862 р. 
– Бермудські острови, Голландія, Пів-
денна Африка, Ісландія, 1863–1864 рр. 
– Каліфорнія, Франція, Швейцарія, 1866–
1867 рр. – Велика Британія, Франція, Ні-
меччина, Бельгія, 1868 р. – Константино-
поль. В 1905 р. в Росії було зареєстровано 
1 625 510 хворих на грип, що складало 
112,5 чол. на 10 000 населення. В 1908 р. 
цей коефіцієнт складав 200,5, в 1909 р. – 
193,9, в 1910 р. – 200,0. Під час епідемій 
грипу підвищувалася смертність. Так, кое-
фіцієнт смертності під час епідемії грипу в 
1889 р. складав: в Петербурзі – 32,5, Лон-
доні – 32,4, Брюсселі – 52,4, Парижі – 61,7, 
Амстердамі – 62,1. За приблизними під-
рахунками під час пандемії 1889–1890 рр. 

перехворіло близько 50% населення земної 
кулі [1, 332, 334]. 

Багато з тих інфекційних хвороб, які 
набували в ХІХ ст. ознак епідемій, віді-
йшли в минуле, і якщо вони і зустріча-
ються сьогодні, то як поодинокі явища. 
Але замість них набувають поширення 
інші види хвороб, які час від часу пере-
ростають або загрожують перерости в 
епідемії. До них слід віднести грип, тубер-
кульоз, СНІД та ін. Ось чому викликає зна-
чний інтерес вивчення досвіду боротьби з 
епідеміями в Російській імперії в ХІХ ст. 
взагалі, і зокрема в сфері міжнародного 
співробітництва її нормативного забез-
печення. Саме тоді в зв’язку з подальшим 
розвитком науки, хімічних і бактеріологіч-
них методів досліджень в народів Європи 
з’явилося усвідомлення того, яке важливе 
значення для здоров’я людини мають 
чисте повітря та чиста вода, раціональні 
засоби боротьби з епідеміями. Холера 30-х 
і 40-х років, яка вразила Європу, потім 
Кримська війна (втрати французької армії 
вбитими складали 20 193 чол., а від хво-
роб – 75 375 чол., британської відповідно 
– 4 602 чол. і 17 580 чол.) стали поштов-
хом до усвідомлення правлячими колами і 
лікарями європейських держав того, що лі-
кування окремих осіб зовсім недостатньо 
у боротьбі з епідеміями. Практично усі єв-
ропейські держави почали запроваджувати 
різноманітні запобіжні заходи. Паралельно 
з цим починає розвиватися законодавство, 
спрямоване на забезпечення санітарного 
благополуччя та боротьби з епідеміями в 
тій чи іншій країні. 

В Росії того періоду проведення про-
тиепідемічних заходів регулювалося нор-
мами Статуту про карантини, прийнятого 
20 жовтня 1832 р і включеного спочатку 
до Зводу установлень і Статутів лікарня-
них з цивільної частини 1832 р., а потім 
– в редакції від 4 червня 1841 р. до Зводу 
установлень і Статутів лікарняних 1842 р. і 
Статуту лікарняного 1857 р. [8].

Потрібно відзначити, що Росія спільно 
з окремими європейськими країнами при-

в.в. орленко



вісник Академії адвокатури україни

76

число 1(23) 2012.

ймала спільні карантинні заходи, які пе-
редбачали спрощений порядок допуску 
торговельних суден в російські порти. 
Так, в Статуті лікарняному зазначалося, 
що «охорона берегів Балтійського моря 
від занесення чумної зарази покладається 
на карантинні установи шведського уряду 
на тих підставах, щоб вони при очищені 
суден, прямуючих в російські порти, їх 
вантажів, екіпажів вживали такі ж суворі 
заходи запобігання, як і до суден, що за-
ходять у шведські порти». При цьому «всі 
судна із сумнівними товарами, призначе-
ними для російських портів і вже очищені 
в англійських карантинах та посвідчені їх 
документами, пропускаються, не піддаю-
чись повторному очищенню в карантинах 
Швеції і допускаються в російські порти, 
якщо нададуть документ про це від уряду 
Швеції». Але на цьому документі (патенті) 
мали стояти відмітки російських консулів 
тих портів, куди заходили судна, з вказів-
кою про їх епідемічний стан [8, 294]. Згідно 
з «Особливими правилами про допуск в 
російські порти купецьких суден з бавов-
ником» вимагалась наявність посвідчень 
не тільки карантинних установ тих країн, 
звідки прибули судна, а й на безпечність 
самої бавовни. Статутом про карантини 
передбачалися й інші заходи по відно-
шенню до суден, які прибували у російські 
порти. Більшість з них спрямовувалися на 
забезпечення епідеміологічної безпеки із 
залученням до цієї справи сусідніх країн 
[8, 295–297].

Друга половина ХІХ ст. була відзначена 
спалахами різних епідемій, які забрали 
життя тисяч людей як в Європі, так і в Азії. 
Мусульманські прочани з Європи, які здій-
снювали щорічний хадж на Схід, торго-
вельні судна, що прибували в європейські 
порти, – всі вони могли бути потенційними 
розповсюджувачами інфекційних хвороб. 
Епідемії чуми і холери на Сході, загроза 
проникнення захворювань на території єв-
ропейських держав спонукали останніх до 
розроблення спільних заходів, які, з одного 
боку, мали сприяти зменшенню існуючої 

небезпеки, а з іншого – не перешкоджати 
міжнародним торгівельним відносинам. 

Вирішити цю проблему виявилося не 
так просто, оскільки інтереси окремих 
держав були різними. Наприклад, Росія в 
силу її географічного положення, основну 
увагу приділяла суходільним маршрутам, 
в той час як країни Європи – морським, 
зокрема Червоному морю, а з введенням 
у дію Суецького каналу – і цьому новому 
шляху сполучення з азійськими країнами. 
Карантинні заходи, які застосовувалися 
на найважливіших шляхах сполучення, 
очікуваних результатів не давали. А тому 
все більш нагальним ставало питання про 
необхідність запровадження санітарно-
охоронних заходів ще далі на схід, за межі 
Червоного моря, щоб за можливості пере-
шкодити поширенню хвороб з територій, 
охоплених епідеміями. 

Цієї мети можна було досягнути лише 
за умови взаємодії європейських держав. 
Мотиви, які спонукали держави визнавати 
головним предметом міжнародних угод 
боротьбу з епідеміями холери і чуми, ви-
пливали, перш за все, із небезпечності цих 
захворювань, які набували, зазвичай, ха-
рактеру пандемій. 

Перша міжнародна медико-санітарна 
конференція була скликана за ініціативою 
Франції у 1851 р. з метою усунення си-
туації, яка склалася у Європі в результаті 
запровадження країнами різних і неузго-
джених між собою карантинних заходів, 
що перешкоджало розвитку міжнародної 
торгівлі. Відбулася вона у Парижі. На ній 
було розроблено детальний регламент, 
який включав основні напрями прове-
дення міжнародної і внутрішньодержав-
ної санітарної політики. Із чотирнадцяти 
держав-учасниць цієї конференції до ви-
робленої нею угоди приєдналося лише дві 
(Португалія і Сардинія). Решта держав 
угоду не прийняли. Але не дивлячись на 
це, конференція справила значний вплив 
на санітарну політику більшості європей-
ських держав. Зокрема, на вироблених 
цією конференцією принципах ґрунту-
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вався санітарний режим Франції з 1853 до 
1876 р. [11, 3].

Наступна конференція (Константино-
польська) була скликана також за ініціа-
тивою Франції у 1866 р. Вона поставила 
своїм завданням виробити заходи у бо-
ротьбі проти холери, вирішити питання 
про перенесення попереджувальних дій 
проти неї за межі Європи, ближче до місця 
її походження. Від Росії на конференції з 
доповіддю «Про заходи, які потрібно вжи-
вати на Сході, з метою попередження но-
вих занесень холери в Європу» виступив 
О. Фовель. Він запропонував цілу низку 
таких заходів, призначених для кордонів із 
Середньою Азією. Конференція визнала, 
що заходи, вжиті російським урядом з боку 
Бухари, є цілком достатніми, щоб не боя-
тися проникнення холери в Європу, але з 
боку прибережних з Каспійським морем 
провінцій Персії існує постійна загроза по-
ширення інфекції. Конференція доручила 
Росії «організувати карантинну частину на 
Каспійському морі, маючи на увазі, що в 
російському уряді є компетентні люди і не-
обхідні кошти для проведення і здійснення 
всього, що буде потрібно» [12, 45, 47]. Роз-
роблений конференцією регламент мав 
багато спільних рис з російским Статутом 
карантинним 1866 р., що є свідченням 
активної участі російської делегації в ро-
боті конференції та підготовці відповідної 
угоди. 

Завданням Віденської (1874 р.) і Рим-
ської (1885 р.) конференцій був перегляд 
та зміна рішень попередніх конференцій, 
проте очікуваних результатів вони не при-
несли, оскільки не вдалося досягти єд-
ності серед держав-учасниць [7, 131]. Але 
участь в цих конференціях представників 
медичної громадськості Росії була корис-
ною. Вони отримали уявлення про розмах 
санітарно-епідемічних заходів, які прово-
дилися в країнах Західної Європи з метою 
запобігання виникненню і поширенню ін-
фекційних захворювань. Так, у доповіді, 
яку проголосив на міжнародній санітарній 
конференції у Римі представник Великої 

Британії, були наведені факти, які свідчили 
про розмах тих санітарних перетворень, 
що проводилися в країні. Зокрема, було 
відзначено, що за дев’ять років (1876–1884 
рр.) тут на санітарні заходи було витрачено 
величезну на той час суму – 80 млн. фун-
тів стерлінгів (біля 800 млн. руб.). Резуль-
татом цих заходів стало значне зменшення 
смертності серед населення. В той час як 
в Петрограді від туберкульозу помирало 
44,1 чол. на 10 000 жителів, в Москві – 45,7 
то в Лондоні – всього 17,7 чол. [11, 260]. 

Представник від Росії на Римській кон-
ференції лікар М. Екк у своєму звіті про 
участь у ній писав, що санітарні заходи 
значно кращі за карантини і запровадження 
їх по всій країні, як це зроблено в Великій 
Британії, складає найнагальніше завдання 
держави [12, 80]. 

 Професор гігієни А.П. Доброславин 
також, наводячи приклад досвіду країн За-
хідної Європи в справі запобіжних заходів 
у боротьбі з інфекційними хворобами, ви-
діляв Велику Британію, де на громадську 
гігієну зверталося більше уваги, ніж у будь-
якій країні континенту [8, 3]. Досвід іно-
земних держав у боротьбі з небезпечними 
інфекційними хворобами детально ви-
вчався російськими лікарями та вченими. 
Друкувалися матеріали їх досліджень. Ви-
вчалися видані за кордоном правові доку-
менти, які регулювали проведення заходів 
проти холери.

Особливе місце серед конференцій 
останнього десятиріччя ХІХ ст. посі-
дали Венеціанська (1892 р.), Дрезденська 
(1893 р.), Паризька (1894 р.), Віденська 
(1895 р.), Венеціанська (1897 р.). Їх рі-
шення стали зводом сучасних тогочасних 
поглядів на боротьбу з епідеміями і стали 
основою санітарного режиму для багатьох 
країн, які до них приєдналися [11, 2–3]. Зо-
крема, Венеціанська конференція 1892 р. 
була першою конференцією, постанови 
якої отримали законну силу. В ході роботи 
конференції був підготовлений Спеціаль-
ний санітарний регламент, який був рати-
фікований Росією 11 червня 1892 р. Дрез-
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денська конференція 1893 р. була скликана 
під час холерної епідемії у Європі. Її рі-
шення мали величезне практичне значення, 
оскільки давали відповіді на багато нагаль-
них питань у боротьбі з епідемією. Вона 
покінчила з традиційними карантинними 
заходами і ознаменувала настання нової 
епохи в санітарній політиці європейських 
держав. Причому важливу роль у позитив-
ному вирішенні цього питання відіграла ро-
сійська делегація. Справа в тому, що запро-
поновані Дрезденською конференцією нові 
принципи боротьби з епідеміями вже засто-
совувалися в Росії. На основі пережитого 
досвіду страшної епідемії холери 1892 р. 
Росія ще до Дрезденської конференції пере-
коналася в даремності карантинів, суворих 
масових затримань, оточувань і всіх інших 
заходів, залишених середньовічною прак-
тикою. Всеросійський з’їзд лікарів, який 
відбувся в грудні 1892 р., практично одно-
голосно відмовився від карантинів. Вони 
були визнані некорисними і навіть шкідли-
вими. Вже на початку 1893 р. карантинна 
система, яка діяла в Росії з 1866 р., стала 
замінюватися новим санітарним режимом 
[8, 341–345]. Змінам у російському законо-
давстві значною мірою сприяло сприйняття 
ним норм законодавства зарубіжних країн. 
Більш того, в Примітці 1 до ст. 863 Статуту 
лікарняного в редакції 1892 р. прямо вказу-
валося, що «карантинні заходи проти азій-
ської холери, у відповідності з прийнятими 
в іноземних державах з цього питання захо-
дами, запроваджуються до наступних вка-
зівок медичної науки і досвіду». Російські 
делегати взяли активну участь в роботі кон-
ференції і впевнено підтримали пропози-
цію про пом’якшення санітарних заходів. 

Височайша ратифікація Дрезденської 
конференції відбулася 25 травня 1893 р., 
а до того, 24 березня цього ж року були 
затверджені «Правила для прийняття за-
побіжних заходів проти занесення епіде-
мічних хвороб на західному суходільному 
кордоні Імперії». Відповідно до цих правил 
у разі появи якої-небудь небезпечної епіде-
мічної хвороби в межах Імперії, особливо 

в її прикордонних областях, Міністерство 
внутрішніх справ мало повідомити про це 
Міністерство іноземних справ, а останнє 
негайно – іноземні уряди. Ті ж правила 
незабаром були поширені і на кавказький 
кордон з Туреччиною і Персією [12, 78]. 

Росія взяла активну участь і в роботі 
Паризької конференції 1894 р., яка розро-
била детальний і складний план охорони 
Європи від холери шляхом санітарного 
нагляду в країнах Сходу. Регламенти, при-
йняті цією конференцією, були достатньо 
обґрунтовані і давали відповіді на багато 
питань, які виникали в процесі боротьби 
з інфекційними хворобами. Це дало мож-
ливість застосовувати їх в наступні роки в 
боротьбі проти чуми. 

Окрім участі у міжнародних конферен-
ціях і приєднання до їх конвенцій, Росія 
уклала в 1895 р. Віденську угоду з Австро-
Угорщиною про запобіжні заходи в ході 
здійснення прикордонного обігу. Потреба 
в такій угоді пояснювалася тим, що Дрез-
денська конференція не вникала в детальне 
обговорення заходів, що стосувалися тих 
прикордонних областей, де взаємовідно-
сини мешканців, через те, що їм доводи-
лося щоденно переходити кордон туди 
і назад, носили особливий характер. Ця 
угода, запроваджуючи на період епідемії 
взаємні повідомлення і спільні дії прикор-
донних влад, фактично знищувала кордон 
і об’єднувала прикордонні області у сані-
тарному відношенні в одне ціле. 

Приводом до скликання другої Венеці-
анської конференції 1897 р. стала епідемія 
чуми, яка спалахнула в Індії. В зв’язку з 
цим потрібно було обговорити і вирішити 
питання про можливість застосування по 
відношенню до чуми положень Паризької 
конвенції, призначених для територій, що 
знаходяться за межами Європи. Завдання 
полегшувалось тим, що в постановах 
Дрезденської і Паризької конференцій були 
вже готові форми, які залишалося лише 
змінити стосовно до властивостей чуми. 
Постанови конференції були викладені в 
«Загальному регламенті по запобіганню 
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занесенню і розповсюдженню чуми». Не 
дивлячись на те, що в Росії ця конвенція не 
була ратифікована, її найважливіші поло-
ження знайшли відображення в урядових 
розпорядженнях, що стосувалися проти-
епідемічних заходів [11, 10]. 

Російські вчені взяли також участь в 
роботі Міжнародного конгресу гігієни і де-
мографії, який відбувся у Брюсселі 1903 р. 
Окрема його секція була присвячена адмі-
ністративній гігієні: запобіганню заразних 
хвороб, гігієні помешкань робітників, гігі-
єні дітей тощо. В постановах конгресу міс-
тилися рекомендації місцевій владі з цих 
питань. 

У тому ж 1903 р. в Парижі працювала 
Міжнародна санітарна конференція, на 
якій обговорювалися заходи боротьби з 
холерою, чумою, жовтою гарячкою. При-
йнята конференцією Конвенція вміщувала 
правила, які були обов’язковими для всіх 
країн, що її підписали. Так, Конвенція ви-
значала, що країна, на території якої була 
виявлена чума або холера, не повинна 
була обмежуватися одним повідомленням 
інших держав, а зобов’язувалася повідо-
мляти докладно про місце, час появи хво-
роби та інші відомості про неї. Передбача-
лося укладення договорів між суміжними 
державами про спільну боротьбу з кожною 
із трьох хвороб. Запроваджувалися також 
обмежувальні заходи не тільки стосовно 
тих осіб, які перебували в контакті з хво-
рими, але і всіх тих, хто знаходився на за-
раженому судні. Всі ці особи повинні були 
піддаватися обсервації з наступним нагля-
дом [10, 11–12]. Положення цієї Конвенції 
діяли вісім років і були обов’язковими для 
тих країн, які її підписали. 

В листопаді 1911 р. Росія була серед 
тих 43 країн, які взяли участь у Паризь-
кій міжнародній конференції, завданням 
якої було, з одного боку, узгодження Кон-
венції 1903 р. з новими досягненнями на-
уки у сфері епідеміології екзотичних хво-
роб, а з іншого – обговорення ситуації, що 
склалася в Європі в зв’язку з сильними 
епідемія ми холери. 

На конференції з боку окремих держав 
висловлювалися пропозиції щодо поси-
лення запобіжних заходів на кордонах. Але 
дана позиція не могла суттєво вплинути на 
остаточне рішення конференції, оскільки 
зустріла дружний супротив з боку урядів 
Росії, Великої Британії, Німеччини, Італії, 
Франції, погляди яких майже повністю 
співпадали з усіх основних питань. Більш 
того, багато з положень Конвенції 1903 р. 
були пом’якшені. Наприклад, відповідно 
до нової редакції Конвенції обов’язковому 
повідомленню інших країн підлягали лише 
ті, які були посвідчені бактеріологічними 
дослідженнями однієї з трьох хвороб. Сто-
совно осіб, які перебували на судні, зара-
женому чумою, Конвенція передбачила 
скорочення строків обсервації і нагляду, 
а саме застосування цих заходів передала 
на розсуд держав, яким належав порт при-
буття.

Російська делегація висловилася проти 
застосування на кордонах широких за-
ходів з виявлення холероносіїв, зокрема 
проти бактеріологічного дослідження всіх 
осіб, які прибували із заражених холерою 
місцевостей. Свою позицію вона аргу-
ментувала тим, що значення холероносіїв 
у поширенні холери відкидати не можна, 
але боротися з цією небезпекою потрібно 
іншими засобами – поліпшенням санітар-
них умов і, в першу чергу, захистом джерел 
водопостачання від забруднення. 

На пропозицію російської делегації до 
Конвенції була включена ст. 41, яка перед-
бачала можливість укладання сепаратних 
угод між державами, які мали вихід до од-
ного моря, з питань застосування спільних 
санітарних заходів, що в підсумку мали 
сприяти розвитку судноплавства. Конфе-
ренція виключила також низку статей, які, 
починаючи з 1894 р., переписувалися із 
однієї конвенції до іншої, але вже не від-
повідали потребам часу. Але більшість 
статей Конвенції 1903 р. були залишені без 
змін [9, 19]. Таким чином, не дивлячись на 
вельми всебічне обговорення змісту Кон-
венції 1903 р., внесені до неї поправки сут-
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тєво не зачепили основних її принципів, а 
навпаки, підтвердили їх та приєднали до 
них, за незначним виключенням, більшість 
країн-учасниць [9, 2].

Отже, лікарняно-санітарне законодав-
ство Росії ХІХ – початку ХХ ст. не тільки 
акумулювало в собі всі найновіші досяг-
нення міжнародної правової думки, але, в 

свою чергу, стало джерелом ідей, обґрун-
тувань вирішення нагальних питань, які 
виникали в медичній та правовій практиці 
Європи і за її межами стосовно охорони 
здоров’я, іноді випереджаючи європейські 
держави в пошуку оптимальних шляхів 
протидії епідемічним захворюванням. 
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На теперішній час кримінальне право 
як галузь національного права України 
перебуває на етапі свого становлення. Не-
зважаючи на ґрунтовну наукову розробку 
його фундаментальних засад, багато по-
ложень як теоретичного, так і прикладного 
характеру ще очікують свого дослідження. 
Це стосується й загальнотеоретичних пи-
тань кримінального права. Відомо, що 
тільки достатній науково-теоретичний 
фундамент галузі права може забезпечити 
якісне розроблення пропозицій щодо нор-
мативно-правової її регламентації. Одним 
із найважливіших моментів дослідження 
кримінального права є розроблення його 
методологічної основи. Розв’язання будь 
якої наукової проблеми потребує наявності 
адекватного та оптимального інструмента-
рію пізнання дійсності. У зв’язку із цим, 
дослідження питань методології кримі-
нального права не потребує наведення 
додаткових аргументів стосовно актуаль-
ності їх проведення. 

Метою запропонованої статті є визна-
чення структури та особливостей методо-
логії кримінального права, формулювання 
пропозицій щодо поняття «метод кримі-
нального права», з’ясування сутності та 
видів методів кримінального права.

На думку багатьох сучасних дослідни-
ків, починаючи із другої половини XIX сто-
ліття і особливо в його кінці, відбулася 

диференціація різноманітних дисциплін, 
що вивчають науку. Серед них домінуючу 
роль стала відігравати методологія науки, 
котра почала формуватися по суті справи 
разом із виникненням наукового пізнання 
[7, 51]. Однак, незважаючи на тривалий 
шлях розвитку методології як науки, за-
лишаються спірними та нерозв’язаними 
питання структури методології права та 
методології окремих галузей права, в тому 
числі й галузі кримінального права.

Загальновідомим є той факт, що у нау-
ковій літературі відсутній  єдиний підхід до 
визначення змісту поняття «методологія». 
Термін «методологія» походить від двох 
грецьких слів: methodos – пізнання і logos 
– вчення, тож у буквальному розумінні – це 
вчення про пізнання. З точки зору свого 
змістового навантаження, методологія сьо-
годні розглядається як вчення про наукове 
пізнання; принципи і способи організації 
наукової діяльності; сукупність методів, 
які застосовуються у науці чи науковому 
дослідженні [4, 154]; сукупність принци-
пів та способів організації й побудови тео-
ретичної та практичної діяльності, а також 
вчення про цю систему [26, 67]. Існує без-
ліч визначень методології. У наукознавстві 
методологія розуміється як теоретична 
основа та способи організації пізнаваль-
ного процесу, що характеризують пізнання 
з погляду його загальних форм, можли-
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востей пізнавальних засобів та механіз-
мів, які зумовлюють логічну послідовність 
наукового дослідження [8, 25]; вчення про 
метод, який пов’язують з логікою науко-
вого дослідження; сукупність загальних 
і окремих методів [2, 65]. У філософії під 
методологією розуміють систему принци-
пів і засобів організації та побудови тео-
ретичної і практичної діяльності, а також 
вчення про цю систему [35, 363]; систему 
принципів і способів організації та побу-
дови теоретичної і практичної діяльності, а 
також вчення про цю систему або систему 
соціально випробуваних правил і норма-
тивів пізнання і дії, які співвідносяться з 
властивостями і законами дійсності; вну-
трішньо диференційовану і спеціалізовану 
сферу знання, що акцентується на методах, 
шляхах досягнення істинного і практично 
ефективного знання [32, 359]. Деякі вчені 
ототожнюють методологію із гносеоло-
гією, шукають поєднання методів природ-
ничих наук із гуманітарними [36, 65].  

В теорії держави і права під методоло-
гією пропонують розуміти сукупність усіх 
методів певної науки [31, 10], систему ви-
значених теоретичних принципів, логіч-
них приймів, конкретних способів дослі-
дження предмета науки [27, 13].

За А.П. Закалюком, методологія – це 
загальний для науки шлях пошуку науко-
вого знання, який у багатьох напрямах та 
відношеннях і багатоваріантним [9, 89]. 
М. Стефанов методологію визначає як ві-
дому систему вихідних теоретичних знань, 
які відбивають найбільш загальні законо-
мірності об’єктивного світу і служать за-
собом, знаряддям, інструментом, керівним 
принципом при вирішенні завдань, що ви-
никають у теоретичній і практичній діяль-
ності людей [28, 133].

В.М. Попович під методологією вза-
галі і науки кримінального права зокрема 
пропонує розуміти вчення не просто про 
методи пізнання, а й про систему інтер-
претації методів, притаманних предмету 
пізнання [19, 45]. Як зазначають М.І. Па-
нов та Н.О. Гуторова, під методологією 

дослідження взагалі і проблем криміналь-
ного права України зокрема слід розуміти 
систему методів, прийомів і засобів на-
укового пізнання, як а в такій якості ста-
новить собою комплекс історично складе-
них раціональних шляхів, засобів і форм 
руху мислення від незнання до знання, від 
припущення до істини, від одиничного до 
узагальненого, від явища до сутності [17]. 
Вважаємо, що останнє визначення поняття 
методології найбільш повно підходить для 
методології дослідження кримінально-пра-
вових явищ.

Предметом методології є вивчення тих 
методів, засобів та прийомів, за допомо-
гою яких набуваються та обґрунтовуються 
нові знання в науці. Зазначене надає мож-
ливість виокремити в методології науки 
динамічний та статичний аспекти аналізу. 
Динамічний аспект пов’язаний з аналізом 
проблем генезису, походження та розви-
тку наукового знання, що дає можливість 
говорити про методологію наукового до-
слідження, зорієнтовану на пошук нового 
знання. Статичний аспект методології зо-
рієнтований на вивчення та аналіз резуль-
татів отриманого знання, його форм та 
структур. У даному випадку говорять про 
методологію існуючого знання, як резуль-
тат попереднього дослідження [24, 7–8].

Як зазначає П.М. Рабінович, викорис-
тання концептуальних підходів, методо-
логічних принципів, норм і методів пови-
нно відповідати принаймні таким трьом 
постулатам: 1) об’єктивна зумовленість 
обраних методів дослідження його пред-
метом. Саме предмет дослідження (тобто 
певна сторона, грань, властивість об’єкта 
дослідження) «веде» за собою дослідниць-
кий метод, визначає можливі межі його за-
стосування, придатності; 2) необхідність 
установлення єдиної істини, вірогідність 
якої можна довести й перевірити за до-
помогою певного об’єктивного критерію; 
3) неодмінним показником прийнятності, 
евристичності певного концептуального 
підходу та дослідницького методу є їх 
спроможність наближувати, призводити 
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до розкриття соціальної сутності явища, 
що вивчається (а не до приховування, за-
тушовування її) [21, 24–25].

Термін «методологія» має два основні 
значення:

1) система певних способів, прийомів 
і операцій, що використовуються в тій або 
іншій сфері діяльності;

2) вчення про цю систему, теорію ме-
тодів.

Методологія наукового пізнання до-
сліджує структуру і розвиток наукового 
знання, засоби і методи наукового до-
слідження, способи обґрунтування його 
результатів, механізми і форми реалізації 
знання в практиці. Метод в тій або іншій 
формі зводиться до сукупності певних пра-
вил, прийомів, способів норм пізнання і 
дії. Суть методу визначається системою 
принципів і вимог, які направляють діяль-
ність суб’єкта при розв’язанні конкретної 
задачі або досягненні певного результату.

Методологія є синтезом принципів і 
засобів пізнання, вироблених людиною в 
ході його пізнавальної та практичної діяль-
ності. Найважливішим завданням методо-
логії є вивчення закономірностей розвитку 
засобів і прийомів дослідження, їх взаєм-
ного впливу, диференціації, субординації.

Як бачимо, різними дослідниками ме-
тодологія розуміється як вчення про ме-
тод, як технічна сукупність загальних та 
окремих методів, як ототожнення або по-
єднання своєї суті з гносеологією.

У зв’язку із цим, та розробляючи уза-
гальнююче поняття, під методологію кри-
мінального права пропонуємо розуміти 
систему наукових поглядів на сутність, 
структуру, поділ та значення методів кри-
мінального права, що передбачають роз-
криття їх характерних особливостей.

Структура методології кримінального 
права – це досить складне і багатопланове 
утворення. Навіть поверховий аналіз нау-
кової кримінально-правової літератури дає 
можливість констатувати наявність різних, 
часто протилежних підходів до розуміння 
методології науки кримінального права. 

Необхідно з’ясувати зміст поняття 
«структура». У більшості випадків «струк-
тура» визначається через систему зв’язків 
між елементами. Таке визначення цілко-
вито відповідає методологічному прин-
ципу детермінізму. Залежно від змісту де-
термінуючих зв’язків елементів структури 
у філософії та правовій науці зазначають 
про різноманітні види детермінації такі, 
як причинність, взаємозалежність, кореля-
ційний зв’язок, цільова детермінація тощо. 
Стверджується, що всі види детермінації 
так чи інакше пов’язані між собою. А де-
термінація у правовій сфері значною мі-
рою визначається особливостями соціаль-
ної детермінації [16, 35].

Цікавим є погляд на структуру методо-
логії Р. Лукича, який розумів методологію 
права як науку про методи права [15, 54]. 
Дослідник стверджував, що методологія 
права розподіляється на загальну та спе-
ціальну. Загальна методологія права являє 
собою науку про методи права, що до-
сліджує питання їх існування, розвитку, 
застосування взаємозв’язку між ними та 
іншими явищами. Спеціальна методоло-
гія об’єднує в собі дві дисципліни: 1) ме-
тодологію юридичних наук, яка досліджує 
право; 2) юридичну техніку (методологію 
практичного застосування права) [15, 30]. 

Як бачимо, в концепції Р. Лукича по-
єднано гносеологічну та праксеологічну 
сторони методології права. Як зазначається 
в науковій літературі, включення викорис-
тання методів практичного застосування 
права до предмета правової методології є 
досить нетрадиційним. В поняття правової 
методології зазвичай включалися лише ті 
методи, за допомогою яких здійснюється 
пізнання права, розгляд питань про методи 
застосування права зазвичай виводиться за 
рамки правової методології та проводяться 
в рамках окремої дисципліни [7, 52]. Однак 
концепція Р. Лукича на сьогоднішній день 
є доволі оригінальною та потребує подаль-
шого розроблення.

Продовжуючи зазначену концепцію, 
маємо зазначити, що методологію кри-
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мінального права доцільно розглянути у 
традиційному багатовекторному розумінні 
кримінального права: як науки, як галузі 
права, як навчальної дисципліни. У зв’язку 
із цим, під методом кримінального права 
слід розуміти засоби, способи та прийоми 
пізнання кримінально-правових явищ; за-
соби та способи, за допомогою яких здій-
снюється державно-правовий вплив на 
кримінально-правові відносини, а також 
прийоми викладання та роз’яснення на-
вчального матеріалу з дисципліни «Кри-
мінальне право». Розглянемо ці методи 
більш детально.

Методологія науки кримінального 
права. Методи кримінального права як на-
уки мають бути розподілені на такі рівні: 
філософсько-світоглядний, загальнотео-
ретичний, спеціально-теоретичний, кон-
кретно-науковий.

Крім вказаних рівнів кримінально-пра-
вових досліджень, важливе значення для 
наукового дослідження має також вико-
ристання загальних принципів методології 
наукового дослідження. Серед них: прин-
цип єдності теорії і практики; принцип 
об’єктивності; принцип всебічності до-
слідження; принцип єдності історичного і 
логічного; принцип системності; принцип 
детермінізму; принцип діалектичного роз-
витку; принцип достовірності [3, 97].

На філософсько-світоглядному рівні 
методології формується певне синтетичне 
знання про об’єкт кримінально-правового 
дослідження, його місце в соціальному 
бутті та правовій реальності, яке є синте-
зом надбань філософії й теорії держави та 
права. На цьому рівні методологія висту-
пає як керівна ідея, система світоглядних 
принципів, що виявляють себе на всьому 
шляху дослідження [20, 40].

Специфіка філософсько-світоглядного 
рівня методології кримінально-правових 
досліджень полягає у тому, що тут ви-
користовуються не конкретні методи (в 
класичному їх розумінні), а цілісні мето-
дологічні підходи, що дозволяють пізнати 
різні аспекти кримінально-правових явищ 

у різнопланових його взаємозв’язках з еле-
ментами суспільного життя і визначають 
основний шлях, стратегію вирішення по-
ставленого завдання [20, 40].

Методологічною основою загальнотео-
ретичного рівня кримінально-правових до-
сліджень є загальні теоретичні принципи 
наукового пізнання, дослідницькі підходи, 
система методів, способів. Загальнонау-
кова методологія визначає загальні методи 
та засоби пізнання, їх можливості і межі 
застосування. Серед загальнонаукових ме-
тодів пізнання можна назвати: аналітико-
синтетичний метод; методи абстрагування 
і конкретизації; методи індукції і дедукції; 
метод моделювання; спостереження; екс-
перимент тощо. Відповідно вони поділя-
ються на теоретичні та емпіричні [23, 41].

Загальнонаукова методологія встанов-
лює відповідні норми, критерії та форми 
пізнання, які покликані виключити уперед-
женість, суб’єктивність і логічну непослі-
довність самого процесу пізнання та його 
результатів. Власне, висунення наукових 
гіпотез.

Спеціально-теоретичний рівень мето-
дології кримінально-правових досліджень 
охоплює методологію наук кримінально-
правового циклу та науки кримінального 
права. Методологія науки кримінального 
права України – це система методів та 
вчення про методи, які лежать в основі 
досліджень предмета цієї науки. Методо-
логія кримінального права, як і будь-якої 
іншої науки, не зобов’язує дослідника до 
використання суворо визначеного пере-
ліку методів, бо наукове пізнання – процес 
творчий [34, 27]. Тому під час дослідження 
певної проблеми кримінального права до-
слідник використовує конкретно-наукові 
методи.

За А.М. Бойком, конкретно-наукова 
методологія – це сукупність наукових під-
ходів, методів і процедур інтерпретації та 
застосування загальних (філософських) за-
конів та категорій, а також загальнонауко-
вих методів у певній галузі знань [4, 157], 
тобто конкретно-наукова методологія – це 
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комплекс методів, що застосовується у 
конкретній галузі знань для пізнання влас-
тивого тільки їй об’єкта дослідження. Для 
кримінального права базовими, головними 
об’єктами конкретно-наукового дослі-
дження є злочин та покарання.

У пізнанні властивих категорій кримі-
нальне право використовує не тільки свої 
методи, а й методи інших галузей соці-
альних знань. Тому категорії науки кримі-
нального права мають досліджуватись на 
основі загальноприйнятих категорій, кон-
цепцій інших наук. 

Методологія конкретного наукового 
кримінально-правового дослідження є еле-
ментом дослідження кримінального права 
в цілому. Конкретне наукове дослідження 
починається з вибору і постановки про-
блеми. Після того як проблема буде постав-
лена і визнана актуальною, починається її 
логічне й емпіричне опрацювання через 
висунення та перевірку відповідних гіпо-
тез. І завершується наукове дослідження 
формуванням нової теорії або уточненням 
та доповненням вже існуючої, або взагалі її 
спростуванням [4, 158].

Методологію кримінального права 
як галузі права слід розглядати в контек-
сті кримінально-правового регулювання. 
У зв’язку із цим, необхідно звернутись 
до надбань теорії держави та права. Так, 
С.С. Алексеєв під правовим регулюванням 
розуміє здійснюваний за допомогою сис-
теми правових засобів (юридичних норм, 
правовідносин, індивідуальних розпоря-
джень тощо) результативнай, нормативно-
організаційний вплив на суспільні відно-
сини з метою їх упорядкування, охорони, 
розвитку відповідно до суспільних потреб 
[1, 47]. 

Зрозуміло, що механізм кримінально-
правового регулювання є складовою час-
тиною загального механізму правового 
регулювання і тому йому властиві, крім 
власної специфіки, ознаки й загального по 
відношенню до нього механізму правового 
регулювання. В.М. Корельський під ме-
ханізмом правового регулювання розуміє 

систему юридичних засобів, за допомогою 
яких здійснюється правове регулювання 
[29, 269].

Як зазначав В.С. Прохоров, механізм 
кримінально-правового регулювання є 
природною складовою частиною загаль-
ного механізму правового регулювання, 
що включає як основні ланки норми кри-
мінального права, акти їх реалізації і кри-
мінально-правові відносини, які утворять 
єдину систему, функціонування якої під-
порядковане досягненню єдиної мети – за-
безпеченню і підтримці порядку в суспіль-
ному житті [21, 77].

У теорії права під методом правового 
регулювання розуміють сукупність при-
йомів і способів, за допомогою яких здій-
снюється вплив на поведінку суб’єктів 
суспільних відносин для забезпечення пра-
вопорядку [30, 285]. О.О. Горішний зазна-
чає, що механізм кримінально-правового 
регулювання – це об’єктивно необхідний 
складний динамічний процес практичної 
реалізації негативної, справедливої і не-
відворотної реакції держави на вчинення 
злочинів за допомогою системи перед-
бачених законом кримінально-правових 
засобів (кримінально-правових норм, 
кримінально-правових відносин і актів за-
стосування норм кримінального права) з 
метою забезпечення і підтримки порядку в 
суспільному житті [6]. Методологічне зна-
чення поняття «механізм кримінально-пра-
вового регулювання» полягає ще й у тому, 
що вивчення позначеного ним феномена 
припускає розширення традиційного пред-
мета науки кримінального права. Встанов-
лення узгодженості у взаємодії інститутів, 
визначення їх ефективності вимагають 
виходу теоретичної думки за межі змісту 
власне юридичних норм і звернення до 
емпіричних даних, які можна почерпнути 
тільки в реаліях правової дійсності [12, 3].

Метод, як елемент механізму кримі-
нально-правового регулювання, дає змогу 
зрозуміти, як відбувається таке регулю-
вання, яким чином, у якому співвідно-
шенні застосовуються способи правового 
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впливу на поведінку учасників відносин і 
як унаслідок цього вона змінюється. Метод 
правового регулювання визначає особли-
вості поєднання правових засобів у рамках 
певної сукупності правових норм [5, 56]. 

Стосовно методів кримінально-право-
вого регулювання слід зазначити, що, на 
думку П.Л. Фріса регуляція суспільних 
відносин кримінальним правом пов’язана 
із застосуванням засобів, прийомів, прита-
манних виключно цій галузі права [33, 10]. 

Фактично будь-які засоби і способи 
впливу на суспільні відносини, що перед-
бачені КК, відносяться до методів кримі-
нально-правового регулювання. З огляду 
на зазначене методи кримінально-право-
вого регулювання можна визначити як 
сукупність передбачених законом про кри-
мінальну відповідальність засобів і спо-
собів впливу на суспільні відносини, що 
виникають у зв’язку з вчиненням злочину 
чи іншого суспільно-небезпечного діяння, 
передбаченого КК [5, 57]. 

У теорії кримінального права неодноз-
начні погляди відносно видів таких мето-
дів. Так, Ю.В. Александров зазначає, що 
метод правового регулювання криміналь-
ного права має дві складові: а) визначення 
того, які суспільно небезпечні діяння є зло-
чинами, і б) які покарання застосовуються 
до осіб, що вчинили злочини. На його 
думку, саме метод правового регулювання 
найбільш повно відрізняє кримінальне 
право від інших галузей законодавства 
[10, 32]. В.В. Кузнецов стверджує, що ме-
тод регламентування кримінально-право-
вих відносин примусовий і застосовується 
зазвичай лише до особи, що вчинила зло-
чин, через покарання [13, 11]. 

Як бачимо, головним методом кримі-
нально-правового регулювання є визнання 
суспільно небезпечних діянь злочинами та 
встановлення виду і розміру покарання за 
їх вчинення. Але він не є єдиним. Однак 
сучасне кримінальне право, окрім зазна-
ченого методу регулювання, використовує 
й інші методи, засновані на стимулюванні 
позитивної поведінки. Причому сфера за-

стосування цих методів у механізмі кри-
мінально-правового регулювання роз-
ширюється, що є об’єктивним процесом, 
зумовленим не лише складністю та нео-
днорідністю предмета регулювання, але 
й гуманізацією всіх сторін суспільного 
життя [14, 5]. 

Як стверджує П.Л. Фріс, визначення 
методу кримінального права виключно як 
застосування примусу було б дещо обме-
женим поглядом на проблему. Виходячи 
з того, що кримінальне право своїми нор-
мами заохочує громадян до вчинення ряду 
соціально-корисних дій (необхідної обо-
рони, затримання злочинця, невиконання 
злочинного наказу та т. ін.), методом кри-
мінального права слід визнати також за-
охочення, яке, щоправда, застосовується в 
обмежених випадках [33, 10]. Метод заохо-
чення або стимулювання в кримінальному 
праві є елементом диспозитивного методу 
регулювання кримінально-правових відно-
син.

Ні для кого не секрет, що де-факто і у 
вітчизняній кримінально-правовій прак-
тиці диспозитивність займає гідне місце. 
Однак у науці кримінального права дис-
позитивність почали усвідомлювати як 
правове явище відносно недавно. Більше 
того, розширення дії диспозитивності ви-
знається важливою тенденцією в еволюції 
вітчизняного кримінального права на су-
часному етапі. Можемо стверджувати, що 
диспозитивність в кримінально-правовій 
науці не залишилася на рівні ідей, а зараз 
розробляється методологічна основа відо-
браження даного явища в нормативному 
матеріалі. Це дозволяє створити ефектив-
ний механізм забезпечення інтересів при-
ватних осіб у сфері кримінально-правового 
регулювання.

Як справедливо зазначає В.І. Анти-
пов, норми кримінального права не тільки 
визначають, які суспільно небезпечні ді-
яння є злочинами та які покарання засто-
совуються до осіб, що їх вчинили, а й ре-
гулюють низку пов’язаних з цим питань: 
підставу кримінальної відповідальності, 
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принципи чинності кримінального закону 
в часі, просторі і щодо кола осіб, підстави 
й умови, за яких особа, що вчинила злочин, 
може бути звільнена від кримінальної від-
повідальності чи від покарання, особли-
вості кримінальної відповідальності та по-
карання неповнолітніх тощо [10, 8]. 

У кримінальному праві існує ціла 
система норм, які регулюють позитивну 
посткриминальну поведінку, що яскраво 
свідчить про те, що, окрім методу примусу, 
законодавець використовує також і метод 
заохочення, юридичним вираженням якого 
є стимулювання позитивної постзлочинної 
поведінки [25, 48–49].

Слід погодитись з А.А. Вознюком, 
який до методів кримінально-правового 
регулювання відносить як методи при-
мусу, так і методи заохочення: 1) визнання 
суспільно небезпечних діянь злочинами; 
2) встановлення виду і міри покарання за 
вчинення злочину; 3) звільнення від кри-
мінальної відповідальності; 4) звільнення 
від покарання та його відбування; 5) ви-
ключення кримінальної відповідальності; 
6) пом’якшення покарання; 7) видача та 
передача особи, яка вчинила злочин; 8) зу-
пинення та переривання перебігу строків 
давності; 9) пом’якшення чи обтяження 
покарання, призначення більш м’якого 
покарання, ніж передбачено законом; 
10) судимість (її настання, зняття та пога-
шення); 11) примусове лікування; 12) ви-
ключення кримінальної відповідальності; 
13) примусові заходи медичного харак-
теру; 14) примусові заходи виховного ха-
рактеру тощо. 

Методологія кримінального права 
як навчальної дисципліни. Кримінальне 
право як навчальна дисципліна – це роз-
горнута описово-пізнавальна, дидактична 
характеристика сучасних теоретичних 
положень, що розкривають зміст кримі-
нально-правових норм і дозволяють сту-
дентам засвоїти систему знань, необхідних 
для обґрунтованої кримінально-правової 
оцінки вчиненого злочину особою, яка за-
стосовує кримінальний закон.

Кримінальне право має значення ба-
зової дисципліни для інших юридичних 
дисциплін кримінально-правового циклу. 
Тому для майбутнього спеціаліста-юриста 
первинними та головними є знання кримі-
нального права. А знання теоретичних та 
практичних положень кримінального про-
цесу, кримінології, кримінально-виконав-
чого права мають «лягати» поверх пласту 
кримінально-правових знань. Наприклад, 
майбутньому правоохоронцеві для пра-
вильного й ефективного розслідування 
кримінальної справи треба чітко знати, що 
й кого шукати, в чому й кого треба викрити, 
які докази для цього треба знайти тощо. 
Без таких знань його службова діяльність 
навіть за умови досконалого володіння так-
тикою допиту, технікою огляду місця події, 
психологією злочинця тощо може бути 
спрямована на вирішення другорядних пи-
тань, що не мають прямого відношення до 
ознак конкретного злочину [11].

Предметом курсу «Кримінальне право 
України» є комплекс теоретичних поло-
жень та практичних завдань щодо аналізу 
кримінально-правових норм, які визна-
чають, які саме діяння визнаються злочи-
нами, встановлюють вид, розмір та міру по-
карання. Система навчальної дисципліни 
«Кримінальне право України» будується 
за аналогією із системою галузі криміналь-
ного права та складається з двох частин: за-
гальної та особливої. Ці частини повністю 
підпорядковані структурі Кримінального 
кодексу України. Взаємообумовленість та 
послідовність тематики Загальної та Осо-
бливої частини курсу «Кримінальне право 
України» сприяє глибокому та системному 
накопиченню студентами знань, вмінь та 
навичок, які складають фундаментальну 
основу для засвоєння навчально-приклад-
них дисциплін в подальшому навчанні та 
правозастосовній діяльності.

Основними формами занять з курсу 
«Кримінальне право України» є лекція, 
семінарське та практичне заняття, само-
стійна робота, зустріч із практичними пра-
цівниками правоохоронних органів тощо. 
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Вивчення кримінального права України 
здійснюється на основі робочої навчаль-
ної програми, тематичного плану, плану 
семінарських та практичних занять, плану 
самостійної роботи. Це історично та прак-
тично зумовлені форми викладання та ви-
вчення кримінального права України. 

Методами, що застосовується при ви-
кладанні кримінального права України є: 

1) методи організації навчально-піз-
навальної діяльності. До них входять сло-
весні, наглядні та практичні, репродук-
тивні та проблемно-пошукові, індуктивні 
та дедуктивні методи навчання;

2) методи стимулювання та мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності (пізна-
вальні ігри, навчальні дискусії тощо);

3) методи контролю (усного, письмо-
вого, лабораторного) та самоконтролю у 
процесі навчання [18, 33].

Названі методи є класичними, що були 
розроблені протягом всієї історії викла-
дання кримінального права. До новітніх 
методів викладання кримінального права 
України слід віднести такі: творчі за-
вдання, роботу в малих групах, навчальні 
ігри, використання суспільних ресурсів, 
соціальні проекти, розминки, вивчення і 
закріплення нового інформаційного мате-
ріалу, роботу з документами, обговорення 

складних та дискусійних питань, методи 
вирішення проблемних питань тощо. Ці 
методи спрямовані на модернізацію сис-
тему навчання. Відомо, що освіта має бути 
орієнтована на забезпечення самовизна-
чення особистості, створення умов для 
самореалізації. Зазначені методи мають 
бути спрямовані на досягнення головного 
завдання навчальної дисципліни «Кри-
мінальне право України» – дослідження, 
вивчення та розв’язання найбільш масш-
табних теоретичних і прикладних проблем 
кримінального права. 

Підсумовуючи зазначене у статті, 
можна вказати, що структуру методології 
кримінального права слід розглядати за-
лежно від так званого багатовекторного 
розуміння кримінального права (науки, 
галузі права та навчальної дисципліни). 
Методами кримінально-правового регу-
лювання суспільних відносин є імпера-
тивний і диспозитивний методи; рівнями 
наукових методів пізнання кримінального 
права є філософсько-світоглядний, загаль-
нотеоретичний, спеціально-теоретичний, 
конкретно-науковий; навчально-педаго-
гічними методами є традиційні методи, 
творчі методи, методи наукового пошуку, 
комп’ютерно-орієнтовані методи.
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реЗЮме
В статье рассмотрена структура методологии уголовного права. Установлены разно-

векторные уровни методологии уголовного права. Раскрываются направления дальней-
ших научных разработок в этой сфере.

SUMMARY
The article discusses the structure of the methodology of criminal law. Multilevel 

methodology established level of criminal  law. The publication details directions for further 
research developments in this area.

рекомендовано кафедрою  
кримінального і адміністративного права

Подано 15.12.2011.



91

В теорії кримінального права окреме 
місце посідає нормативна теорія вини, яка 
з’явилась на основі неокантіанської філо-
софії. Представники даної теорії є прибіч-
никами юридичного позитивізму та право-
вого нормативізму.

Аналіз основних положень норма-
тивної теорії кримінального права да-
ється на підставі вивчення робіт видатних 
представників цього напряму в Німеч-
чині – Е. Белінга, К. Біндінга, Р. Франка, 
А. цу Дона. При цьому найбільш глибоко 
розглядаються положення, які дав Е. Бе-
лінг, оскільки в його працях найбільш ґрун-
товно викладаються питання про злочин і, 
крім того, уявляється, що його концепція 
найбільш характерна для нормативної тео-
рії, особливо більш пізнього періоду.

На нашу думку, перш ніж звернути 
увагу на особливості розуміння поняття 
вини в межах нормативної теорії, слід 
з’ясувати, як представники даної теорії 
розуміють поняття складу злочину. Осо-
блива увага на визначення поняття складу 
злочину звертається в роботах Е. Белінга. 
Аналізуючи поняття складу, Е. Белінг роз-
різняє загальне поняття складу для всіх 
злочинів і окремі склади злочинів (склад 
вбивства, крадіжки і т. д.), які співвідно-
сяться одне з одним як загальне до частини. 

І те і інше – абстракції. Е. Белінг зазначає, 
що від них потрібно відрізняти так званий 
конкретний склад, тобто здійснення складу 
в реальній дійсності. Ознаки, з яких скла-
дається поняття складу, називаються озна-
ками складу. Якщо вчинене особою діяння 
відповідає складу, то його ознаки мають 
співпадати з ознаками складу. На відміну 
від ознак складу, ознаки діяння мають на-
зву обставини діяння. Ознаки складу від-
носяться – до світу понять, обставини ді-
яння – до світу дійсності [1, 64]. 

Таким чином, робить висновок Е. Бе-
лінг, склад за своєю сутністю – лише безті-
лесний нарис типу злочину. З ним пов’язані 
лише нормативні визначення, сам по собі 
він не має правових наслідків. Встанов-
лення того факту, що є наявність складу 
злочину, не дає ще підстав для певних ви-
сновків про наявність злочинного діяння.

Конструюючи поняття складу злочину, 
Е. Белінг вказує на співвідношення складу 
і кримінального закону. Склад, як опис ді-
яння, як певний тип злочину, набуває пра-
вового значення лише завдяки діючому 
кримінальному закону. Кримінальний за-
кон у вузькому значенні (конкретна кри-
мінально-правова норма) надає юридичну 
значимість складу злочину. «Склад – це 
елемент кримінального закону» [2, 113], – 
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зазначає Е. Белінг і підкреслює, що склад 
належить виключно закону, а не реальному 
життю. Завдяки своїй властивості як еле-
менту закону склад має силу і втрачає її 
разом з законом.

 Отже, відповідно до концепції Е. Бе-
лінга, склад – це лише абстракція, без будь-
якого соціального змісту.

Абстрактний, виключно нормативний 
характер складу підкреслюється Е. Белін-
гом при вирішенні питання про співвідно-
шення поняття складу і діяння. Якщо для 
наявності діяння необхідно і достатньо 
встановлення факту вчинення особою во-
льового вчинку, то для наявності складу 
потрібен певний характер діяння з точки 
зору відповідності ознакам, передбаченим 
в кримінальному законі. Для того, щоб ді-
яння мало кримінально-правове значення, 
воно має бути певного роду і характеру. В 
той же час, зазначає Е. Белінг, склад в чи-
стому вигляді не включає в себе момент 
діяння. Він не містить або в будь-якому ви-
падку не має містити вказівку на вольове 
діяння людини.

Таким чином, склад не має ознак ре-
ального діяння. Із нього виключено також 
вказівку на вольовий характер діяння. Але 
який за Е. Белінгом зміст складу злочину, 
яке коло ознак, що він охоплює? Вирішення 
цього питання пов’язане із зазначеним 
вище співвідношенням поняття складу і ді-
яння. Оскільки до складу не відноситься і 
така ознака діяння, як вольовий момент по-
ведінки, остільки тим більше склад позбав-
лений будь-яких суб’єктивних моментів, 
що характеризують зміст волі особи, його 
відношення до вчиненого діяння. Склад, 
зазначає Е. Белінг, – це зовнішня сторона 
діяння, об’єктивне її описання. Воно не 
може мати суб’єктивних моментів. Для 
складу достатньо, щоб діяння зовнішньо, 
об’єктивно відповідало типу злочину, пе-
редбаченому в законі. Зміст волі суб’єкта, 
його внутрішнє відношення до діяння, що 
відповідає складу, є самостійною ознакою 
злочину, що знаходиться за межами складу 
злочину. Відсутність цього суб’єктивного 

момента – вини – не впливає на наявність 
складу (на відповідність діяння складу). 
Склад може бути здійснений як винно, так 
і невинно.

 Встановлюючи співвідношення складу 
та вини, Е. Белінг підкреслює, що типо-
вість діяння (або, інакше, відповідність 
складу злочину) і його винність – зовсім 
різні ознаки. Наявність складу не означає 
встановлення вини. Тип злочину (склад) 
має єдиний зміст як для умисних, так і 
для необережних діянь. Так, наприклад, за 
Е. Белінгом, склад умисного та необереж-
ного вбивства єдиний. 

Таким чином, на початку свого існу-
вання нормативна теорія розглядає вину 
як суб’єктивну сторону діяння, а не складу 
злочину. На даному етапі різкій критиці 
піддаються теорії, прибічники яких від-
носять вину до елементів складу злочину. 
Критика ґрунтується на тому, що склад 
– це лише зовнішня, об’єктивна характе-
ристика діяння, яка відображена в законі і 
тому не може охоплювати суб’єктивні мо-
менти. Те, що вина – це ознака діяння, а не 
складу, випливає, на думку представників 
даної теорії, із закону. На підставі цього 
робиться висновок, що вина – це психічне, 
суб’єктивне відображення складу у свідо-
мості злочинця. Із цього, на їх думку, слі-
дує, що вина не є ознакою складу, а являє 
собою самостійну ознаку злочину нарівні 
із складом. Наприклад, Е. Белінг вказує на 
велике значення вини, яке полягає в тому, 
що вина є необхідною умовою відпові-
дальності.

Висвітлюючи питання вини, Е. Белінг 
зазначає, що за своїм змістом вина є певним 
видом волі суб’єкта, його відношенням до 
наслідків. Як склад і протиправність на-
повнюють певним змістом зовнішній бік 
поведінки людини, так вина передбачає 
чіткий зміст волі, як внутрішньої сутності 
дії суб’єкта. При цьому Е. Белінг підкрес-
лює, що специфічною особливістю волі 
суб’єкта злочину є її вада.

Вина – це зміст волі, який заслуговує на 
осуд суб’єкта, вина – це психічна вада ді-
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яння, – зазначає Е. Белінг і додає, що у від-
повідності з цим для розкриття змісту вини 
потрібно встановити, з чого має складатись 
ця вада волі і до яких зовнішніх ознак зло-
чину вона належить. Розкриваючи ці пи-
тання, Е. Белінг зазначає, що оскільки 
чинне право пов’язує кримінальну відпо-
відальність з об’єктивними елементами, а 
саме з фактом здійснення злочинного ді-
яння, яке відповідає складу і є протиправ-
ним, вина має охоплювати всі об’єктивні 
ознаки складу [1, 85]. На підставі цього 
Е. Белінг зазначає, що «вина є психічне 
відношення суб’єкта до вчиненого ним ді-
яння, яке відповідає складу та протиправ-
ному діянню».

Таким чином, основний зміст вини, за 
Е. Белінгом, складає психічне відношення 
злочинця: 1) до моменту відповідності ді-
яння складу злочину і 2) до моменту проти-
правності діяння. 

Розглянемо ці основні ознаки, якими 
Е. Белінг характеризує вину.

1. Відношення суб’єкта до моменту 
відповідності діяння складу злочину. Е. 
Белінг зазначає, що оскільки чинне право 
є правом складів злочинів, то необхідною 
ознакою вини, яка пов’язує її із складом, є 
відношення свідомості суб’єкта до ознак 
складу. Умисне вчинення злочину має місце 
лише в тому випадку, коли об’єктивний 
зміст діяння, передбачений складом зло-
чину, відповідає свідомості особи, її уяв-
ленням про виконання нею складу злочину. 

Таким чином, зазначає Е. Белінг, для 
вини недостатньо умислу (або необе-
режності) взагалі, а потрібен умисел (або 
необережність) по відношенню до кон-
кретного складу, так би мовити, типовий 
умисел або типова необережність. В цьому 
і полягає зв’язок вини і складу.

2. Відношення свідомості суб’єкта до 
моменту протиправності. Воно полягає 
в усвідомленні (умислі) або можливості і 
обов’язковості усвідомлення (необереж-
ність) суб’єктом протиправності діяння, 
яке їм вчинено. Це, по Е. Белінгу, друга 
ознака вини, яка обумовлює ваду волі зло-

чинця, що дає підставу зробити йому до-
кір. Твердження про наявність вини при 
відсутності такого усвідомлення, зазна-
чає Белінг, робить беззмістовним поняття 
вини, а також момент її докору [2, 183]. 

Запровадження цієї ознаки в поняття 
вини характерно для всіх прихильників 
нормативної теорії вини (хоча в окремих 
подробицях визначення змісту вини дещо 
несхожі). Так, Е. Белінг зазначав, що для 
поняття умислу істотним є ознака усвідом-
лення протиправності діяння, а тому більш 
вірним буде говорити не про умисел, а про 
протиправний умисел. При цьому він під-
креслює, що мова йде про усвідомлення 
протиправності діяння, тобто його проти-
річчя з правопорядком, а не про усвідом-
лення караності діяння.

Е. Белінг заперечує проти конструкції, 
яка запроваджена К. Біндінгом, згідно з 
якою усвідомлення протиправності поля-
гає у знанні суб’єктом тієї норми (групи 
норм), яку він порушує. Роблячи висновок 
про неприпустимість цього твердження, 
Е. Белінг підкреслює, що для усвідом-
лення протиправності потрібне знання не 
конкретної, одиночної норми, а усвідом-
лення невірності (з юридичної точки зору) 
своєї поведінки, що і визначає помилко-
вість, ваду волеутворення суб’єкта. Для 
надання більшої чіткості цьому критерію 
вини Е. Белінг зазначає, що для наявності 
вини не потрібно також усвідомлення того, 
що саме правопорядок даної держави за-
бороняє таке діяння. Достатньо того, щоб 
суб’єкт усвідомлював, що його поведінка 
суперечить будь-якому правопорядку, хоча 
б в праві даної держави по відношенню до 
конкретного випадку була прогалина. Пи-
тання вирішується інакше тоді, коли право 
даної держави дозволяє таку поведінку.

Поняття вини, за Е. Белінгом, охоплює 
в собі не лише інтелектуальний момент 
– усвідомлення або можливість усвідом-
лення протиправності діяння і відповід-
ності його складу, але і вольовий момент 
– бажання настання від вчиненого діяння 
суспільно небезпечних наслідків чи сві-
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доме їх допускання. Це положення нор-
мативної теорії, на нашу думку, можна 
визнати слушним, оскільки воно знайшло 
своє відображення в КК деяких держав, на-
приклад в ч. 2 ст. 25 КК РФ, ч. 2 ст. 24 КК 
України.

Вина, за Е. Белінгом, – це психічне від-
ношення суб’єкта до вчиненого ним, яке 
утворює суб’єктивну сторону діяння, що 
має бути установлене судом і є необхідною 
ознакою злочину. Це психічне відношення 
суб’єкта характеризується двома момен-
тами: інтелектуальним – усвідомлення 
(або можливість усвідомлення) суб’єктом 
правового характеру діяння, і вольовим 
– бажанням (або його відсутністю) здій-
снити дане діяння. Сутність вини як вади 
волеутворення Е. Белінг розкриває через 
психічне відношення суб’єкта до моменту 
протиправності діяння і відповідності його 
складу злочину. Саме тут поняття вини є 
чисто юридичною категорією.

Основна ознака вини, яка обумовлює 
ваду волеутворення особи, – це усвідом-
лення (або можливість усвідомлення) осо-
бою протиправності діяння, тобто усві-
домлення протиріччя вчиненого діяння 
правопорядку в цілому. При цьому Е. Бе-
лінг підкреслює, що мова йде про право-
порядок в цілому, тобто про сукупність 
правових норм, які встановлені не лише 
в окремій державі, а і в інших державах. 
Дане положення, в принципі, не можна ви-
знати беззаперечно вірним, оскільки якщо 
особа буде усвідомлювати протиріччя вчи-
неного діяння правопорядку, який існує в 
інших державах, а протиправне діяння буде 

вчинюватись на території певної держави, 
то не завжди можна вести мову про ваду у 
волеутворенні особи. Це положення ґрун-
тується на тому, що багато діянь в одних 
державах визнаються злочинами, а в інших 
є правомірними, і чинність кримінального 
закону окремих держав обмежена певною 
територією. 

Підсумовуючи положення нормативної 
теорії вини, можна виділити основні харак-
теристики, які в загальному вигляді дають 
змогу зрозуміти її суть: 1) вина – це зміст 
волі, який заслуговує на осуд суб’єкта; 
2) вина – це вада волеутворення; 3) вина 
є психічне відношення суб’єкта, яке утво-
рює суб’єктивну сторону діяння, що має 
бути встановлене судом і є необхідною 
ознакою злочину; 4) вина розглядається, 
як необхідна умова відповідальності; 
5) для поняття умислу істотною є ознака 
усвідомлення (а для поняття необереж-
ності – можливість усвідомлення) проти-
правності діяння, а тому в даному випадку 
більш справедливо буде говорити не про 
умисел (необережність) а про протиправ-
ний умисел (протиправну необережність); 
6) поняття вини охоплює інтелектуальний 
і вольовий моменти; 7) сутність вини роз-
кривається через психічне відношення 
суб’єкта до моменту протиправності ді-
яння і відповідності його складу злочину; 
8) основна ознака вини, що обумовлює 
ваду волеутворення особи, – усвідомлення 
(або можливість усвідомлення) особою 
протиріччя вчиненого діяння правопо-
рядку в цілому.
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SUMMARY
The article is devoted to the problems of the guilty in the normative criminal – law theory. 

The author considers the points of view of the most outstanding representatives of this theory. 
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На даний момент проблема криміналі-
зації відповідальності за незаконні азартні 
ігри вийшла на новий етап обговорення та 
стала особливо актуальною. Це викликано 
тим, що поряд зі ст. 304 Кримінального 
Кодексу України (далі – КК), яка містить 
відповідальність за втягнення неповноліт-
ніх у заняття азартними іграми прийнято 
ст. 2032 КК України, що передбачає відпо-
відальність за зайняття гральним бізнесом, 
який в Україні зараз заборонено. Проте 
єдиного погляду серед вчених і практиків 
на те, чи потрібно кримінально карати такі 
дії, наразі не сформовано. 

Вагомий внесок у дослідження про-
блем кримінальної відповідальності за 
ці порушення зробили О.М. Джужа, 
В.В. Дзунза, Л.С. Кучанська, І.О. Тополь-
скова, А.В. Савченко, проте їх увага в осно-
вному торкалась деяких аспектів протидії 
незаконним азартним іграм.

Метою даної статті є комплексний роз-
гляд питання можливих шляхів протидії 
незаконним азартним іграм в Україні на 
основі теоретичних праць та зарубіжного 
досвіду.

Гральний бізнес є надприбутковим та 
поширений в багатьох країнах. При цьому 
навіть за діяльності легального грального 
бізнесу існують й певні незаконні аспекти. 
Як зазначає А.В. Савченко, сучасний ле-

гальний гральний бізнес в США за своїм 
обсягом перевищує шоу-бізнес та інду-
стрію грамзапису [5, 388].

Під втягненням неповнолітніх в за-
няття азартними іграми згідно з постано-
вою Пленуму Верховного Суду України від 
27 лютого 2004 р. № 2 «Про застосування 
судами законодавства про відповідальність 
за втягнення неповнолітніх у злочинну чи 
іншу антигромадську діяльність» розу-
міють умисне схиляння неповнолітнього 
у будь-який спосіб до систематичної гри 
на гроші чи інші матеріальні цінності, за 
якої виграш залежить від випадковості 
[4, 16–19].

Під систематичністю, аналогічно до 
розглянутих вище видів злочинної діяль-
ності, звичайно розуміється повторення 
дій, спрямованих на втягнення неповноліт-
ніх осіб у заняття азартними іграми більше 
трьох разів щодо одного неповнолітнього 
[3, 50]. 

Способи втягнення в таку діяльність 
неповнолітніх є аналогічними до способів 
втягнення осіб, які не досягли 18-річного 
віку у заняття жебрацтвом (підмова, по-
грози, вмовляння, підкуп, обман тощо).

Проте деякі вчені, зокрема, Л.С. Кучан-
ська та І.О. Топольскова пропонують ви-
ключити з диспозиції ст. 304 КК України 
таку форму об’єктивної сторони, як втяг-
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нення неповнолітніх в азартні ігри (карти, 
рулетку, «наперсток» та ін.). В.В. Дзун-
дзою обґрунтовано і запропоновано уточ-
нити диспозицію ст. 304 КК України від-
носно втягнення неповнолітніх у заняття 
азартними іграми вказівкою на те, що від-
повідальності підлягає втягнення в азартні 
ігри, яке тягне за собою виникнення мате-
ріальних або інших зобов’язань антигро-
мадського характеру [1, 9].

Л.С. Кучанська обґрунтовує це тим, що 
за останніх часів не було порушено жодної 
кримінальної справи стосовно таких осіб, і 
це свідчить про те, що в даній частині до-
сліджувана кримінально-правова норма у 
сучасних умовах не працює. Такої норми 
не передбачає жоден з Кримінальних ко-
дексів країн СНД [3, 185].

Відповідальність за втягнення непо-
внолітніх у заняття азартними іграми має 
свої особливості за законодавством Укра-
їни. Разом з тим, аргументи за декриміна-
лізацію такого посягання на основі досвіду 
країн СНД виглядають не зовсім вірними. 
На даний час це питання було розглянуто 
фрагментарно – досліджувались лише кри-
мінально-правові норми, які забороняли 
втягнення неповнолітніх у заняття азарт-
ними іграми. Проте поза увагою залиша-
лися питання щодо норм, які передбачають 
відповідальність за інші незаконні азартні 
ігри.

Тому для нового осмислення шляхів 
подолання проблеми незаконних азартних 
ігор в Україні в даній роботі буде проана-
лізовано зарубіжні норми, спрямовані на 
протидію небезпечним проявам азартних 
ігор й не лише в контексті втягнення до них 
неповнолітніх. 

Зокрема, А.В. Савченко вказує, що в 
США існує поняття «незаконний гемблінг» 
– незаконні азартні ігри (з англ. «gambling» 
– це експлуатація азартних ігор). Відпові-
дальність за незаконний гемблінг передба-
чена на федеральному рівні [5, 388].

Знаний компаративіст також наводить 
конкретні норми, які містять відповідаль-
ність за такі посягання та розділи, в яких 

вони розташовані. Криміналізація неза-
конних азартних ігор здійснена у різних 
за змістом та значенням нормах розділу 18 
Зводу Законів США: 1) гл. 50 «Гемблінг 
(азартні ігри)»; 2) §§ 1166–1168 гл. 53 «Ін-
діанці»; 3) гл. 61 «Лотереї»; 4) §§ 1953 і 
1955 гл. 95 «Рекет». 

Зокрема, гл. 50 «Гемблінг» містить 
чотири окремі норми (§§ 1081–1084), які 
встановлюють відповідальність за дії, 
пов’язані з організацією та проведенням 
азартних ігор на американських суднах. 
Норми цієї глави передбачають відпові-
дальність за дії, пов’язані з організацією 
та проведенням азартних ігор на американ-
ських суднах, зокрема заборону вчинення 
перевезень пасажирів від берега чи яко-
гось іншого місця до грального корабля; 
заборону здійснення передачі інформації, 
пов’язаної з прийняттям ставок.

Положення §§ 1166-1168 гл. 53 «Інді-
анці» закріплюють злочини, суб’єктами 
відповідальності за які є лише індіанці, та 
передбачає відповідальність за незаконний 
гемблінг на їх територіях. Зокрема, пе-
редбачена відповідальність за порушення 
умов ліцензування гральних закладів та 
викрадення з гральних закладів.

У гл. 61 «Лотереї» криміналізуються 
дії щодо імпортування та транспортування 
лотерейних білетів; незаконне переси-
лання лотерейних білетів; порушення при 
поширенні лотерейних білетів; незаконне 
поширення інформації про лотереї по радіо 
чи телебаченню; незаконна участь пред-
ставників фінансових установ у розповсю-
дженні лотерейних білетів [5, 389].

Найнебезпечніші види незаконного 
гемблінгу передбачені у гл. 95 «Рекет». 
В межах даної глави в § 1953 забороня-
ється умисне перевезення чи пересилання 
у міжнародній чи міжштатній торгівлі 
без відповідного дозволу будь-яких при-
ладів, що використовуються у незаконних 
азартних іграх. У § 1955 встановлено від-
повідальність за здійснення, фінансування, 
керівництво, наглядання, спрямування чи 
володіння всім або частиною незаконного 
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грального бізнесу. Ця ж стаття дає визна-
чення незаконного грального бізнесу, який: 
а) являє собою порушення законодавства 
будь-якого штату або політичної одиниці, 
де він здійснюється; б) охоплює 5 і більше 
осіб, які здійснюють, фінансують, керу-
ють, наглядають, спрямовують чи володі-
ють всім або частиною незаконного граль-
ного бізнесу; в) був і залишається за суттю 
продовжуваною операцією протягом 30 і 
більше днів або призводить до отримання 
прибутку на суму $ 2 тис. у будь-який день 
[5, 390].

Як бачимо, дані положення в цілому 
можна вважати направленими на захист 
населення від гемблінгу з порушенням 
ліцензійних умов. За загальноприйнятою 
міжнародною практикою однією з таких 
умов є недопущення неповнолітніх до 
участі в азартних іграх під загрозою по-
збавлення ліцензії.

Ст. 281 КК Сан-Марино в числі іншого 
передбачає покарання для особи, яку було 
затримано в громадському місці чи в при-
ватному клубі під час азартної гри [11, 191].

Статті 224–227 Закону про кримінальне 
право Ізраїлю направлені на протидію 
азартним іграм. Так, ст. 224 дає визначення 
термінів, ст. 225 передбачає відповідаль-
ність для осіб, які організують або про-
водять азартні ігри чи приймають ставки. 
Стаття 226 передбачає відповідальність за 
участь у азартній грі. Стаття 227 передбачає 
відповідальність за пропозицію, продаж, 
роздавання квитків чи інших речей, які да-
ють право на участь у лотереї або прийнятті 
ставок, а рівно для того, хто поширює ін-
формацію про лотереї або ставки [2, 224].

§ 168 КК Австрії передбачає відпові-
дальність за організацію незаконних азарт-
них ігор чи сприяння проведенню зустрічі 
людей для азартної гри з метою отри-
мати вигоду для себе чи іншої особи та за 
участь у азартних іграх у вигляді промислу 
[7, 217].

§ 383 КК Норвегії передбачає відпові-
дальність за надання в громадському місці 
(в т.ч. в приміщенні організації, однією з ці-

лей діяльності якої є азартні ігри) в корис-
тування приміщення для азартних ігор чи 
влаштування в ньому азартних ігор; участь 
в такому місці в азартних іграх [10, 289]. 

КК Данії містить два параграфи, на-
правлені на протидію незаконним азарт-
ним іграм – § 203 та § 204. За § 203 КК 
Данії карається особа, яка заробляє собі на 
життя азартними іграми або парі аналогіч-
ного характеру, не дозволеними спеціаль-
ними правилами, або сприяє таким азарт-
ним іграм [9, 166]. Також слід пригадати, 
що § 204 КК Данії аналогічний за змістом 
до § 383 КК Норвегії.

КК Бельгії має цілий низку статей (ст.
ст. 302–305, 557), направлених на протидію 
незаконному гральному бізнесу. Зокрема, 
ст. 302 КК Бельгії передбачає покарання 
для організаторів, підприємців, адміністра-
торів, службовців або агентів лотерей, не 
дозволених законом. За ст. 303 КК Бельгії 
караються: ті, хто розміщують, продають 
розносять, розподіляють не дозволені в 
законному порядку лотерейні квитки; ті, 
хто шляхом повідомлень, оголошень, афіш 
або будь-яким іншим способом опубліку-
вання повідомляють про проведення ло-
терей чи полегшують випуск лотерейних 
квитків. Стаття 304 КК Бельгії передбачає 
звільнення від покарання за попередньою 
статтею у разі, якщо розклеювачі афіш по-
відомлять про осіб, які передали їм квитки 
та інші згадані вище предмети. За ст. 305 
КК Бельгії караються ті, хто утримують бу-
динок азартних ігор і приймають публіку, 
вільно або за поданням заінтересованих 
осіб чи осіб, що приєдналися до будинку; 
працівники банків, адміністратори, служ-
бовці або агенти, що обслуговують буди-
нок [8, 192]. Стаття 557 КК Бельгії перед-
бачає відповідальність за спорудження або 
встановлення на вулицях, дорогах, площах 
та інших місцях загального користування 
лотерей та інших азартних ігор [8, 351].

Після аналізу норм зарубіжних КК, на-
правлених на протидію незаконним азарт-
ним іграм, можна прийти до висновку, що в 
різних країнах до вирішення цієї проблеми 
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існують різні підходи. Європейські КК та 
Кримінальні Закони Ізраїлю і США (Звод 
Законів) містять розгалужену систему 
норм, направлених на протидію незакон-
ним азартним іграм. Законодавство таких 
країн містить як дозволені, так і заборонені 
азартні ігри та передбачає кримінальну 
відповідальність за порушення ліцензій-
них умов ведення грального бізнесу та 
незаконні азартні ігри. За загальноприй-
нятою міжнародною практикою однією з 
таких умов є недопущення неповнолітніх 
до участі в азартних іграх під загрозою по-
збавлення ліцензії. Значна кількість країн 
(наприклад Норвегія, Данія, Ізраїль тощо) 
містять суцільну заборону на азартні ігри 
для всього населення під загрозою кри-
мінального покарання. Будь-яка участь у 
азартних іграх в даних країнах в цілому є 
протизаконною. 

Враховуючи наведені положення, 
можна зробити висновок про те, що зло-
чини, передбачені ст.ст. 304 і 2032 КК на-
лежать до норм, направлених на протидію 
незаконним азартним іграм. Передбачення 
відповідальності за вказані дії в рамках 
двох статей КК є національною специфікою 
України. Така ситуація не сприяє практич-
ному правозастосуванню та потребує змін. 
Негативним прикладом подібної ситуації є 
складнощі в застосування ст. 1501 і 304 КК.

Проте питанням є те, що злочин, перед-
бачений ст. 2032 КК належить до госпо-
дарських злочинів, а злочин, передбачений 
ст. 304 КК, належить до злочинів проти 
моральності неповнолітніх – тобто мають 
різний родовий об’єкт. Родовий об’єкт зло-
чину насамперед має класифікаційне зна-
чення.

Проте злочини проти мораль-
ності неповнолітніх за своєю суттю є 
багатооб’єктними, визначальною рисою 
яких є потерпілий. До злочинів проти мо-
ральності неповнолітніх віднесено пося-
гання, які мають моральність неповноліт-
ніх як основним, так і додатковим об’єктом 
[6, 72]. На момент підготовки цієї праці 
вони розташовані в різних розділах КК 
України. Тому для сприяння правозасосу-
ванню виглядає доцільним незначний від-
ступ від традиційних положень про об’єкт 
злочину та комплексна протидія незакон-
ним азартним іграм в Україні шляхом ви-
ключення вказівки на втягнення неповно-
літніх у заняття азартними іграми зі ст. 304 
та включення її як кваліфікований вид до 
тексту ст. 2032 КК у наступній редакції: 
«Ті самі дії, якщо вони були вчинені осо-
бою, раніше судимою за зайняття граль-
ним бізнесом або втягнення неповнолітніх 
у заняття азартними іграми».

Список літератури:

1.  дзундза В.В. Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну 
або іншу антигромадську діяльність : дис ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.В. Дзундза. – 
Харків, 2005. – 200 с.

2.  Закон об уголовном праве Израиля / [науч. ред. Н.И. Мацнев ; пер. с иврита и предисл. 
М. Дорфмана]. – СПб : Юридический центр Пресс, 2005. – 412 с. 

3.  кучанська л.С. Поняття та система злочинів проти моральності в кримінальному праві 
України : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Л.С. Кучанська. – Одеса, 2007. – 198 c.

4.  Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування законодавства про 
відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність» 
від 27 лютого 2004 р. // Вісник Верховного Суду. – 2004. – № 4. 

5.  Савченко А.В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне 
законодавство Сполучених Штатів Америки : Комплексне порівняльно-правове дослідження 
: монографія / А.В. Савченко. – К. : КНТ, 2007. – 596 с.

н.о. семчук



вісник Академії адвокатури україни

100

число 1(23) 2012.

6.  Семчук Н.о. Класифікація злочинів проти моральності неповнолітніх / Н.О. Семчук 
// Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. 
Повітряне і космічне право». – 2010. – № 2(15). 

7.  Уголовный кодекс Австрии : Принят 29 января 2974 г. ; Вступил в силу с 1 января 
1975 г. ; с изменениями и дополнениями на 1 мая 2003 г. / [науч. ред. и вступ. ст. 
С.Ф. Милюкова ; предисл. Э.О. Фабрици ; пер. с нем. Л.С. Вихровой]. – СПб: Юридический 
центр Пресс, 2004. – 352 с. 

8.  Уголовный кодекс Бельгии / [пер. с фр. Г.И. Мачковского ; науч. ред. и предисл. 
Н.И. Мацнева]. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – 560 с. 

9.  Уголовный кодекс Дании / [пер. с дат. и англ. С.С. Беляева, А.Н. Рычевой ; под науч. 
ред. С.С. Беляева]. – СПб: Юридический центр Пресс, 2001. – 230 с. 

реЗЮме
В статье автор исследует ответственность за незаконные азартные игры согласно за-

конодательству Украины и зарубежных стран. В современном мире незаконные азартные 
игры являются базой для организованной преступности, поэтому во многих странах они 
запрещены. В статье предлагается перенять зарубежный опыт и расширить перечень уго-
ловно наказуемых азартных игр.

SUMMARY
In the article the author investigate the criminal responsibility for the illegal gambling 

according to the legislation of Ukraine and foreign countries. In the modern world the illegal 
gambling is a base for the organized crime, therefore in many countries it are outlaw. In the article 
is offered to adopt the foreign experience and to expand the list of the penal illegal gambling.
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Залишення в небезпеці, на наш погляд, 
є дуже складною соціально-правовою про-
блемою, адже споконвіків людство жило 
і еволюціонувало багато в чому завдяки 
згуртованості, взаємодопомозі і науковому 
прогресу. Без цих якостей нас чекало б 
менш яскрава і барвиста реальність – це в 
кращому разі, а в гіршому – вимирання.

Тому, щоб надати більшої динаміки 
вирішенню вказаної проблеми, необхідно 
разом з дослідженням національного зако-
нодавства вивчати, аналізувати і якщо по-
трібно переймати досвід зарубіжних дер-
жав з цього приводу.

Так, в Кримінальному Кодексі Кир-
гизької Республіки є стаття, в якій перед-
бачається відповідальність за злочини, 
пов’язанні з залишенням в небезпеці і нена-
данням допомоги. У розділі «Злочини проти 
особи» в главі 16 КК «Злочин проти життя 
і здоров’я» передбачена стаття «Залишення 
в небезпеці». Ця норма встановлює відпо-
відальність за явне залишення в небезпеці 
або без допомоги особи, що знаходиться 
в небезпечному для життя або здоров’я 
стані, і позбавленої можливості вчинити за-
ходів до самозбереження з низки причин. 
Обов’язкова умова – винний міг надати по-

терпілому допомогу і був зобов’язаний про-
являти до нього турботу або сам поставив 
його в небезпечний для життя стан [3, 121]. 
Причинами небезпечного стану потерпі-
лого названо малоліття, старість, хвороба 
або яка-небудь інша його безпорадність. 
Вживання в даній статті слова «явне» го-
ворить про умисний характер дій винного, 
але, не дивлячись на це, наслідки вказаних в 
статті дій можуть настати з необережності, 
коли особа може не передбачити настання 
саме таких наслідків. Цей склад злочину пе-
редбачає альтернативну санкцію – штраф в 
розмірі до двадцяти п’яти мінімальних мі-
сячних заробітних плат або арешт на строк 
до трьох місяців. Вживання тієї або іншої 
санкції залежить від сукупності обставин, 
встановлених в ході розслідування даного 
злочину, і особи злочинця.

Далі в главі «Злочини проти особи» 
цього КК, міститься стаття «Залишення 
в небезпеці». В ній вказано: «Явне за-
лишення без допомоги особи, що зна-
ходиться в небезпечному для життя або 
здоров’я стані і позбавленого можливості 
вчинити заходів до самозбереження через 
малоліття, старість, хворобу або унаслідок 
іншого безпорадного стану, у випадках, 
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якщо винний мав можливість надати допо-
могу цій особі і був зобов’язаний піклува-
тися про цю особу або сам поставив його в 
небезпечний для життя або здоров’я стан» 
може каратися у вигляді штрафу в розмірі 
від п’ятдесяти до ста місячних розрахун-
кових показників або у розмірі заробітної 
плати або іншого доходу засудженого за 
період до двох місяців, або залучення до 
суспільних робіт на термін від ста двадцяти 
до ста вісімдесяти годин, або у вигляді ви-
правних робіт на строк до одного року, або 
арешту на строк до трьох місяців [3, 119]. У 
ч. 2 ст 119 передбачений більш кваліфікова-
ний вид цього злочину – те ж діяння, якщо 
воно з необережності спричинило смерть 
особи, залишеної без допомоги, або заподі-
яло інші тяжкі наслідки. В цьому випадку 
винний карається штрафом в розмірі від 
п’ятисот до однієї тисячі місячних розра-
хункових показників або арештом на строк 
до шести місяців, або позбавленням волі на 
строк до трьох років.

Модельний КК США має доктри-
нальне значення. Він складений для уніфі-
кації самої законодавчої функції і викорис-
товується багатьма штатами при прийнятті 
кримінальних кодексів, оскільки в кож-
ному з штатів кримінальне законодавство 
істотно розрізняється.

В Розділі 230 «Посягання проти сім’ї» 
Модельного КК США «Поставлення в не-
безпеку благополуччя дітей» вказується: 
«Батько, опікун або інша особа, що здій-
снює нагляд за благополуччям дитини, 
що не досягла 18 років, виняє місдімінор, 
якщо свідомо ставлять благополуччя за-
значеної дитини в небезпеку шляхом по-
рушення обов’язку піклуватися про неї, 
охороняти її або надавати їй підтримку» 
[1, 230]. Далі слідує ст. 230.5 «Наполегливе 
ненадання підтримки», в якій вказується 
що «особа здійснює місдімінор, якщо вона 
наполегливо не надає підтримки чолові-
кові, дитині або іншому утриманцеві, яку 
вона в змозі і свідомо для неї згідно із зако-
ном зобов’язана надавати». Таким чином, 
в загальному законодавстві США немає 

вказівок на безпорадний стан потерпі-
лого, а говориться лише про благополуччя 
«дитини, що не досягла 18 років» або під-
тримці «чоловіка (дружини), дитини або 
іншого утриманця», при цьому вказується, 
що обвинувачений був в змозі надати до-
помогу і свідомо знав, що його допомоги 
потребують.

У Модельному КК США в частині дру-
гій, де даються визначення окремих злочи-
нів, є розділ 221, присвячений статтям про 
напад, поставлення в небезпеку з необач-
ності і в погрозах. Стаття «Поставлення ін-
шої особи в небезпеку з необачності» свід-
чить: «Особа вчиняє місдімінор, якщо вона 
з необачності здійснює поведінку, яка ста-
вить або може поставити іншу особу в не-
безпечний стан, спричинення їй смерті або 
тяжкого тілесного ушкодження...» [1, 211]. 
Вказівку на необачність, на наш погляд, 
можна розцінювати як необережну пове-
дінку, яка може привести до спричинення 
потерпілому смерті або тяжкого тілесного 
ушкодження.

КК Індії в главі 14 в розділі «Про ви-
кликання викидня, спричинення шкоди ді-
тям, що народилися, залишення немовлят і 
приховування народження» містить статтю 
«Залишення дитини у віці до 12 років бать-
ком або особою, зобов’язаною піклуватися 
про неї». Відповідальності за даною стат-
тею підлягає «кожен, хто, будучи батьком 
або матір’ю дитини, якій не виповнилося 
12 років, або будучи зобов’язаним піклу-
ватися про таку дитину, кидає або залишає 
її в якому-небудь місці з наміром зовсім її 
покинути» [4, 317]. Покарання за даною 
статею передбачене у вигляді позбавлення 
волі будь-якого вигляду на строк до 7 років, 
штрафу або двох покарань одночасно. У 
цій же статті законодавець дає пояснення, 
що в разі смерті кинутої дитини винний не 
звільняється від відповідальності за тяжке 
вбивство або просте вбивство. Стаття ква-
ліфікує умисне підкидання дитини, як за-
лишення її в небезпеці і встановлює досить 
суворе покарання у вигляді позбавлення 
волі і штрафу.
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Глава 19 цього КК «Про злочинне по-
рушення договорів найму» має ст. 491 
«Порушення договору зобов’язаним піклу-
ватися про безпорадну особу, задовольняти 
її потреби». Стаття встановлює наступну 
відповідальність: кожен «хто, будучи 
зобов’язаним за законним договором пі-
клуватися про особу або задовольняти по-
треби особи, яка унаслідок молодості або 
психічного захворювання, або хвороби, 
або тілесної слабкості безпорадна, або не 
здатна забезпечити свою безпеку, або задо-
вольнити свої потреби, свідомо не робить 
цього, – підлягає позбавленню волі будь-
якого вигляду на строк до трьох місяців або 
штрафу на суму до 200 рупій, або тому і 
іншому одночасно».

КК Франції також передбачає відпо-
відальність за ненадання допомоги і зали-
шення в небезпеці. Відзначимо, що КК, що 
діє, був прийнятий в цій країні в 1992 р., 
а набрав чинності с 1 березня 1994 р. Він 
змінив «класичний» кодекс Наполеона 
1810 р., що проіснував у Франції більше 
180 років. Основне джерело кримінального 
права Франції – КК. Проте у Франції діють 
і інші норми, що містять положення кри-
мінально-правового характеру. Так, відпо-
відальність за транспортні злочини визна-
чається Дорожнім кодексом; за злочини, 
пов’язані з медичним обслуговуванням, – 
Кодексом публічної охорони здоров’я.

КК Франції визначає відповідальність 
за діяння, що відносяться до злочинів і 
до провини. Згідно із законодавством зло-
чинне діяння, яке закон карає виправними 
покараннями, є провиною (deliсe), а зло-
чинне діяння, яке супроводжується боліс-
ними або ганебними діями, розглядається 
як злочин (crime). За КК Франції зали-
шення в небезпеці і ненадання допомоги є 
кримінальною провиною.

Також КК Франції свідчить: «Зали-
шення без допомоги в будь якому місці 
особи, яка не в змозі себе захистити унаслі-
док свого віку або свого фізичного чи пси-
хічного стану, карається п’ятьма роками 
тюремного ув’язнення і штрафом в 500 000 

франків» [5, 223-3]. Згідно із ст. 223-4 «за-
лишення без допомоги, що викликає хро-
нічне захворювання або каліцтво, кара-
ється п’ятнадцятьма роками ув’язнення». 
У ч. 2 цієї ж статті говориться, що якщо 
залишення без допомоги «привело до 
смерті», то покаранням буде тюремне 
ув’язнення строком двадцять років. Таким 
чином, законодавство Франції карає за сам 
факт залишення в небезпеці дитини або не-
мічного, які не можуть захистити себе са-
мостійно, а наслідки злочину виходять за 
рамки даного складу.

Розглянемо також ще декілька статей з 
цього Кодексу. Наприклад, ст. 223-6 свід-
чить: «Карається ... хто умисно утриму-
ється від надання особі, що знаходиться 
в небезпеці, допомоги, яку він може йому 
надати, без ризику для себе або для третіх 
осіб, або своїми особистими діями, або 
викликом допомоги». У ст. 227-1 глави 
7 «Про посягання на неповнолітніх і на 
сім’ю» вказується, що «залишення непо-
внолітнього у віці не більше п’ятнадцяти 
років в будь якому місці карається сімома 
роками тюремного ув’язнення і штрафом 
у розмірі 700000 франків». Крім того, в 
статті говориться про те, що кримінальна 
відповідальність виключається, якщо об-
ставини, за яких неповнолітній був залише-
ний, дозволили забезпечити його здоров’я 
і безпеку. Згідно із ст. 227-2 французького 
КК, якщо залишення без допомоги не-
повнолітнього спричинило хронічне за-
хворювання або каліцтво, то дія винного 
карається двадцятьма роками ув’язнення, 
а у разі настання смерті неповнолітнього – 
тридцятьма роками ув’язнення.

КК Швеції не має статей, в яких перед-
бачається відповідальність за залишення в 
небезпеці і ненадання допомоги. Хоча глава 
«Про злочини проти життя і здоров’я» кон-
статує: «Якщо особа в результаті грубої 
недбалості ставить іншу людину в небез-
пеку і це призводить до спричинення йому 
смерті або тяжкого тілесного ушкодження, 
або серйозного захворювання, вона має 
бути засуджена за поставлення в небезпеку 
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іншої людини до сплати штрафу або до 
тюремного ув’язнення на термін не більше 
двох років» [6, 9]. Таким чином, за законо-
давством Швеції особа може бути притяг-
нена до кримінальної відповідальності за 
постачання в небезпеку, що в даному ви-
падку аналогічно залишенню в небезпеці 
потерпілого в результаті попередніх зали-
шенню грубих дій винної особи.

Кримінальне законодавство Японії, од-
ним з основних джерел якого є збірка зако-
нів «Іванамі кихон роппо», містить статті, 
що передбачають відповідальність за зали-
шення в небезпеці. Такі злочини системати-
зовані в главі 30 цього закону – «Злочини, 
що полягають в залишенні напризволяще». 
Стаття свідчить: «Той, хто кинув напри-
зволяще особу, що потребує допомоги уна-
слідок похилого або малого віку, фізичних 
недоліків або хвороби, карається позбавлен-
ням волі з примусовою фізичною працею 
на строк до одного року» [2, 217]. Стаття 
218 даної глави «Залишення напризволяще 
особою, зобов’язаною піклуватися про за-
лишеного, або родича по висхідній лінії» 
встановлює відповідальність у вигляді по-
збавлення волі з примусовою фізичною 
працею строком від трьох місяців до п’яти 
років тих, хто, будучи відповідальним за 
турботу за старезним, малолітнім або хво-
рим, кинув його напризволяще або не нада-
вав йому життєво необхідної турботи. По-
карання збільшується на термін від шести 
місяців до семи років, якщо злочин здійсне-
ний відносно особи, що доводиться злочин-
цеві або його чоловіку (дружині) родичем 
по прямій висхідній лінії.

Стаття 219 глави 30 цього кодексу пе-
редбачає відповідальність за спричинення 
смерті або тілесного ушкодження в ре-
зультаті залишення напризволяще. У ній 
сказано, що якщо здійснення злочинних 
діянь, передбачених двома попередніми 
статтями, спричинило спричинення смерті 
або тілесного ушкодження, винний кара-
ється за скоєння злочину передбаченого за 
тілесне ушкодження, якщо це покарання є 
суворішим.

Особлива частина КК Австрії в главі 
«Злочини проти життя і здоров’я», так 
само як і КК України, встановлює відпо-
відальність за залишення в небезпеці і не-
надання допомоги. При цьому залишення 
в небезпеці ділиться на два види: просте 
і кваліфіковане. Ч. 1 ст. 82 цього Кодексу 
встановлює відповідальність за залишення 
без допомоги особи, що знаходиться в не-
безпечному для життя стані, а частина 
друга даної статті містить кваліфікований 
склад цього злочину – відповідальність за 
скоєння злочину посилюється, якщо ви-
нний своїми діями створює загрозу смерті 
іншій особі. В даному випадку має місце 
відповідальність сторонньої особи за зали-
шення в небезпеці, тобто простий вид за-
лишення в небезпеці, коли винний не є ви-
нуватцем безпорадного стану потерпілого, 
але при цьому не надає допомоги особі, що 
потребує її. Дане діяння карається позбав-
ленням волі від шести місяців до шести 
років. Але також в цій статті пишеться, що 
особа звільняється від кримінальної від-
повідальності, якщо це могло заподіяти 
шкоду її життю або здоров’ю.

Розміщена в главі 30 стаття «Зали-
шення потерпілого в небезпеці» вста-
новлює відповідальність за залишення в 
небезпеці потерпілого, якому заподіяно 
тілесне ушкодження, навіть якщо тілесне 
ушкодження заподіяне не протизаконно. 
При цьому покарання за статею передбачає 
позбавлення волі строком до одного року 
або штраф до 360 денних ставок. Але пока-
рання може бути збільшено до двох років, 
якщо залишення в небезпеці спричинило 
тяжкі тілесні ушкодження. Якщо ж потер-
пілий вмирає, то як покарання передбачено 
позбавлення волі на строк до трьох років 
[7, 94]. В даному випадку має місце відпо-
відальність за поставлення в небезпеку.

Глава 7 «Залишення неповнолітніх, не-
дієздатних і безпорадних» КК повністю 
присвячена відповідальності за залишення 
в небезпеці: «Той, хто залишає недієздат-
ного або безпорадного у зв’язку з його за-
хворюванням, віком або з будь-якої іншої 
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причини, завжди, за наявності законного 
обов’язку щодо їх утриманню чи забез-
печення харчуванням, карається позбав-
ленням волі на термін від трьох місяців до 
одного року або штрафом від ста до трьох-
сот штрафних частин, або тим і іншим ра-
зом» [7, 275]. Далі в цій статті передбачені 
вищі терміни позбавлення волі: у частині 
другій – від двох до п’яти років позбав-
лення волі, якщо «унаслідок залишення 
ставиться в небезпеку життя потерпілого 
або йому заподіюються тяжкі тілесні ушко-
дження або важке захворювання»; у час-
тині третій – від п’яти до дванадцяти ро-
ків позбавлення волі, якщо настає смерть 
залишеного. Якщо ж даний злочин скоїли 
батьки (батько або мати) потерпілого, то 
за залишення дітей, що знаходяться на їх 
утриманні, їм може бути призначене додат-
кове покарання у вигляді припинення або 
позбавлення батьківських прав.

Стаття 276 КК Республіки Куба вста-
новлює відповідальність особи, яка, зу-
стрівши іншу особу, залишену у важкому 
стані і через свій вік або фізичну недостат-
ність не може уникнути небезпеки, не до-
ставить потерпілого в безпечне місце або 
не звернеться за допомогою до представ-
ника влади. Карається позбавленням волі 
від трьох місяців до одного року.

У КК Республіки Куба говориться про 
відповідальність осіб, які не сприяють 
або не надають належної допомоги пора-
неному або що знаходиться в небезпеці, 
що загрожує його життю, тілесній ціліс-
ності або здоров’ю, якщо надання допо-
моги не представляє ризику для того, хто 
може надати цю допомогу. Покарання за 
даною статею передбачено у вигляді по-
збавлення волі строком від трьох місяців 
до одного року або штрафу в розмірі від 
ста до трьохсот штрафних частин. Відпо-
відальність може бути збільшена, якщо 
дане діяння здійснюється тим, хто за ро-
дом своєї діяльності зобов’язаний спри-
яти потерпілому або надавати йому до-
помогу і карається позбавленням волі від 
шести місяців до двох років або штрафом 

в розмірі від двохсот до п’ятисот штраф-
них частин [8, 277].

Таким чином Україна не єдина країна, в 
якій кримінальним законодавством перед-
бачені покарання за залишення в небезпеці 
і ненадання допомоги. У США і Швеції пе-
редбачена відповідальність навіть за більш 
ранню стадію злочину за поставлення в не-
безпеку, чого немає в законодавстві Укра-
їни. Стаття 135 КК України «Залишення в 
небезпеці» вказує, що відповідальність за 
явне залишення в небезпеці несе особа, 
яка сама поставила потерпілого в стан, не-
безпечний для життя і здоров’я. На нашу 
думку, не доцільно введення окремого 
складу «Поставлення в небезпеку», досить 
встановлення відповідальності за пост-
влення в небезпеку життя і здоров’я лю-
дини в статті, що передбачає відповідаль-
ність за залишення в небезпеці.

Деякі особливості відповідальності за 
залишення в небезпеці у випадках, коли 
на винного був покладений спеціальний 
обов’язок піклуватися про залишеного або 
він сам поставив його в небезпечне для 
життя або здоров’я стан, є в КК і інших 
держав. У КК Франції залишення в небез-
пеці і ненадання допомоги розглядаються 
як кримінально карані провини. Як і в КК 
України, в кримінальному законодавстві 
Франції карається сам факт залишення в 
небезпеці, окрім цього всі норми про від-
повідальність за залишення в небезпеці і 
ненадання допомоги поміщені в розділ зло-
чинів і провини проти особи. У КК Швеції 
кримінальна відповідальність встановлена 
за залишення в небезпеці потерпілого в ре-
зультаті попередніх залишенню грубих дій 
винного. У КК Австрії норми, що передба-
чають відповідальність за залишення в не-
безпеці і ненадання допомоги, включені в 
главу про злочини проти життя і здоров’я, 
а також в главу про злочини проти шлюбу 
і сім’ї. У КК Республіки Куба нормам про 
відповідальність за залишення в небезпеці 
і ненадання допомоги повністю присвя-
чена одна з глав закону. На відміну від КК 
України, всі санкції статей КК Республіки 

р.в. стойловський
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Куба передбачають покарання у вигляді 
позбавлення волі.

Крім того, необхідна увага в законо-
давстві інших країн приділяється захисту 
прав неповнолітніх. Відповідальності за 
залишення в небезпеці неповнолітніх в КК 
Франції, Японії і інших держав присвячені 
окремі глави і розділи. У КК України не-
має окремих статей, які встановлюють 
відповідальність батьків або осіб, на яких 
покладені обов’язки щодо виховання не-

повнолітніх. На наш погляд, було б доціль-
ним включення до Кодексу спеціальних 
статей про кримінальну відповідальність 
за залишення в небезпеці і ненадання до-
помоги з боку батьків, опікунів і інших 
осіб, зобов’язаних згідно із законом або 
спеціальним правилом піклуватися про 
неповнолітніх, оскільки останнім часом в 
нашій країні спостерігається збільшення 
зростання безпритульності.
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реЗЮме
В статье сделан анализ норм уголовного права зарубежных стран, которые устанавли-

вают ответственность за оставление в опасности. Проведено сравнение наиболее суще-
ственных положений данных норм с украинским законодательством.

SUMMARY
The analysis of norms of criminal law of foreign countries which set responsibility for 

abandonment in a danger is done in the article. A comparison of the most significant provisions 
of these rules with the Ukrainian legislation.
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На сьогоднішній день вкрай необхід-
ним є розгляд практичних питань, що сто-
суються криміногенної ситуації в країні. 
Як ми можемо спостерігати, в сучасному 
суспільстві ведеться постійна боротьба з 
такими протиправними явищами, як те-
роризм, корупція, відмивання грошових 
коштів, отриманих незаконним шляхом, 
та ін. Вказані злочини, як правило, вчиня-
ються не однією, а кількома особами, які 
утворюють складну, добре організовану і 
взаємозв’язану групу. Прийняття законів 
для боротьби з цими явищами не дасть 
бажаного успіху, якщо на кінцевій стадії 
цієї боротьби, в процесі кримінального су-
дочинства, не буде існувати ясних, чітких 
критеріїв, що дозволяють судити про на-
явність тієї чи іншої форми співучасті при 
вчиненні конкретних злочинів [9, 131].

Безпосередні проблеми, пов’язані з 
застосуванням норм права є досить акту-
альними і стосуються використання норм 
з оціночними поняттями та їх впливом на 
кримінальне законодавство. Ми проаналі-
зуємо поставлену проблему в контексті пи-
тань, що виникають при розмежуванні та-
ких понять, як «група осіб за попередньою 
змовою» і «організована група». 

По-перше для аналізу даних катего-
рій необхідно розглянути визначення їх у 
Кримінальному кодексі України (далі – КК 

України). Так, згідно з ч. 2. ст. 28 КК зло-
чин визнається вчиненим за попередньою 
змовою групою осіб, якщо його спільно 
вчинили декілька осіб (дві або більше), 
які заздалегідь, тобто до початку злочину, 
домовилися про спільне його вчинення; 
вчиненим організованою групою, згідно з 
ч. 3 ст. 28 КК, злочин визнається, якщо в 
його готуванні або вчиненні брали участь 
декілька осіб (три і більше), які попере-
дньо зорганізувалися у стійке об’єднання 
для вчинення цього та іншого (інших) зло-
чинів, об’єднаних єдиним планом з розпо-
ділом функцій учасників групи, спрямова-
них на досягнення цього плану, відомого 
всім учасникам групи. 

Необхідно зазначити, що в законодав-
стві немає досить чіткого розмежування 
цих понять, а в процесі більш детального 
розгляду постають питання, наскільки точ-
ною повинна бути домовленість та стійкою 
організація, щоб віднести дану соціальну 
групу, що об’єдналась для вчинення сус-
пільно небезпечного діяння, до однієї з на-
ведених форм співучасті.

В даному контексті значну роль відігра-
ють пояснення, дані Пленумом Верховного 
Суду України (далі – ВСУ). Так, згідно з 
постановою Пленуму ВСУ від 23 грудня 
2005 р. № 13 «Про практику розгляду су-
дами кримінальних справ про злочини, вчи-
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нені стійкими злочинними об’єднаннями», 
під організованою групою належить розу-
міти внутрішньо стійке об’єднання трьох і 
більше осіб, яке було попередньо утворене 
з метою вчинення ряду злочинів або тільки 
одного, який потребує ретельної довготри-
валої підготовки. 

Таку групу слід вважати утвореною з 
моменту досягнення її учасниками домов-
леності про вчинення першого злочину за 
наявності планів щодо подальшої спільної 
злочинної діяльності. Вчинення злочину за 
попередньою змовою групою осіб означає 
спільне вчинення цього злочину декіль-
кома (двома і більше) суб’єктами злочину, 
які заздалегідь домовились про спільне 
його вчинення. 

Домовитись про спільне вчинення зло-
чину заздалегідь – означає дійти згоди щодо 
його вчинення до моменту виконання в 
повному обсязі його об’єктивної сторони, 
тобто така домовленість можлива на стадії 
готування до злочину, а також у процесі за-
маху на злочин. Як випливає із ч. 2 ст. 28 
КК, домовленість повинна стосуватися 
спільності вчинення злочину (узгодження 
об’єкта злочину, його характеру, місця, 
часу, способу вчинення, змісту виконуваних 
функцій тощо). Така домовленість може від-
бутися у будь-якій формі – усній, письмовій, 
за допомогою конклюдентних дій тощо.

Учасники вчинення злочину такою гру-
пою діють традиційно як співвиконавці. 
При цьому можливий технічний розподіл 
функцій, за якого кожен співучасник ви-
конує певну роль, Так, з урахуванням кон-
кретних обставин справи та змісту спіль-
ного умислу осіб, що вчинюють вбивство 
за попереднім зговором, до таких дій мо-
жуть бути віднесені передача іншому спі-
вучаснику зброї, подолання опору потер-
пілого або приведення його у безпорадний 
стан з метою полегшити заподіяння йому 
смерті іншим виконавцем, тобто це вико-
нання частини дій, що входять в об’єктивну 
сторону конкретного злочину. 

Аналізуючи основні ознаки організо-
ваної групи потрібно сказати, що в контек-

сті теорії кримінального права стійкість 
об’єднання осіб є однією з основних рис 
організованої групи. Групу слід вважати 
стійкою за умови, якщо вона є стабільною і 
згуртованою, а особи, які до неї входять, ма-
ють єдині наміри щодо вчинення злочинів.

Згуртованість групи виражається у її 
спаяності та одностайності. Ці ознаки, як 
правило, проявляються у наявності по-
стійних міцних внутрішніх зв’язків між 
учасниками групи, загальних правил пове-
дінки, організатора (керівника), чіткого ви-
значення ролі кожного учасника, високого 
рівня узгодженості дій учасників, єдиного 
плану, в якому передбачено розподіл функ-
цій учасників групи і який доведений до їх 
відома. Важливою ознакою згуртованості 
є також суб’єктивний момент – єдність на-
міру учасників групи щодо вчинення злочи-
нів, що передбачає усвідомлення кожним з 
учасників факту об’єднання його з іншими 
особами в одну групу і прагнення тісно по-
єднати свої зусилля з іншими учасниками 
для досягнення єдиного злочинного резуль-
тату. У той же час мотиви учасників групи 
можуть не збігатися між собою.

Стабільність групи виражається у її 
міцності та постійності. Ці ознаки прояв-
ляються у тривалості, системності та де-
тальній організації функціонування групи, 
здатності до заміни вибулих учасників, у 
т.ч. шляхом перекваліфікації тих, що за-
лишились, вербуванні нових, прикритті 
своєї діяльності як своїми силами, так і з 
допомогою сторонніх осіб (у т.ч. шляхом 
підкупу службових осіб), наявності необ-
хідних для функціонування групи фінансо-
вих та інших матеріальних засобів, зброї, 
приміщень тощо [1, 47].

Таким чином, стійкість організованої 
групи означає, що вона має відносно по-
стійний склад учасників з наявністю силь-
них зв’язків між ними і високого ступеня 
організованості, одностайності при при-
йнятті рішень і послідовності у здійсненні 
злочинних дій.

Діяльність учасників організованої 
групи може характеризуватися як розпо-
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ділом ролей, так і співвиконавством або ж 
поєднанням цих форм співучасті.

Що стосується групи за попередньою 
змовою, як зазначалось вище, злочин ви-
знається таким, якщо його спільно вчинили 
декілька осіб (дві або більше), які заздале-
гідь, тобто до початку злочину, домовилися 
про спільне його вчинення.

Зіставивши ознаки злочину, вчиненого 
організованою групою, та ознаки групи 
за попередньою змовою, які досить чітко 
випливають з даного визначення, можна 
виявити східні риси двох даних видів спі-
вучасті групою осіб, що за сутністю своєю 
є підвидами такого суспільного явища, як 
соціальна структура: по-перше, учасники 
обох груп домовилися (об’єдналися) для 
вчинення одного або кількох злочинів, а 
по-друге – таке рішення обов’язково по-
винно бути прийнято заздалегідь, тобто до 
початку спільної злочинної діяльності.

Виходячи з вищевикладеного, можна 
зробити висновок, що окрім крітерія «стій-
кості», однією з відмінностей групи осіб 
за попередньою змовою від організова-
ної групи є те, що в першому випадку її 
учасники заздалегідь домовляються про 
спільне вчинення злочину, а у другому – 
заздалегідь об’єднуються для здійснення 
одного або декількох злочинів. Однак оче-
видно, що заздалегідь об’єднатися в орга-
нізовану групу можна тільки за допомогою 
попередньої домовленості про те, як і кому 
з учасників належить діяти для досягнення 
цілей підготовлюваного злочину. 

В даному аспекті, на нашу думку, необ-
хідно прийняти до уваги те, що будь-яка 
злочинна група як один з різновидів ма-
лих соціальних груп людей не є простим 
(механічним) об’єднанням якогось числа 
індивідів, які спільно вчиняють злочини. 
Кожна злочинна група, з точки зору психо-
логії та соціологічної теорії «малих груп», 
об’єднуючись на основі спільного здій-
снення суспільно небезпечної діяльності з 
явним прагненням до досягнення злочинної 
мети, з тим або іншим ступенем організова-
ності, фактично перетворюється на єдиний 

суб’єкт кримінальної діяльності. У такому, 
умовно кажучи, колективному суб’єкті зло-
чину з’являються нові, не властиві окре-
мим злочинам характеристики, цілі, мож-
ливості тощо. Це означає, що існування 
групи осіб по суті своїй неможливо без на-
явності структури і певного рівня стійкості, 
оскільки, як справедливо зазначено в пси-
хологічній літературі, будь-яка група людей 
підпорядковується однаковим законам фор-
мування групових ролей. Так, центром як 
злочинної, так і будь-який іншої групи лю-
дей є лідер, за допомогою або в залежності 
від якого визначаються функції і ролі членів 
групи. При утворенні злочинної групи часто 
комунікації в групі орієнтовані на лідера і 
носять зірчасту структуру, в умовах якої лі-
дер регулює поведінку інших членів групи, 
виносить санкції за порушення своїх розпо-
ряджень і норм групової поведінки тощо. 
Одночасно з внутрішньою психологічною 
структурою створюється і функціональна 
структура злочинної групи. Кожне нове зло-
чинне діяння все більш чітко визначає ролі 
учасників групи: одні безпосередньо ви-
конують діяння, інші підшукують об’єкти, 
відносно яких можна вчинити злочин, треті 
забезпечують збут викраденого, тощо.

Таким чином, прийняте в психології ро-
зуміння неформальної групи полягає у тому, 
що така група неможлива без ієрархічної 
структури, конформізму її членів і розпо-
ділу ролей між ними, а отже, структурність, 
солідарність і стійкість — це і є ознаки орга-
нізованості будь-якої злочинної групи. 

Звертаючи увагу на зазначене, потрібно 
вказати, що за названими ознаками чіт-
кої відмінності між цими двома формами 
співучасті не спостерігається, і хоча осно-
вною ознакою залишається поняття «стій-
кості», що дозволяє розмежовувати між 
собою розглянуті форми співучасті, також 
не є цілком визначеного. КК не розкриває 
сутність та критерії визначення такого оці-
ночного поняття [9, 132].

Тому при вирішенні конкретних кримі-
нальних справ суди змушені спиратися на 
його тлумачення, що міститься в постано-
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вах Пленуму ВСУ та судовій практиці. Але 
окрім постанови ВСУ від 23 грудня 2005 р. 
№ 13 «Про практику розгляду судами 
кримінальних справ про злочини, вчи-
нені стійкими злочинними об’єднаннями» 
частково поняття організованої групи та-
кож розкривають інші постанови, в яких 
до ознак, що характеризують організовану 
групу як стійку, додаються такі ознаки, 
як високий ступінь організованості, наяв-
ність організатора і керівника, заздалегідь 
розроблений план спільної злочинної ді-
яльності, розподіл функцій між членами 
групи при підготовці до вчинення злочину 
і здійсненні злочинного умислу, неоднора-
зовість вчинення злочинів членами групи, 
їх технічна оснащеність, тривалість підго-
товки злочину, інші обставини (наприклад, 
спеціальна підготовка учасників організо-
ваної групи до проникнення в сховище для 
вилучення грошей або інших матеріальних 
цінностей). 

Отже, виходячи зі змісту постанов Пле-
нуму ВСУ, що стосуються розкриття змісту 
оціночного поняття «стійкість» організова-
ної групи, можна зробити висновок, що у 
роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду 
вказуються різні ознаки, характеризуючи 
організовану групу як стійку. Саме тому 
постає питання, чи можуть бути застосо-
вані ознаки організованої групи, харак-
терні, наприклад, для крадіжки, до злочи-
нів, які вчиняються зазначеною групою у 
сфері економічної діяльності, і навпаки?

Уявляється, що було б більш практично 
всі ознаки, що характеризують організо-
вану групу як стійку, не розкидати по ба-
гатьох постановах, а прийняти спеціальну 
постанову Пленуму ВСУ з питань вчи-
нення злочину організованою групою.

Окрім цього, на нашу думку, критерій 
стійкості необхідно детермінувати в першу 
чергу з огляду на кількість вчинених зло-
чинів, адже стійкість передбачає наявність 
між членами групи спеціальної мети – вчи-
нення декількох злочинів (не менше двох). 

Саме це має відрізняти організовану групу 
від групи осіб, що діють за попередньою 
змовою – наявність декількох вчинених 
злочинів, що свідчить про трансформацію 
групи осіб в організовану групу з більшим 
рівнем стійкості, а також більш чіткою іє-
рархією, оскільки в процесі розширення 
злочинної діяльності відбувається фор-
мування психологічної та функціональ-
ної структури. Чим вище рівень розвитку 
групи, тим більш чітко виступає її вну-
трішня психологічна структура, склад її 
стабілізується, діяльність стає цілеспрямо-
ваною, відбувається розподіл внутрішньо-
групових статусів і ролей, починаючи від 
лідерів, авторитетів і закінчуючи рядовими 
виконавцями злочинних акцій.

Таким чином, основним критерієм від-
мінності цих форм співучасті між собою є 
критерій стійкості, який полягає в тому, що 
в першому випадку формування злочинної 
групи ще не завершено, склад її не стабі-
лізувався, члени групи вільно виходять з 
неї, так само легко з’являються нові члени, 
адже вивчення кримінальних справ свід-
чить, що дуже рідкісні випадки, коли група 
здійснює злочин у повному складі. Однак 
завжди беруть участь у злочинах особи, що 
становлять активне і керівне ядро злочин-
ної групи [2, 207]. Іншими словами, орга-
нізована група повинна характеризуватися 
більшим ступенем зорганізованості, вну-
трішньої дисципліни, більш тісними і жор-
сткими зв’язками між членами групи.

Таким чином, у зв’язку з вищевикладе-
ним хотілося б зазначити, що термін «вчи-
нення злочину організованою групою» 
потребує подальшої теоретичної розробки 
і конкретизації основних ознак організова-
ної групи, у першу чергу, шляхом введення 
біль чітких критеріїв, поняття «стійкості» 
та основних характеристик даного поняття 
з метою уникнення неправильного тлума-
чення законодавчих норм та нелегітимного 
застосування норм права.
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реЗЮме
В процессе анализа таких правовых категорий как «организованная группа» и «группа 

лиц по предварительному сговору» были выявлены подобные и различающиеся критерии 
данных понятий как в законодательстве, так ы в научной литературе, проблемы возника-
ющие в процессе их толкования, а также предложены основные направления решения 
данных вопросов.

SUMMARY
Analyzing the legal concept of an «organized group» and «group of persons by prior 

conspiracy,» highlighted similar and different criteria for these terms in legislation and in the 
scientific literature, the problems arising in the process of interpretation, and also proposed the 
basic directions for solving these problems.
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Кримінальне судочинство є необхід-
ним елементом державної системи забезпе-
чення та підтримання правопорядку. Його 
завдання визначене у ст. 2 КПК України та 
полягає в охороні прав і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб, які беруть 
в ньому участь, а також в швидкому і по-
вному розкритті злочинів, викритті винних 
та забезпеченні правильного застосуванні 
Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив зло-
чин, був притягнутий до відповідальності і 
жоден невинний не був покараний. 

Тому кримінальним судочинством 
можна вважати урегульовану законом ді-
яльність спеціальних суб’єктів, які беруть 
участь в цій діяльності та здійснюють її в 
силу вимог кримінально-процесуального 
закону або для захисту своїх чи наданих 
прав та інтересів. Суб’єкти кримінально-
процесуальної діяльності – це державні 
органи, посадові особи, фізичні чи юри-
дичні особи, які наділені в установленому 
кримінально-процесуальним законом по-
рядку правами та обов’язками, необхід-
ними для виконання певних кримінально-
процесуальних функцій. Кожний суб’єкт 
кримінального провадження має свій про-
цесуальний статус та визначену законом 
сукупність процесуальних повноважень.

Правова держава передбачає не лише 
правове закріплення демократичних прав 

і свобод людини й громадянина, а й наяв-
ність механізму, гарантій їх забезпечення. 
Адже права людини та громадянина оці-
нюються саме за реальними гарантіями. 
Ще у 1789 р. у ст. 16 Французької Декла-
рації прав людини і громадянина було за-
писано: «Кожне суспільство, в якому не 
забезпечені гарантії прав і не встановлено 
розподілу влади, не має Конституції».

Але, як правильно наголошує Н.Г. Шу-
кліна, не можна не помічати, що нашому 
суспільству досі бракує повага до людини 
та її прав. Проблема гарантій та захисту 
прав і свобод людини й громадянина є над-
звичайно складною у тому розумінні, що її 
вирішення передбачає значні фінансові ви-
трати, належний стан законодавства, від-
повідний рівень роботи правоохоронних 
органів [6, 3–4].

У науковій літературі не існує єдиної 
думки щодо поняття гарантій та їх видів. 
Виділяється декілька підстав класифікації 
гарантій. Вони поділяються за призначен-
ням на гарантії реалізації та гарантії охо-
рони прав і свобод людини й громадянина. 
Пропонуються також класифікації за галу-
зями права: конституційно-правові, адміні-
стративно-правові, кримінально-правові, 
цивільно-правові тощо. Крім того, тради-
ційно гарантії поділяються на загальні та 
спеціальні. Хоча однозначного поняття 

о.П. кучинСька, 
кандидат юридичних наук, професор
(Національна школа суддів України)

гарантіЇ ЗаБЕЗПЕчЕння 
ЗахистУ ПраВ УчасникіВ 
криМінального 
ПроВадЖЕння

Ключові слова: кримінальний процес, захист прав, юридичні гарантії.

 © о.П. кучинська, 2012.



113

саме спеціальних (юридичних) гарантій в 
теорії права не вироблено. 

Представники теорії права, як правило, 
під юридичними гарантіями розуміють 
умови і засоби, які забезпечують фактичну 
реалізацію та всебічну охорону прав і сво-
бод всіх і кожного. Аналогічної думки до-
тримуються й ті вчені, які розуміють під 
юридичними гарантіями правові засоби і 
методи, за допомогою яких в суспільстві 
забезпечується реалізація прав і свобод. 
Широке тлумачення юридичних гарантій 
запропоновано П.М. Рабіновичем, який 
вважає, що цілком вірно було б до юри-
дичних гарантій відносити й певні права 
та основану на них правозастосовну ді-
яльність, а також індивідуальні юридичні 
акти, в яких така діяльність фіксується. 
Існують й інші думки вчених щодо визна-
чення юридичних гарантій. Наприклад, 
С. С. Алєксєєв вважає, що до юридичних 
гарантій прав людини і громадянина слід 
включити: закріплені нормами права за-
ходи нагляду й контролю щодо виявлення 
випадків правопорушення; засоби право-
вого захисту; запобіжні засоби та інші пра-
воохоронні заходи; процесуальні форми 
охорони прав.

Однак сам факт законодавчого закрі-
плення системи юридичних гарантій не є 
свідченням якості забезпечення прав лю-
дини та громадянина. Закон закріплює 
у своїх нормах лише статичні елементи 
механізму охорони таких прав. Динаміка 
ж такого механізму пов’язана з організа-
ційною роботою органів державної влади 
та активністю населення, невід’ємна від 
правосвідомості та правової культури по-
садових осіб.

Суттєве місце в міжгалузевому меха-
нізмі забезпечення конституційних прав 
і свобод людини й громадянина посіда-
ють кримінально-процесуальні гарантії. 
В юридичній літературі вони традиційно 
розглядаються як засоби забезпечення про-
цесуальних прав. 

На думку деяких вчених-процесуаліс-
тів, процесуально-правові гарантії визна-

чаються як правові засоби, що містяться 
у нормах права та забезпечують всім 
суб’єктам кримінально-процесуальної ді-
яльності можливість виконувати обов’язки 
і використовувати надані права. П.А. Лу-
пінська, наприклад, вважає, що процесу-
альними гарантіями прав особи є ті засоби, 
які забезпечують фактичну реалізацію цих 
прав, зокрема, право обвинуваченого мати 
захисника гарантується роз’ясненням йому 
цього права, надання права вибрати захис-
ника, надання йому, у визначених законом 
випадках, безоплатної допомоги захисника 
тощо [4, 65]. 

У той же час можлива й інша поста-
новка питання, коли предметом забезпе-
чення виступають не процесуальні права 
учасників кримінального судочинства, а 
конституційні права та свободи людини і 
громадянина. Враховуючи значимість кон-
ституційних прав людини і громадянина, 
цілком логічним є виділення кримінально-
процесуальних гарантій їхнього захисту як 
виду гарантій. 

Вважаю, що переорієнтація завдань 
кримінально-процесуального законодав-
ства на пріоритет прав, свобод та інтер-
есів людини і громадянина позбавить від 
дискусійного питання про співвідношення 
прав та свобод людини і громадянина та 
гарантій правосуддя. Слід погодитися з 
авторами, які стверджують, що в сучасних 
умовах недопустимо визначення співвід-
ношення гарантій прав і законних інтер-
есів людини і громадянина та правосуддя 
як відношення виду і роду, або цілого та 
частини. Такий поділ гарантій лише під-
креслює пріоритети суспільних, держав-
них інтересів над особистими, що було 
характерним для кримінального процесу 
радянських часів.

Виходячи з наведеного, вважаю, що 
кримінально-процесуальні гарантії за-
хисту прав і свобод людини і громадянина 
– це правовий механізм, який полягає в 
реалізації компетентними органами, поса-
довими особами й громадянами системи 
правових засобів у сфері кримінального 
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судочинства, направлених на охорону, за-
безпечення, реалізацію, захист конститу-
ційних прав, свобод та інтересів людини 
і громадянина, потерпілих від злочину, 
безпідставного кримінального пересліду-
вання; захист людини і громадянина від 
незаконного та безпідставного обвинува-
чення і засудження та поновлення таких 
прав і свобод в разі їхнього порушення; ре-
абілітацію кожного, хто піддавався безпід-
ставному кримінальному переслідуванню.

Найбільшу складність викликає подо-
лання у суспільстві відмови від пріорите-
тів держави по відношенню до інтересів 
особи. Однак слід констатувати, що остан-
нім часом навпаки відбувається проголо-
шення безумовного пріоритету інтересів 
особи навіть на шкоду інтересам суспіль-
ства. А це може призвести до порушення 
цілісності суспільства. Необхідно дотри-
муватися певної межі, прагнути до компро-
місу між інтересами та вимогами особи та 
суспільства. 

На жаль, у юридичній науці до цього 
часу не розроблено механізмів та юридич-
них засобів забезпечення урівноваженості 
зазначених інтересів. Виникла необхідність 
терміново розробити механізми вирішення 
конфліктів між реалізацією прав людини та 
дотриманням суспільних інтересів. Разом з 
тим необхідно, щоб держава, її ограни були 
готові до захисту прав людини. Якщо дер-
жава не буде здатна спитати з своїх органів 
та посадових осіб за невиконання чи не-
належне виконання ними обов’язків щодо 
охорони прав особи, то найбільш прогре-
сивні, продумані та досконалі механізми і 
правові заходи будуть безсилі. 

В Україні на конституційному рівні 
найвищою соціальною цінністю визна-
ються людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека. А голо-
вним обов’язком держави є утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини [2]. 
Але, на жаль, наша держава поки що не до-
статньою мірою приділяє увагу проблемі 
забезпечення прав громадян, турботі про 
людину як найвищу цінність. Безумовно, 

велике значення у вирішенні зазначених 
проблем приділяється у розпочатій судово-
правовій реформі, яка триває в Україні 
понад 18 років. Одними із основополож-
них принципів концепції судово-правової 
реформи є незалежність судової влади та 
змагальність сторін в суді. Для того, щоб 
ці засади діяли, щоб всі без винятку грома-
дяни від президента до пересічного грома-
дянина могли без перешкод звернутися до 
суду за справедливістю, необхідно, перш за 
все, підвищити довіру населення до суду, 
впевненість громадян в тому, що суд при 
розгляді тієї чи іншої справи буде неупе-
редженим, об’єктивним та справедливим.

Відомо, що значне місце серед право-
вих гарантій забезпечення конституцій-
них прав і свобод особи посідають кри-
мінально-процесуальні засоби і способи, 
оскільки під час кримінального судочин-
ства нерідко виникає необхідність суттє-
вого обмеження гарантованих Конститу-
цією прав та свобод особи.

Сподіваємось, що новий Криміналь-
ний процесуальний кодекс, якого з нетер-
пінням не один рік чекає вся українська 
спільнота, буде оснований саме на кон-
ституційних засадах та гарантуватиме за-
хист прав і законних інтересів громадян, 
незалежно від їхнього процесуального 
становища. Повинна відбутися переорі-
єнтація завдань кримінального судочин-
ства. Необхідно відмовитися від «повного 
розкриття злочинів», адже пріоритетами 
повинні бути саме захист особи, її прав, 
свобод, законних інтересів. І перш за все 
необхідно передбачити захист прав і за-
конних інтересів осіб та організацій, які 
потерпіли від злочинів, щоб ці учасники 
кримінального провадження не були «по-
терпілими» й від законодавства. Одно-
часно необхідно захистити особу від неза-
конного та безпідставного обвинувачення 
та незаконного обмеження її прав та сво-
бод. Суд не повинен бути стороною обви-
нувачення, він повинен перетворитися в 
свого роду арбітра. І цілком слушно наго-
лошує Ю.М. Грошевий, що у новому КПК 
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України важливо послідовно закріплю-
вати ідею правозахисної функції суду, яка 
здійснюється шляхом відправлення судом 
як органом судової влади правосуддя у 
кримінальних справах [1, 295].

Досить правильною є думка С.Я. Ли-
хової, що орієнтування України на між-
народні стандарти в галузі права людини, 
її вступ до Ради Європи покладають на 
неї певні зобов’язання, пов’язані, в першу 
чергу, з реальним забезпеченням проголо-
шених Конституцією України прав і сво-
бод. Пройде немало часу, поки вітчизняне 
законодавство перебудується з врахуван-
ням цінностей людської особистості. Кон-
ституційні громадянські, політичні та соці-
альні права поряд з правом особи на життя, 
здоров’я, волю, честь, гідність, є найбільш 
важливими в її конституційному статусі і, 
безумовно, потребують певних гарантій їх 
забезпечення, в тому числі і кримінально-
правовими засобами [3, 8]. 

Сучасна кримінально-процесуальна 
політика в Україні здійснюється в умовах 
реформування кримінально-процесуаль-
ного реформування. Однак її успіх, на 
думку О.Г. Яновської, залежить не лише 
від якості законодавства, що змінюється, 
а й від ефективності його застосування. За 
умови забезпечення законних прав та ін-
тересів учасників кримінального судочин-
ства пошук законодавчих засобів протисто-
яння злочинності залишається основною 
стратегією реалізації кримінально-проце-
суальної політики [7, 9].

На закінчення хотілось би відмі-
тити, погоджуючись із висловлюванням 
В.Т. Нора та М.В. Багрія, що в сучасних 
умовах удосконалення та розвитку кри-
мінального процесу України важливого 
значення набувають положення, які тор-
каються суворого дотримання встановле-
ного порядку провадження у кримінальних 
справах та процесуальних норм, які гаран-
тують захист прав та свобод особи, інтер-
есів держави та суспільства від злочинів, 
шляхом швидкого та повного розкриття 
злочинів, виявлення та притягнення до 
кримінальної відповідальності осіб, які їх 
вчинили, справедливого судового розгляду 
та правильного застосування криміналь-
ного закону [5, 5]. 

Отже, гарантованим механізмом забез-
печення прав особи у кримінальному про-
вадженні слід вважати систему правових 
методів та засобів, які б регламентували 
чітке визначення цілей і завдань криміналь-
ного провадження цілому; послідовне, чітке 
визначення правового статусу кожного із 
учасників кримінального процесу; гарантії 
реального забезпечення здійснення повно-
важень учасниками провадження та реалі-
зацію цього здійснення; встановлення на-
слідків, які наступатимуть при невиконанні 
чи неналежному виконанні обов’язків поса-
довими особами тих чи інших покладених 
на них законодавством повноважень; сис-
тему реабілітуючих заходів щодо осіб, які 
безпідставно переслідувались чи були без-
підставно засуджені.
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся механизма обеспечения прав участ-

ников уголовного производства. Автор считает, что лишь законодательное закрепление 
системы правовых методов и способов обеспечит действенное гарантирование защиты 
прав участников уголовного производства.

SUMMARY
The article the mechanism for ensuring the rights of participants of criminal proceedings. 

The author considers that only legislative system of legal methods and ways provides effective 
protection to guarantee the rights of participants of criminal proceeding. 
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З метою забезпечення реалізації за-
кріплених у Конституції України [1] прав 
і свобод людини і громадянина, Основний 
закон України встановлює відповідні пра-
вові гарантії, однією з яких є закріплене в 
ч. 1 ст. 59 Конституції України право кож-
ного на правову допомогу.

Конституційний суд України підтвер-
див у своєму Рішенні № 23-рп/2009 вiд 
30 вересня 2009 р. (справа про право на 
правову допомогу) право свідка та особи, 
що надає пояснення у державних органах 
на користування правовою допомогою за-
хисника [2].

Тому актуальним є розгляд проблемних 
питань, які виникають під час кваліфікації 
злочинів, які посягають на конституційне 
право затриманого, підозрюваного, обви-
нуваченого, підсудного, засудженого, ви-
правданого на захист і встановлений зако-
ном порядок забезпечення реалізації цього 
права при здійсненні правосуддя.

Але конституційне право затриманого, 
підозрюваного, обвинуваченого, підсуд-
ного, засудженого, виправданого на захист 
і встановлений законом порядок забез-
печення реалізації цього права при здій-
сненні правосуддя мають різні аспекти, 
охорона яких відображена в різних статях 
діючого КК України.

Ст. 374 «Порушення права на захист» 
є злочином з формальним складом і нале-
жить до вище вказаного типу злочинів.

Надання підозрюваному, обвинуваче-
ному, підсудному у встановленому законом 
порядку можливості реалізації його права 
на захист спеціальними уповноваженими 
на це відповідно до закону службовими 
особами – особою, яка проводить дізна-
ння, слідчим, прокурором, суддею охоро-
няється ст. 374 КК.

Основним безпосереднім об’єктом 
злочину, передбаченого ст. 374 КК, є сус-
пільні відносини, що забезпечують до-
тримання при здійсненні правосуддя кон-
ституційного принципу права на захист 
особами, які відповідно до закону повинні 
забезпечити дотримання при здійсненні 
правосуддя та діяльності, яка сприяє 
здійсненню правосуддя, конституційного 
принципу права на захист – особою, яка 
проводить дізнання, слідчим, прокурором, 
суддею стосовно окремих категорій осіб 
– підозрюваного, обвинуваченого, підсуд-
ного у вигляді надання у встановленому 
законом порядку можливості реалізації 
права на захист у формі правомірної ді-
яльності захисника чи представника особи 
по наданню правової допомоги чи у формі 
самозахисту.

н.Ю. карПоВа, 
аспірантка
(Академія адвокатури України)
(Науковий керівник професор Є.В. Фесенко)

осоБлиВості Покарання 
За Злочин, ПЕрЕдБачЕний 
ст. 374 кк УкраЇни
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Із ч.1 ст. 374 КК, випливає, що 
суб’єктами цього злочину можуть бути 
лише окремі категорії осіб – особа, яка 
проводить дізнання, слідчий, прокурор, 
суддя. Ці категорії осіб відповідно до за-
кону наділені спеціальними повноважен-
нями здійснювати правосуддя та діяль-
ність, яка сприяє здійсненню правосуддя. 
До діяльності, яка сприяє здійсненню 
правосуддя, належать дізнання та досу-
дове слідство. Також ці категорії осіб від-
повідно до закону повинні забезпечити 
дотримання при здійсненні правосуддя та 
діяльності, яка сприяє здійсненню право-
суддя, конституційного принципу права 
на захист підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного у вигляді надання у встановле-
ному законом порядку можливості реалі-
зації права на захист у формі правомірної 
діяльності захисника чи представника 
особи по наданню правової допомоги чи у 
формі самозахисту.

Обов’язок особи, яка проводить ді-
знання, надати у встановленому законом 
порядку можливість реалізації права під-
озрюваного на захист підозрюваному під 
час проведення дізнання закріплений в 
ст. 21 та п. 5 ст. 106 КПК України відпо-
відно до якого:

«Про кожний випадок затримання 
особи, підозрюваної у вчиненні злочину, 
орган дізнання зобов’язаний скласти про-
токол із зазначенням підстав, мотивів, дня, 
години, року, місяця, місця затримання, по-
яснень затриманого, часу складання про-
токолу про роз’яснення підозрюваному в 
порядку, передбаченому ч. 2 ст 21 цього 
Кодексу, права мати побачення із захисни-
ком з моменту затримання. Протокол під-
писується особою, яка його склала, і затри-
маним».

Обов’язок слідчого надати у встановле-
ному законом порядку можливість реаліза-
ції права підозрюваного чи обвинуваченого 
на захист підозрюваному чи обвинуваче-
ному під час проведення досудового слід-
ства закріплений у ст.ст. 21, 106, 106¹, 107 
КПК України.

Обов’язок прокурора наглядати за 
наданням у встановленому законом по-
рядку можливості реалізації права під-
озрюваного, обвинуваченого на захист 
підозрюваному, обвинуваченому під час 
проведення дізнання і досудового слідства 
встановлений ст.ст. 21, 227 КПК України. 
Відповідно до п.п. 1, 2, 9, 10, 12 ст. 227 
КПК України:

«Здійснюючи нагляд за виконанням за-
конів органами дізнання і досудового слід-
ства, прокурор у межах своєї компетенції:

1) вимагає від органів дізнання і до-
судового слідства для перевірки 
кримінальні справи, документи, 
матеріали та інші відомості про 
вчинені злочини, хід дізнання, досу-
дового слідства і встановлення осіб, 
які вчинили злочини; перевіряє не 
менш як один раз на місяць вико-
нання вимог закону про прийман-
ня, реєстрацію і вирішення заяв та 
повідомлень про вчинені або ті, що 
готуються, злочини;

2) скасовує незаконні і необґрунтовані 
постанови слідчих та осіб, які про-
вадять дізнання;

9) вилучає від органу дізнання і пере-
дає слідчому будь-яку справу, пе-
редає справу від одного органу до-
судового слідства іншому, а також 
від одного слідчого іншому з метою 
забезпечення найбільш повного і 
об’єктивного розслідування;

10) усуває особу, яка провадить ді-
знання, або слідчого від дальшого 
ведення дізнання або досудового 
слідства, якщо вони допустили по-
рушення закону при розслідуванні 
справи;

12) вирішує питання про допущення 
захисника до участі в справі».

Обов’язок судді надати у встановле-
ному законом порядку можливість реаліза-
ції права підсудного на захист підсудному 
під час проведення судового розгляду за-
кріплений в п. 2 ст. 21 КПК України, відпо-
відно до якого:
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«Особа, яка провадить дізнання, слід-
чий, прокурор, суддя і суд зобов’язані до 
першого допиту підозрюваного, обвину-
ваченого і підсудного роз’ясняти їм право 
мати захисника і скласти про це протокол, 
а також надати підозрюваному, обвинува-
ченому і підсудному можливість захища-
тися встановленими законом засобами від 
пред’явленого обвинувачення та забез-
печити охорону їх особистих і майнових 
прав».

Загальною рисою усіх перелічених 
вище суб’єктів злочину передбаченого ч. 1 
ст. 374 КК є їх належність до спеціальних 
суб’єктів злочину. Згідно з ч. 2 ст. 18 КК 
спеціальним суб’єктом злочину є фізична 
осудна особа, що вчинила у віці, з якого 
може наставати кримінальна відповідаль-
ність, злочин, суб’єктом якого може бути 
лише певна особа.

Примітка 1 до ст. 364 КК конкретизує 
окремий підвид спеціального суб’єкту зло-
чину – службову особу:

«Службовими особами» у ст.ст. 364, 
365, 368, 368², 369 цього Кодексу є особи, 
які постійно, тимчасово чи за спеціальним 
повноваженням здійснюють функції пред-
ставників влади чи місцевого самовряду-
вання, а також обіймають постійно чи тим-
часово в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, на державних 
чи комунальних підприємствах, в устано-
вах чи організаціях посади, пов’язані з ви-
конанням організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських функцій, 
або виконують такі функції за спеціальним 
повноваженням, яким особа наділяється 
повноважним органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування, цен-
тральним органом державного управління 
із спеціальним статусом, повноважним 
органом чи повноважною особою підпри-
ємства, установи, організації, судом або за-
коном». 

Потрібно також зазначити примітку 2 
до ст. 368 КК, згідно якої:

«Службовими особами, які займають 
відповідальне становище, є особи, зазна-

чені у п. 1 примітки до ст 364, посади яких 
згідно зі ст 25 Закону України «Про дер-
жавну службу» (3723-12) віднесені до тре-
тьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, а 
також судді, прокурори і слідчі, керівники, 
заступники керівників органів державної 
влади та управління, органів місцевого са-
моврядування, їх структурних підрозділів 
та одиниць». 

З розгляду повноважень та обов’язків 
особи, яка проводить дізнання, слідчого, 
прокурора, судді випливає, що вони під-
падають під визначення окремого підвиду 
спеціального суб’єкту злочину – службову 
особу. Тобто, вони є службовими особами 
суду і органів досудового слідства і мають 
можливості для скоєння діяння, передба-
ченого ч. 1 ст. 374 КК, саме під час своєї 
службової діяльності.

При цьому слід звернути увагу на те, 
що ст. 364 КК, конкретизує окремий вид 
службових осіб – ч. 3 ст. 364, визначає як 
окремий вид службових осіб працівників 
правоохоронних органів.

Це повинно враховуватись при кваліфі-
кації злочину, адже як справедливо заува-
жує М.І. Коржанський « …для правильної 
кваліфікації злочину необхідно вибрати і 
застосувати ту норму, яка найповніше опи-
сує ознаки вчиненого діяння і в цьому по-
лягає юридична сутність кваліфікації зло-
чинів» [3, 6–7]. На думку В.М. Кудрявцева 
« …встановлення всіх ознак певних злочи-
нів і додатково ще однієї ознаки цього пев-
ного, конкретного діяння і складу злочину, 
що його передбачає є надзвичайно важли-
вим для правильного визначення правових 
наслідків кримінальної відповідальності» 
[4, 10].

Як справедливо зауважує М.І. Бажанов 
«…лише коли злочину у вироку суду буде 
дана правильна кваліфікація, створюється 
законна підстава для призначення пока-
рання» [5, 318]. 

Я.П. Зейкан розглядає врахування ад-
вокатом усіх деталей конкретної справи, як 
його обов’язок під час захисту прав підза-
хисного [6, 157].

н.Ю. карпова
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Індивідуалізація покарання як прин-
цип його призначення закріплена в ба-
гатьох нормах закону. Вона полягає в 
обов’язковому врахуванні при призначенні 
покарання індивідуальних особливостей 
конкретної справи, головним чином, особи 
засудженого.

Згідно з п. 2 ст. 65 КК, суд призначає 
покарання відповідно до положень Загаль-
ної частини цього Кодексу, а відповідно до 
п. 3 ст. 65 КК, суд при призначенні пока-
рання повинен враховувати ступінь тяжко-
сті вчиненого злочину, особу винного та 
обставини, що пом’якшують та обтяжують 
покарання.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 374 КК, 
скоєння діяння, яке описується у ч. 1 ст. 374 
КК, як злочинне, карається штрафом від 
трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправ-
ними роботами на строк до двох років, або 
арештом на строк до шести місяців, з по-
збавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років або без такого.

Але ми встановили що це діяння може 
бути скоєне лише спеціальними суб’єктами 
злочину – службовими особами: особою, 
яка проводить дізнання, слідчим, прокуро-
ром, суддею. Тому за принципом індивіду-
алізації покарання це необхідно врахову-
вати при призначенні покарання.

Потрібно звернути увагу на окреме 
визначення умов застосування такого на-
явного у санкції ч. 1 ст. 374 КК, виду по-
карання, як виправні роботи.

Стаття 57 КК надає визначення цьому 
виду покарання: покарання у виді виправ-
них робіт встановлюється на строк від 
шести місяців до двох років і відбувається 
за місцем роботи засудженого. Із суми за-
робітку засудженого до виправних робіт 
провадиться відрахування в доход держави 
у розмірі, встановленому вироком суду, в 
межах від десяти до двадцяти відсотків.

Засуджений відбуває покарання тільки 
за місцем роботи, що має за мету його ви-

правлення в звичайних для нього умовах 
праці та запобігання вчинення ним но-
вого злочину. Місцем роботи є підприєм-
ство, установа, організація, незалежно від 
форми власності, де особа прийнята на ро-
боту у передбаченому законодавством по-
рядку, виконує покладені у зв’язку з цим на 
неї трудові (службові) обов’язки й одержує 
заробітну плату. 

Зазначена стаття (57) також визначає 
умови застосування виправних робіт. Від-
повідно до ч. 2 ст. 57 КК, виправні роботи 
не застосовуються до наступних категорій 
осіб: вагітних жінок та жінок, які перебу-
вають у відпустці по догляду за дитиною, 
до непрацездатних, до осіб, що не досягли 
шістнадцяти років, та тих, що досягли пен-
сійного віку, а також до військовослужбов-
ців, осіб рядового і начальницького складу 
Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, працівни-
ків правоохоронних органів, нотаріусів, 
суддів, прокурорів, адвокатів, державних 
службовців, посадових осіб органів місце-
вого самоврядування.

Наявність у цьому переліку спеціаль-
них суб’єктів злочину, який передбачений 
ч. 1 ст. 374 КК – працівників правоохо-
ронних органів, до яких належать особи, 
які проводять дізнання та слідчі, суддів та 
прокурорів, показує на суперечність між 
диспозицією ч. 2 ст. 57 та санкцією ч. 1 
ст. 374 КК.

Як зазначив В.Т. Маляренко «…супер-
ечливість і непослідовність нормативних 
актів надзвичайно ускладнює роботу су-
дів» [7, 325], тому цей недолік необхідно 
усунути.

Для усунення суперечності між диспо-
зицією ч. 2 ст. 57 та санкцією ч. 1 ст. 374 
КК пропонуємо виключити з ч. 1 ст. 374 
КК слова «або виправними роботами на 
строк до двох років», оскільки дане пока-
рання не може бути застосоване до особи, 
яка виступає спеціальним суб’єктом у да-
ному складі злочину. 
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реЗЮме
Статья посвящена исследованию особенностей санкции преступления, предусмо-

тренного ст. 374 УК Украины. Рассматриваются вопросы относительно специального 
субъекта состава преступления, должностного лица, сотрудника правоохранительных ор-
ганов, вид наказания, в частности, исправительные работы. Главное внимание уделяется 
применению принципа индивидуализации наказания при назначении меры наказания. 
Основная идея данной статьи касается определения специального субъекта состава пре-
ступления, который не может быть приговорен к исправительным работам, приведение 
норм статьи Особенной части УК Украины в соответствие с нормами статьи Общей части 
УК Украины.

SUMMARY:
The published article is determined for studying such a question as the peculiarities of the 

sanction of the offense which is envisaged by article 374 of Criminal Codex of Ukraine. The 
suggested article includes observing such questions as the peculiarities of the sanction of the 
offense, the special subject of the offense, the official, the officers of the law, the penalty fixed by 
law, the corrective labor. The main attention is given to using the principle individualization of 
penalty when imposing penalty. The key note concerns such issues as the definition of the special 
subject, to whom the correctional labor can’t be applied, the accordance of the article of Special 
part of Criminal Codex of Ukraine with the article of General part of Criminal Codex of Ukraine.
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Відомо, що стержнем усієї кримі-
нально-процесуальної діяльності є процес 
доказування. Тому теоретичні та практичні 
проблеми процесу доказування є найакту-
альнішими для науки кримінального про-
цесу і потребують якнайшвидшого вирі-
шення. Високо оцінюючи рівень наукової 
розробленості проблем доказового права, 
слід визнати, що сьогодні існує низка мало-
досліджених питань, пов’язаних із збиран-
ням доказів, серед яких питання про про-
цесуальну форму такої дії, як витребування 
предметів і документів. 

Про право особи, яка провадить дізна-
ння, слідчого, прокурора і суду застосувати 
указаний засіб доказування згадується у 
ч. 1 ст. 66 та ч. 4 ст. 97 КПК України. Так, 
згідно з ч. 1 ст. 66 КПК України особа, яка 
провадить дізнання, слідчий, прокурор і 
суд у справах, що перебувають у їх про-
вадженні, мають право вимагати від під-
приємств, установ, організацій, посадових 
осіб і громадян пред’явити предмети й до-
кументи, які можуть установити необхідні 
в справі фактичні дані [8]. Відповідно до 
ч. 4 ст. 97 КПК України шляхом витре-
бування необхідних документів також 
може здійснюватися перевірка заяви або 
повідомлення про злочин до порушення 
справи [8]. 

На практиці цей засіб доказування за-
стосовують дуже часто, в основному, шля-
хом направлення письмових вимог про 
надання керівниками підприємств, уста-
нов, організацій певних документів. Проте 
порядок витребування предметів і доку-
ментів та оформлення результатів цієї дії 
кримінально-процесуальне законодавство 
не містить. 

Необхідно зазначити, що зі змісту за-
кону не зрозуміло, на якій стадії процесу 
дозволяється застосовувати цей засіб до-
казування. Частина 1 ст 66 КПК України 
дозволяє вимагати предмети й документи 
в справах, що перебувають у провадженні, 
тільки після порушення кримінальної 
справи [8]. Тоді як ч. 4 ст. 97 КПК України 
дозволяє витребувати необхідні документи 
на стадії порушення кримінальної справи 
[8]. Крім того, у ч. 1 ст. 66 КПК України 
йдеться про предмети й документи, а в ч. 4 
ст. 97 КПК України – тільки про документи 
[8]. Отже, існує необхідність у більш ґрун-
товному дослідженні зазначеної проблеми. 

Розробку окремих теоретичних та 
практичних аспектів витребування пред-
метів і документів здійснювали О.В. Ас-
тапенко, Ю.М. Грошевий, Ю.О. Гурджі, 
Л.М. Гуртієва, І.А. Карлаш, В.А. Колодяж-
ний, О.М. Ларін, В.Г. Пожар, С.А. Шейфер, 
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та інші вчені. Разом з тим, й досі окреслені 
вище проблеми не знайшли свого вирі-
шення в науці кримінального процесу. 
З огляду на це метою цієї статті є здій-
снення теоретичного аналізу сутності ви-
требування предметів і документів та роз-
роблення процесуальної форми указаного 
засобу доказування.

У юридичній літературі витребування 
предметів і документів визначається як са-
мостійний спосіб збирання доказів, який 
являє собою процесуальну дію і має вираз 
у владній вимозі слідчого, органу дізнання, 
прокурора та суду про надання їм певних 
предметів і документів, котра кореспон-
дує обов’язок підприємству, установі, 
організації, їх посадовим особам і грома-
дянам надати такі предмети та документи 
[1, 10]. На думку учених, умовами, що да-
ють право органу дізнання, слідчому, суду 
отримати докази у такому порядку є від-
сутність необхідності у подоланні протидії 
осіб, зацікавлених у викривленні істини, 
а також відсутність обставин, що свідчать 
про можливість знищення, втрати, підро-
блення чи приховування необхідних пред-
метів та документів або інших особливих 
обставин, що вимагають негайної виїмки 
цих об’єктів, у тому числі, у примусовому 
порядку [1, 10; 7, 139]. 

Виходячи із зазначеного, процесуальну 
дію витребування предметів і документів 
можна охарактеризувати як спрощений по-
рядок отримання доказів, який не передба-
чає проведення будь-яких пошукових дій. 
Спрощеність цієї процесуальної дії пояс-
нюється добровільністю виконання вимог 
щодо подання доказів фізичними та юри-
дичними особами.

Відомо, що порядок проведення будь-
якої процесуальної дії, у тому числі на-
правленої на отримання доказів, повинен 
містити усі необхідні гарантії забезпечення 
прав і законних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб. На наш погляд, на практиці 
можуть траплятися випадки, коли виника-
тимуть сумніви в добровільності подання 
доказів при вчинені витребування пред-

метів і документів. У той же час, установ-
лення усіх необхідних гарантій (таких як, 
наприклад, обов’язкова участь понятих 
при отриманні доказів чи наявність до-
зволу суду на витребування), на нашу 
думку, позбавить всякого сенсу вчиняти цю 
процесуальну дію замість необхідної слід-
чої: за часом проведення вони відрізнятися 
не будуть, а ризик знищення, втрати, під-
роблення чи приховування предметів або 
документів при отриманні їх шляхом ви-
требування завжди залишатиметься. Отже, 
виникає питання про доцільність існу-
вання права державних органів та посадо-
вих осіб, які ведуть кримінальний процес в 
інший спосіб, ніж проведення слідчих дій, 
отримувати докази, оскільки завжди зали-
шатиметься ризик завдання шкоди правам 
і законним інтересам фізичних та юридич-
них осіб. 

На нашу думку, у кримінальному про-
цесі буде правильним у такому, спроще-
ному, порядку отримувати лише документи 
та застосовувати цей засіб доказування ви-
ключно до юридичних осіб.

Слід зазначити, що саме таке призна-
чення має подібний спосіб отримання фак-
тичних даних в оперативно-розшуковій 
діяльності. Так, відповідно до п. 4 ст. 8 За-
кону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» оперативним підрозділам для 
виконання завдань оперативно-розшукової 
діяльності за наявності передбачених ст. 6 
цього Закону підстав надається право озна-
йомлюватися з документами та даними, що 
характеризують діяльність підприємств, 
установ та організацій, вивчати їх, за раху-
нок коштів, що виділяються на утримання 
підрозділів, які здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, виготовляти копії з 
таких документів, за вимогою керівників 
підприємств, установ та організацій – ви-
ключно на території таких підприємств, 
установ та організацій, а з дозволу суду 
– витребувати документи та дані, що ха-
рактеризують діяльність підприємств, 
установ, організацій, а також спосіб життя 
окремих осіб, підозрюваних у підготовці 
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або вчиненні злочину, джерело та розміри 
їх доходів, із залишенням копій таких до-
кументів та опису вилучених документів 
особам, в яких вони витребувані, та за-
безпеченням їх збереження і повернення у 
встановленому порядку [3]. 

Також п. б ч. 2 ст. 12 Закону України 
«Про організаційно-правові основи бо-
ротьби з організованою злочинністю» ре-
гламентується, що при здійсненні заходів 
боротьби з організованою злочинністю 
спеціальним підрозділам по боротьбі з ор-
ганізованою злочинністю органів внутріш-
ніх справ і Служби безпеки України нада-
ються повноваження на письмову вимогу 
керівників відповідних спеціальних під-
розділів по боротьбі з організованою зло-
чинністю одержувати від банків, а також 
кредитних, митних, фінансових та інших 
установ, підприємств, організацій (неза-
лежно від форм власності) інформацію й 
документи про операції, рахунки, вклади, 
внутрішні та зовнішні економічні угоди 
фізичних і юридичних осіб. Указаним нор-
мативним актом установлюється строк на 
подачу документів: документи необхідно 
подати негайно, а якщо це неможливо – не 
пізніше як протягом 10 діб [4].

Варто звернути увагу, на те, що указані 
нормативні акти містять заборону витребу-
вати у такому порядку оригінали первин-
них фінансово-господарських документів 
[3; 4]. 

На наш погляд, застосування опера-
тивно-розшукової дії витребування доку-
ментів саме до юридичних осіб не випад-
кове. Однією з особливостей юридичної 
природи юридичної особи та, зокрема, 
реалізації її правосуб’єктності є те, що 
всі питання функціонування юридичної 
особи, починаючи з рішення засновників 
про створення, зафіксовано в документах. 
Тому найпоширенішими в кримінальному 
процесі при доказуванні фактів, пов’язаних 
з діяльністю юридичних осіб, є письмові 
докази, точніше – документи. Інша особли-
вість – інформація про юридичну особу, у 
тому числі й та, що міститься в указаних 

документах, за режимом доступу належить 
до відкритої, тоді як відповідно до ч. 2 ст. 21 
Закону України «Про інформацію» інфор-
мація про фізичну особу належить до кон-
фіденційної [2]. Виходячи з викладеного, 
ми уважаємо правильним законодавче за-
кріплення обов’язку саме юридичних осіб 
самим надавати необхідні документи без 
проведення примусових і пошукових дій. 
Такий обов’язок юридичних осіб, на нашу 
думку, повинен бути закріплений у кримі-
нальному процесі. 

При цьому доцільно буде встановити 
адміністративну відповідальність для по-
садових осіб підприємств, установ, органі-
зацій за невиконання цього обов’язку.

Отримання предметів, які зазвичай є 
речовими доказами, на наше переконання, 
має відбуватися у формі таких слідчих дій, 
як огляд, обшук або виїмка. Регламенто-
вана законодавством форма проведення 
слідчих дій містить всі необхідні гарантії 
для захисту прав і законних інтересів як фі-
зичних, так і юридичних осіб. Наявність у 
правоохоронних органів можливості отри-
мати інші предмети матеріального світу у 
юридичної особи та предмети й документи 
у фізичної особи в іншій формі, ніж слідчі 
дії, на нашу думку, може бути причиною 
зловживань. 

Зрозуміло, що однією з гарантій за-
хисту прав юридичних осіб має бути пе-
редбачена в Кримінально-процесуальному 
кодексі заборона витребувати оригінали 
первинних фінансово-господарських до-
кументів. 

На нашу думку, окрім заборони отри-
мувати оригінали первинних господар-
ських документів також необхідно встано-
вити заборону отримувати як оригінали, 
так і копії документів, що містять інформа-
цію, яка належить до конфіденційної. 

Сьогодні в Україні, як і в інших краї-
нах світу, у процесі підприємницької ді-
яльності при створенні нових технологій, 
у результаті інтелектуальної праці виника-
ють насичені найрізноманітнішими відо-
мостями інформаційні об’єкти, що мають 
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комерційну цінність. Це можуть бути мето-
дики робіт, перспективні технічні рішення, 
результати маркетингових досліджень 
тощо, націлені на досягнення підприєм-
ницького успіху [6]. 

Конфіденційна інформація – це відо-
мості, які перебувають у володінні, корис-
туванні або розпорядженні окремих фізич-
них чи юридичних осіб і поширюються за 
їх бажанням відповідно до передбачених 
ними умов. Особи, які володіють конфіден-
ційною інформацією, самостійно визнача-
ють режим доступу до неї, включаючи на-
лежність її до категорії конфіденційної, та 
встановлюють для неї систему (способи) 
захисту [5]. Виняток становить інформація 
комерційного та банківського характеру, 
а також інформація, правовий режим якої 
встановлено Верховною Радою України 
за поданням Кабінету Міністрів України 
(з питань статистики, екології, банківських 
операцій, податків тощо), та інформа-
ція, приховування якої становить загрозу 
життю та здоров’ю людей (ч. 6 ст. 30 За-
кону України «Про інформацію») [2]. 

Вищий господарський суд України до 
кола конфіденційної інформації у сфері 
господарської (підприємницької) діяль-
ності зараховує інформацію, що визна-
чається такою законом (ст. 862 ЦК), ко-
мерційну таємницю (ст. 505–508 ЦК) та 
ноу-хау (ст. 1 Закону України «Про інвес-
тиційну діяльність») [5].

Як бачимо, юридична особа до конфі-
денційної інформації може віднести будь-
яку інформацію, отриману в процесі своєї 
діяльності. І це може бути інформація не 
тільки комерційного значення.

Повний перелік інформації, яку не 
можна відносити до комерційної таємниці, 
а також до конфіденційної інформації вза-
галі, дає Постанова Кабінету Міністрів 
України від 9 серпня 1993 р. № 611 «Про 
перелік відомостей, що не становлять ко-
мерційної таємниці».

До відкритої інформації належать:
 – установчі документи, документи, 

що дозволяють займатися підпри-

ємницькою діяльністю та її окре-
мими видами;

 – інформація за всіма встановлени-
ми формами державної звітності;

 – дані, необхідні для перевірки об-
числення й сплати податків та ін-
ших обов’язкових платежів;

 –  відомості про чисельність і склад 
працюючих, їхню заробітну плату 
в цілому та за професіями й по-
садами, а також наявність вільних 
робочих місць;

 – документи про сплату податків і 
обов’язкових платежів;

 – інформація про забруднення на-
вколишнього природного серед-
овища, недотримання безпечних 
умов праці, реалізацію продукції, 
що завдає шкоди здоров’ю, а та-
кож інші порушення законодавства 
України та розміри заподіяних при 
цьому збитків;

 – документи про платоспроможність;
 – відомості про участь посадових 

осіб підприємства в кооперати-
вах, малих підприємствах, спілках, 
об’єднаннях та інших організаці-
ях, які займаються підприємниць-
кою діяльністю;

 – відомості, що відповідно до чин-
ного законодавства підлягають 
оголошенню. 

Підприємства зобов’язані подавати пе-
релічені в цій постанові відомості органам 
державної виконавчої влади, контролю-
ючим і правоохоронним органам, іншим 
юридичним особам відповідно до чинного 
законодавства, за їх вимогою [9].

На нашу думку, Кримінально-проце-
суальний кодекс з метою захисту права 
юридичної особи на конфіденційну інфор-
мацію повинен містити гарантії такого за-
хисту. 

Зважаючи на викладене, пропонуємо 
до Кримінально-процесуального кодексу 
внести такі зміни:

 – ч. 1 ст. 66 викласти в такій редакції: 
«Особа, яка провадить дізнання, 
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слідчий, прокурор і суд у справах, 
які перебувають у їх провадженні, 
вправі викликати в порядку, уста-
новленому цим Кодексом, будь-
яких осіб як свідків і потерпілих 
для допиту або як експертів для 
дачі висновків; витребувати від 
підприємств, установ, організа-
цій, посадових осіб документи, 
що можуть установити необхідні 
в справі фактичні дані; вимагати 
проведення ревізій, вимагати від 
банків інформацію, яка містить 
банківську таємницю, щодо юри-
дичних та фізичних осіб у поряд-
ку й обсязі, установлених Законом 
України «Про банки і банківську 
діяльність». Виконання цих вимог 

є обов’язковим для всіх громадян, 
підприємств, установ і організа-
цій»;

 – доповнити статтею 83¹ такого зміс-
ту: «Підприємства, установи, орга-
нізації на письмовий запит особи, 
яка провадить дізнання, слідчого, 
прокурора і суду зобов’язані надати 
необхідні документи. Витребувані 
документи та інформацію необхід-
но подати негайно або не пізніше 
як протягом 3 діб.

Забороняється витребувати в такому 
порядку оригінали первинних фінансово-
господарських документів, оригінали і ко-
пії документів, що містять конфіденційну 
інформацію». 
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вым регулированием истребования предметов и документов в уголовном процессе Укра-
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ины. В статье автор предлагает собственное видение законодательного совершенствова-
ния данного процессуального действия
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На сучасному етапі розвитку україн-
ської держави, коли відбувається процес 
оновлення чинного законодавства, дуже 
гостро стоїть питання розробки ефектив-
ної нормативно-правової бази нашої кра-
їни. Без внесення певних змін в діючу сис-
тему вітчизняного права неможливо буде 
побудувати українську державу, яка рів-
ноправно увійде до рядів найпотужніших 
країн світу.

Однією з галузей права, що потребує 
суттєвих змін, є кримінальний процес. 
Вже довгий час не лише на сторінках на-
укової літератури, а й на законодавчому 
рівні розглядається питання прийняття но-
вого Кримінально-процесуального кодексу 
України, але й досі це питання залиша-
ється не вирішеним. На сьогоднішній день 
існує Проект КПК України № 820/2010, 
який знаходиться на розгляді відповідних 
департаментів Ради Європи. Однак, про-
аналізувавши даний Проект [8], ми дійшли 
висновку, що він не містить положень, які 
регулювали б діяльність слідчого щодо 
розшуку обвинуваченого. Тому виникає 
необхідність розглянути основні змістові 
елементи діяльності слідчого щодо роз-
шуку обвинуваченого відповідно до чин-
ного КПК.

Розшук обвинуваченого відноситься до 
змісту розшукової роботи правоохоронних 
органів, яка досліджується в межах кримі-
нально-процесуальної науки, криміналіс-
тики та оперативно-розшукової діяльності. 
Питання розшуку обвинувачених розгляда-
лися в працях таких вчених, як С.І. Апухтін, 
В.П. Бахін, О.С. Саічин, О.В. Столярський, 
Н.С. Карпов, О.Н. Карпов, Д.О. Компа-
нієць, В.Я. Мацюк, М.А. Погорецький, 
В.П. Пилипчук, В.І. Попов, О.В. Поярков, 
І.В. Сервецький, В.А. Лукашов та інші, од-
нак не всі питання ще, на жаль, є достатньо 
вивченими і на деяких з них нам хотілось 
би зупинитись.

Відносно визначення поняття «розшуку 
обвинуваченого» в юридичній науці не має 
єдності. Це пояснюється тим, що кримі-
нально-процесуальний закон використовує 
поняття «розшук обвинуваченого», однак 
не містить його визначення. Автором вже 
обґрунтувалась позиція щодо розшуко-
вої діяльності слідчого [1, 198–200; 3], на 
підставі якої визначення розшуку обви-
нуваченого зводиться до наступного: це 
комплексна система процесуальних (слід-
чих) та непроцесуальних дій (гласних та 
оперативно-розшукових заходів), що ґрун-
туються на кримінально-процесуальному, 

а.В. дунаЄВа, 
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(Національна академія внутрішніх справ)
(Науковий керівник кандидат юридичних наук  
О.І. Галаган)

осноВні ЗМістоВі 
ЕлЕМЕнти діяльності 
слідчого Щодо роЗшУкУ 
оБВинУВачЕного

Ключові слова: розшукова діяльність слідчого, розшук обвинуваченого, норми 
кримінального процесу, зміст діяльності слідчого, елементи змісту.

 © А.в. дунаєва, 2012.



129

оперативно-розшуковому законодавстві і 
підзаконних нормативних актах, яка здій-
снюється слідчим, органом розшуку, ад-
міністрацією місць позбавлення волі та 
іншими компетентними органами щодо 
встановлення місця перебування обвинува-
ченого з урахуванням принципів точності 
вихідної інформації, планомірності, безпе-
рервності, оперативності та взаємодії як на 
території держави, так і за її межами.

На підставі сформульованого нами ви-
значення розшуку обвинуваченого, ана-
лізу різних поглядів науковців необхідно 
з’ясувати та розглянути основні змістові 
елементи діяльності слідчого щодо роз-
шуку обвинувачених, зокрема: мети, за-
вдань, принципів розшуку обвинуваченого; 
суб’єктів цього виду діяльності; засобів її 
здійснення; функцій та методів розшукової 
діяльності слідчого.

В науковій літературі висловлюються 
різні думки відносно питання, до якої ж 
галузі права відноситься розшукова діяль-
ність. Проте ми підтримуємо І.В. Сервець-
кого, який вважає розшукове право само-
стійною юридичною наукою, що має свій 
зміст [1, 142–145]. Виходячи з цього, ви-
значимо зміст розшукової діяльності слід-
чого, яка є різновидом розшукової роботи 
ОВС.

Розшук слідчим обвинувачуваного 
включає такі найбільш значущі елементи: 

• мета і завдання, принципи розшуку 
обвинуваченого, що переховується 
від слідства та суду;

• суб’єкти розшукової діяльності;
• об’єкт розшукової діяльності слід-

чого;
• функції розшукової діяльності слід-

чого;
• методи та засоби здійснення розшу-

кової діяльності слідчого;
• результат розшуку обвинуваченого.
Названі елементи утворюють систему 

діяльності слідчого щодо розшуку обвину-
ваченого, який переховується від слідства 
та суду. Розглянемо детальніше кожен з 
елементів структури розшуку для визна-

чення їх ролі і значення в розшуковій ро-
боті.

Метою діяльності слідчого щодо роз-
шуку обвинуваченого є встановлення 
місця перебування обвинуваченого, тобто 
його виявлення та затримання, що опосе-
редковано зазначено в ст. 137 КПК [6]. При 
цьому під «виявленням обвинуваченого» 
слід розуміти встановлення точного міс-
цезнаходження обвинуваченого і його без-
посереднє ототожнення, а під «затриман-
ням обвинуваченого» – його доставлення 
до органу внутрішніх справ, затримання 
відповідно до ст. 106 КПК України [6], 
етапування (конвоювання) до місця прова-
дження досудового слідства.

Щоб досягти кінцевої мети розшукової 
діяльності слідчого з встановлення місця 
перебування обвинуваченого, що перебу-
ває у розшуку, його виявлення та затри-
мання, слідчий повинен виконати певну 
роботу. Так, на наш погляд, до завдань роз-
шукової роботи слідчого з встановлення 
місця перебування обвинуваченого можна 
віднести:

1) перевірку дійсності факту ухилен-
ня обвинуваченого від слідства та 
суду;

2) встановлення інформаційно-психо-
логічної характеристики особистос-
ті обвинуваченого, що переховуєть-
ся від слідства та суду;

3) перевірку установ, підприємств, за-
кладів різних форм власності з ме-
тою встановлення інформації щодо 
обвинуваченого, яка допоможе в 
проведенні розшуку;

4) установлення осіб, які можуть зна-
ти про місцезнаходження обвину-
ваченого, який переховується від 
органів слідства та суду, або про 
інші дані, що можуть сприяти його 
розшуку;

5) висунення припущень щодо мож-
ливості перебування обвинуваче-
ного, місцезнаходження якого не-
відоме, за кордоном та з’ясування в 
яких країнах може він знаходитись;
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6) виконання певних дій для оголо-
шення у розшук конкретної особи;

7) визначення дій, які повинен викона-
ти слідчий у разі отримання повідо-
млення щодо затримання обвинува-
ченого, який перебуває у розшуку;

8) з’ясування характеру і змісту дій 
суб’єкта розслідування та органу 
внутрішніх справ при отриманні 
повідомлення про затримання об-
винуваченого;

9) визначення власних дій для етапу-
вання (конвоювання) розшуканого 
обвинуваченого до місця досудово-
го слідства.

Діяльність слідчого, яка направлена 
на організацію розшуку обвинуваченого, 
який ухиляється від слідства, повинна ба-
зуватися на певних принципах, що склада-
ють основу боротьби зі злочинністю та які 
використовує слідчий в своїй розшуковій 
діяльності.

В науці кримінального процесу наве-
дено велику кількість понять терміна «прин-
ципи» [9, 124; 7, 102; 10, 184], однак ніхто з 
науковців так і не вказав на те, що ж необ-
хідно розуміти під принципами здійснення 
розшуку. О.В. Захарченко зупиняється на 
питанні дослідження принципів, якими 
необхідно керуватися під час здійснення 
розшуку обвинуваченого [5, 183]. Так, до 
принципів, які характерні для здійснення 
розшуку, вона відносить: точність вихідної 
інформації; планомірність розшуку; безпе-
рервність розшуку; оперативність в органі-
зації та проведенні розшукових заходів; ор-
ганізація взаємодії між слідчим та органом 
дізнання; організація взаємодії між орга-
нами досудового слідства та громадськістю.

На наш погляд, ці принципи розшуко-
вої роботи належать до спеціальних прин-
ципів. О.В. Захарченко вдало перерахувала 
та розтлумачила спеціальні принципи роз-
шукової роботи, але обмежилась їх пере-
ліком.

Як аргументи на підтвердження та-
кої думки зазначимо наступне: як відомо, 
кожна наука, галузь права, інститут базу-

ються на власних принципах, які склада-
ються з конституційних, загальних і спеці-
альних принципів.

Детально зупинятись на конституцій-
них та загальних принципах розшукової 
діяльності не будемо, бо це питання є те-
мою іншого дослідження, увагу ж зосеред-
имо на спеціальних принципах розшукової 
діяльності. О.В. Захарченко відмічає на-
ступні принципи [5]:

1.  Принцип точності вихідної інформа-
ції. Початковий успіх організації розшуку 
обвинувачених, які ухиляються від явки за 
викликом слідчого, органу дізнання чи суду, 
полягає в точності інформації, отриманої 
органами досудового слідства про особу, яку 
об’явили у розшук. В цьому відношенні ді-
яльність слідчого, органу дізнання повинна 
бути направлена, передусім, на вивчення 
особливості обвинуваченого у вчиненні зло-
чину. Для того, щоб за мінімальних витрат 
у найкоротший строк обвинуваченого було 
виявлено, важливим завданням слідчого є 
правильна та точна інформованість органу 
дізнання, тобто тієї структури, яка буде без-
посередньо займатися розшуком.

2.  Принцип планомірності розшуку 
знаходить своє вираження у взаємодії ор-
ганів дізнання та слідчого, як по зупинених 
кримінальних справах, так і в тих випадках, 
коли обвинувачений оголошений у розшук 
без зупинення кримінальної справи. Скла-
дання злагодженого плану щодо розкриття 
злочину повинно здійснюватись у кожній 
справі.

3.  Принцип безперервності розшуку. 
Вимоги безперервності розшуку базуються 
на тому, що за своєю сутністю розшукова 
діяльність часто виступає як процес пере-
слідування злочинця. Якщо необґрунто-
вано зупиняється розшукова діяльність 
– втрачається можливість з використанням 
найменших сил та засобів ОВС швидкого 
встановлення місцезнаходження обвинува-
ченого, який ухиляється від слідства та суду.

Специфіку і характер розшукової ді-
яльності, з нашої точки зору, визначають 
також і наступні принципи:
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1.  Принцип оперативності, який означає 
швидкість в здійсненні розшукових заходів 
та гнучкість в їх плануванні з урахуванням 
ситуацій, які змінюються [2, 89–94].

2.  Принцип взаємодії органів та підроз-
ділів ОВС, на наш погляд, може бути визна-
чений як елемент організації розслідування, 
що полягає в погодженому визначенні і здій-
сненні слідчих дій, оперативно-розшукових 
та інших заходів під керівництвом слідчого 
з метою ефективного вирішення завдань 
кримінального судочинства.

3.  Принцип наступальності передбачає 
систематичне проведення розшукових за-
ходів, що випереджають дії злочинців.

4.  Принцип конспірації передбачає здій-
снення пошукових, розшукових заходів в 
певній таємниці від осіб, яких перевіряють 
і розшукують, а також від інших осіб, які не 
мають прямого службового відношення до 
організації і вчинення таких заходів.

5.  Принцип поєднання гласних та не-
гласних заходів під час розшуку злочинців, 
які переховуються, випливає із змісту на-
веденого поняття «розшук обвинуваче-
ного», який являє собою систему гласних 
і негласних заходів, що використовуються 
органами слідства та дізнання з метою 
встановлення місцезнаходження обвину-
ваченого.

Підводячи підсумок наведеної думки, 
поєднавши зазначені принципи в єдину 
складову, автор до спеціальних принципів 
розшукової діяльності щодо встановлення 
місцезнаходження обвинуваченого відно-
сить: точність вихідної інформації, плано-
мірність розшуку, безперервність розшуку, 
оперативність, взаємодія, наступальність, 
конспірація, поєднання гласних та неглас-
них заходів під час розшуку злочинців.

Відповідно до ст. 139 КПК [6] до 
суб’єктів розшуку обвинуваченого за-
конодавець відносить слідчого та орган 
розшуку. Визначення поняття «орган роз-
шуку» відсутнє в нормах права. Автори 
численних коментарів до КПК України та 
науковці під органами розшуку розуміють 
органи дізнання, тому несвідомо, а може 

і свідомо, підміняють поняття «органи 
розшуку» на «органи дізнання». На нашу 
думку, ця точка зору є неточною та потре-
бує з’ясування.

Не перелічуючи всі служби, органи та 
підрозділи виконавчої влади, яким законо-
давець надав право здійснювати розшук, 
як приклад, розглянемо підрозділи міліції, 
які допоможуть з’ясувати питання щодо 
тотожності органів розшуку з органами ді-
знання.

Відповідно до ст. 101 КПК України [6] 
міліцію відносять до органів дізнання. Тобто 
між цими поняттями на теоретичному рівні 
можливо поставити знак рівності.

П. 4 ст. 2 Закону України «Про мілі-
цію» [4] до одного з основних завдань ор-
ганів внутрішніх справ відносить розшук 
осіб, які вчинили злочини, тому міліцію ми 
відносимо до органу розшуку. Тобто між 
цими поняттями теж можливо поставити 
знак рівності на теоретичному рівні.

Отже, між поняттями «орган дізна-
ння», «міліція» та «орган розшуку» на тео-
ретичному рівні можливо поставити знаки 
рівності.

Ст. 7 Закону України «Про міліцію» 
[4] наголошує, що міліція України скла-
дається з підрозділів: кримінальної мілі-
ції, міліції громадської безпеки, місцевої 
міліції, транспортної міліції, державної 
автомобільної інспекції, міліції охорони, 
судової міліції, спеціальної міліції. Кожен 
із цих підрозділів має право здійснювати 
розшукову роботу, бо відносяться до ор-
гану розшуку. Однак, наприклад, до по-
вноважень судової міліції відповідно до 
положень чинного законодавства Укра-
їни (законів України «Про статус суддів», 
«Про державний захист працівників суду 
і правоохоронних органів», «Про забез-
печення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві», «Про судоу-
стрій України») законодавець не відносить 
здійснення цим підрозділом розшуку осіб. 
Таким чином, не всім підрозділам міліції 
законодавцем надано право здійснювати 
розшукову діяль ність.
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Зробивши порівняльний аналіз орга-
нів, що здійснюють розшук, та органами 
дізнання можна зробити висновок щодо 
їх відмінності. Не всі підрозділи та пра-
цівники міліції мають право здійснювати 
розшукову діяльність, тому потрібно роз-
межовувати органи дізнання та органи 
розшуку. Органи розшуку є більш вузьким 
поняттям, ніж органи дізнання. Тому на за-
конодавчому рівні слід визначити перелік 
органів розшуку.

Проаналізувавши законодавство Укра-
їни щодо цього питання, до органів роз-
шуку відносимо підрозділи криміналь-
ної міліції, міліції громадської безпеки та 
слідчі підрозділи.

Об’єктом розшукової діяльності слід-
чого із встановлення місця перебування 
обвинуваченого є особа, яка переховується 
від слідства та суду. В цьому плані ст. 138 
КПК України «Оголошення розшуку обви-
нуваченого» визначає розшук вже відомої 
особи, місце знаходження якої невідоме, 
щодо якої винесено постанову про притяг-
нення її як обвинуваченого [6].

Проблемними питаннями у кримі-
нально-процесуальному праві залиша-
ються: зміст кримінально-процесуальних 
функцій (в тому числі функції, які викорис-
товує слідчий у своїй діяльності з розшуку 
обвинувачених); методи та засоби здій-
снення розшукової діяльності слідчого.

До основних функцій, що реалізу-
ються в розшуковій діяльності слідчого, 
відносять: прогноз-попереджувальну; ін-
формаційну; пошукову; управлінсько-кор-
регуючу; посвідчувально-фіксуючу; контр-
олюючу.

Своєчасна реалізація цих функцій, на 
нашу думку, сприяє досягненню кінцевих 
цілей розшуку обвинуваченого, який пере-
ховується від слідства та суду. 

На практиці для виявлення та затри-
мання обвинуваченого, що переховується 
від слідства та суду, використовують на-
ступні методи:

1) метод розшуку вкрадених обвину-

ваченим предметів злочину;
2) метод обліку і використання осо-

бливостей злочинних дій;
3) встановлення місця знаходження 

обвинуваченого за допомогою по-
страждалих;

4) використання свідчень інших обви-
нувачених, якщо злочин було скоє-
но декількома особами;

5) використання даних, які надали ро-
дичі та знайомі обвинуваченого;

6) метод вивчення зв’язків постражда-
лого;

7) метод вивчення криміногенного 
елементу.

Розшук може здійснюватись самим 
слідчим в межах його компетенції, засо-
бами та методами, що знаходяться в його 
користуванні. Він може здійснюватись та-
кож засобами оперативно-розшукової ді-
яльності незалежно від слідчого [6].

Зміст розшукової діяльності станов-
лять його організація і планування, розшу-
кові заходи слідчого та розшукові можли-
вості слідчих дій.

Розшукові заходи здійснює слідчий, 
орган дізнання за дорученням слідчого і 
тільки процесуальними або організаційно-
технічними засобами. Розшукові заходи – 
це комплекс процесуальних та розшукових 
дій.

До розшукової процесуальної діяль-
ності слідчого відносять: оголошення у 
розшук обвинуваченого, дача слідчим роз-
шукових доручень та вказівок органам ді-
знання, залучення громадськості до участі 
у розшуку [6].

Важливе значення для правозасто-
совчої практики має визначення переліку 
розшукових дій, проведених слідчим і ор-
ганом дізнання. На жаль, чинний кримі-
нально-процесуальний закон не містить 
цього переліку. Разом з тим, роз’яснення 
його має не тільки теоретичне, але й прак-
тичне значення, оскільки дозволить визна-
чити зміст розшуку взагалі і розшуку зни-
клих обвинувачених зокрема.
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Головною відмінністю між розшуком, 
який здійснюється слідчим, та оперативно-
розшуковими заходами, що проводять ор-
гани розшуку, є те, що останні здійсню-
ються з метою виявлення невідомих ще 
фактів, які мають значення для розкриття 
та попередження злочинів, розшук – за-
вжди зорієнтовано на виявлення відносно 
вже відомих об’єктів, місце знаходження 
яких ще не відоме.

Підсумовуючи викладене, зробимо ви-
сновок щодо доцільності виділення в зако-
нодавстві України ще однієї галузі права, 
а саме – розшукового, однією з підгалузей 

якого є розшукова діяльність слідчого, що 
має власні структурні елементи. Осно-
вні змістові елементи діяльності слідчого 
щодо розшуку обвинуваченого складають: 
мета, завдання, принципи розшуку обвину-
ваченого; суб’єкти цього виду діяльності; 
засоби її здійснення; функції та методи 
розшукової діяльності слідчого. В подаль-
шому для більш повного з’ясування змісту 
розшукової діяльності слідчого, як підга-
лузі окремої самостійної галузі права, по-
трібно розглянути детальніше зміст даної 
системи як окремо, так і у взаємозв’язку з 
іншими галузями права.
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реЗЮме
В статье рассмотрены основные элементы содержания деятельности следователя по 

розыску обвиняемого. Проведен анализ точек зрения ученых, которые в своих работах 
рассматривали характерные особенности элементов, совокупность которых составляет 
содержание розыскной деятельности следователя.

SUMMARY
The article is about basic elements of the content of investigator’s activity on search of 

the accused. The analysis of the points of view of scientists which in the works considered 
prominent features of the elements which set makes the content of search investigator’s activity 
is carried out.

рекомендовано кафедрою 
кримінального процесу та криміналістики

Подано 22.11.2011.
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Згідно зі ст. 101 Конституції України, 
ст. 1 Закону від 23 грудня 1997 р. «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини», парламентський контр-
оль за додержанням конституційних прав 
та свобод людини і громадянина та за-
хист прав кожного на території України і 
в межах її юрисдикції на постійній основі 
здійснює Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини (далі –Уповно-
важений). Загальні гарантії діяльності 
Уповноваженого вже досліджувались у 
працях таких науковців, як Ю.Г. Барабаш, 
В.Б. Барчук, А.З. Георгіца, І.О. Дідковська, 
К.О. Закоморна, Н.І. Карпачова, О.О. Май-
данник, О.В. Марцеляк, Н.С. Наулік та ін. 
Разом з тим, у юридичній літературі ще не 
розглядалось питання про гарантії діяль-
ності Уповноваженого у проектах Кримі-
нально-процесуального кодексу України 
(далі – КПК). 

У діючому КПК відсутні положення, 
які б визначали особливості провадження 
у кримінальній справі, порушеній щодо 
Уповноваженого. На відміну від КПК, такі 
положення передбачені у проекті КПК від 
13 грудня 2007 р. № 1233 [1] та проекті 
КПК, який розроблений Робочою групою 
з питань реформування кримінального су-
дочинства, створеною відповідно до Указу 

Президента України від 17 серпня 2010 р. 
№ 820 [2].

У проекті КПК (№ 1233) є Глава 49, 
яка має назву «Особливий порядок про-
вадження у кримінальних справах щодо 
окремої категорії осіб». У ч. 1 ст. 467 прое-
кту КПК визначено, що вимоги цієї Глави 
застосовуються у кримінальних справах 
щодо: 

1) народного депутата України; 
2) судді Конституційного Суду Укра-

їни, судді Верховного Суду України, судді 
вищого спеціалізованого суду України, 
судді апеляційного і місцевого суду, а та-
кож присяжного і народного засідателя на 
час здійснення ними правосуддя; 

3) Президента України, який склав свої 
повноваження, кандидата у Президенти 
України; 

4) Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини; 

5) Голови Рахункової палати; 
6) депутата Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутата місцевої ради, 
сільського, селищного, міського голови; 

7) прокурора; 
8) слідчого; 
9) адвоката.
У ст. 468 проекту КПК встановлений 

особливий порядок порушення провад-

о.В. СуПруноВа 
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ження у кримінальній справі, пред’явлення 
обвинувачення відносно вказаних вище 
посадових осіб. У ч. 2 цієї статті вка-
зано, що постанова про порушення про-
вадження у кримінальній справі стосовно 
Уповноваженого або про притягнення його 
як обвинуваченого, якщо провадження у 
кримінальній справі було порушено сто-
совно інших осіб або за фактом вчинення 
злочину, виноситься Генеральним проку-
рором України на підставі висновку коле-
гії у складі трьох суддів Верховного Суду 
України щодо наявності ознак злочину.

Зі змісту ч.3–6 ст. 468 проекту КПК 
можна прийти до висновку, що подання 
прокурора про надання суддями Верхо-
вного Суду України висновку щодо наяв-
ності ознак злочину в діях Уповноваженого 
вноситься ним на підставі матеріалів попе-
редньої перевірки заяви, повідомлення чи 
іншої інформації про злочин. Подання про-
курора та матеріали, які свідчать про на-
явність в діях Уповноваженого ознак зло-
чину, розглядаються за участю прокурора, 
особи, стосовно якої вноситься подання, її 
представника чи захисника у закритому су-
довому засіданні в строк не пізніше 10 діб 
з дня надходження подання до суду. Неявка 
особи, стосовно якої вноситься подання, 
її представника чи захисника у судове 
засідання не перешкоджає розгляду по-
дання. У разі неявки прокурора подання з 
матеріалами повертається без розгляду. За 
результатами розгляду подання суд надає 
вмотивований висновок щодо наявності 
або відсутності у діях Уповноваженого 
ознак злочину. Подання про надання згоди 
на порушення провадження у криміналь-
ній справі повинно бути вмотивованим, 
містити конкретні факти і докази з долу-
ченням висновку суду про наявність в діях 
Уповноваженого ознак злочину та матеріа-
лів, що їх підтверджують.

Наведене положення ст. 468 проекту 
КПК викликає заперечення. Надання суд-
дями Верховного Суду України висно-
вку щодо наявності ознак злочину у діях 
Уповноваженого фактично ініціює його 

кримінальне переслідування. Адже лише 
за наявності такого висновку Генеральний 
прокурор України може порушити кри-
мінальну справи щодо Уповноваженого. 
Таке повноваження суддів не узгоджується 
зі змістом функції правосуддя та функції 
судового контролю у досудовому прова-
дженні. Більш того, наявність у криміналь-
ній справі зазначеного висновку може нега-
тивно вплинути на внутрішнє переконання 
суду при оцінці доказів під час розгляду 
кримінальної справи по суті, оскільки судді 
Верховного Суду України вже висловили 
свою правову позицію щодо наявності у 
діях Уповноваженого ознак злочину. 

На наш погляд, Генеральний прокурор 
України, як орган кримінального переслі-
дування, повинен самостійно приймати рі-
шення про порушення кримінальної справи 
щодо Уповноваженого. Саме так вирішено 
це питання у ч. 3 ст. 20 вказаного Закону, у 
якій встановлено, що кримінальну справу 
проти Уповноваженого може бути порушено 
лише Генеральним прокурором України.

З даного питання також заслуговує на 
увагу глава 52 КПК Російської Федерації 
«Особливості провадження по криміналь-
них справах відносно окремих категорій 
осіб» [3]. У ст. 448 цього Кодексу визна-
чено, що рішення про порушення кримі-
нальної справи щодо Уповноваженого або 
про притягнення його як обвинуваченого, 
якщо кримінальна справа була порушена 
щодо інших осіб або за фактом вчинення 
діяння, яке містить ознаки злочину, при-
ймається Генеральним прокурором Росій-
ської Федерації. 

Враховуючи викладене, пропонуємо 
у ч. 2 ст. 468 проекту КПК визначити, що 
постанова про порушення провадження у 
кримінальній справі щодо Уповноваже-
ного або про притягнення його як обвину-
ваченого, якщо провадження у криміналь-
ній справі було порушено стосовно інших 
осіб або за фактом вчинення злочину, вино-
ситься Генеральним прокурором України.

У інших статтях Глави 49 проекту КПК 
вже не йдеться про особливості прова-
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дження у кримінальній справі, порушеній 
щодо Уповноваженого. Так, у ст.ст. 469, 
470 проекту КПК встановлений тільки по-
рядок затримання судді, народного депу-
тата України, обрання щодо них запобіж-
ного заходу, проведення окремих слідчих 
дій, а ст. 471 регламентує питання про ви-
значення підсудності кримінальної справи 
щодо судді. 

Вважаємо, що ст.ст. 469, 470 проекту 
КПК доцільно доповнити положенням, що 
Уповноважений, який затриманий за під-
озрою у вчиненні злочину, за виключенням 
випадків затримання на місці злочину, під-
лягає негайному звільненню після встанов-
лення його особи. Після надання Верхо-
вною Радою України згоди на притягнення 
Уповноваженого до кримінальної відпові-
дальності, затримання, застосування запо-
біжного заходу у вигляді взяття під варту 
слідчі та інші процесуальні дії щодо нього 
провадяться у загальному порядку. 

На наш погляд, у главі 49 проекту КПК 
також потрібно врегулювати наступні пи-
тання: 1) який орган досудового розсліду-
вання зобов’язаний проводити дослідчу 
перевірку заяви або повідомлення про зло-
чин, вчинений Уповноваженим; 2) який 
порядок направлення матеріалів дослідчої 
перевірки Генеральному прокурору Укра-
їни та прийняття ним рішення про пору-
шення кримінальної справи щодо Уповно-
важеного на її направлення за підслідністю 
для провадження досудового слідства. 

У проекті КПК, який розроблений Ро-
бочою групою при Президентові України, 
також міститься Глава 37 «Кримінальне 
провадження щодо окремої категорії осіб». 
Відповідно до ст. 473 проекту КПК, вимоги 
цієї Глави застосовуються у криміналь-
ному провадженні стосовно: 1) народного 
депутата України; 2) судді Конституцій-
ного Суду України, професійного судді, а 
також присяжного і народного засідателя 
на час здійснення ними правосуддя; 3) кан-
дидата у Президенти України; 4) Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав 
людини; 5) Голови Рахункової палати, його 

першого заступника, заступника, голов-
ного контролера та секретаря Рахункової 
Палати; 6) депутата місцевої ради; 7) адво-
ката; 8) Генерального прокурора України, 
його заступника.

Однак у цій Главі проекту КПК перед-
бачені незначні особливості провадження 
у кримінальній справі щодо Уповнова-
женого. Так, у п. 2 ст. 474 цього Кодексу 
визначено, що Генеральний прокурор 
України має направити Уповноваженому 
письмове повідомлення про підозру. Вихо-
дячи зі змісту ст.ст. 273, 274 проекту КПК 
можна дійти до висновку, що це письмове 
повідомлення повинно містити такі відо-
мості: 1) прізвище Генерального прокурора 
України; 2) анкетні дані Уповноваженого; 
3) найменування (номер) кримінального 
провадження, в рамках якого здійснюється 
повідомлення; 4) зміст підозри; 5) правову 
кваліфікацію кримінального правопору-
шення, у вчиненні якого підозрюється Упо-
вноважений, з зазначенням статті (частини 
статті) закону України про кримінальну 
відповідальність; 6) стислий виклад фак-
тичних обставин кримінального правопо-
рушення, у вчиненні якого підозрюється 
Уповноважений, у тому числі зазначення 
часу, місця його вчинення, а також інших 
суттєвих обставин, відомих на момент по-
відомлення про підозру; 7) права підозрю-
ваного; 8) підпис Генерального прокурора 
України. Письмове повідомлення про під-
озру має бути вручено Уповноваженому в 
день його складання Генеральним проку-
рором України, а у випадку неможливості 
такого вручення – у спосіб, передбачений 
цим Кодексом для вручення повідомлень. 
Якщо Уповноважений був затриманий, 
письмове повідомлення про підозру має 
бути вручено йому не пізніше 24 годин з 
моменту затримання. У випадку, якщо по-
відомлення про підозру не вручено після 
сплину 24 годин з моменту затримання, 
Уповноважений підлягає негайному звіль-
ненню.

Також у ст. 476 проекту КПК вказано, 
що про застосування запобіжного заходу, 
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ухвалення вироку повинні повідомлятися 
органи і службові особи, котрі обрали 
чи призначили на посаду осіб, про яких 
йдеться у ст. 473 цього Кодексу. На наш по-
гляд, відносно кожної такої особи у ст. 476 
проекту КПК доцільно визначити держав-
ний орган, службову особу, яких необхідно 
повідомляти про прийняття цих проце-
суальних рішень. Відповідно до діючого 
законодавства Уповноважений призна-
чається на посаду і звільняється з посади 
парламентом. Отже, у ст. 476 проекту КПК 
слід зазначити, що про застосування запо-
біжного заходу, ухвалення вироку щодо 
Уповноваженого повідомляється Верховна 
Рада України.

На наш погляд, проекти КПК необ-
хідно доповнити окремою статтею, яка б 
визначала порядок ініціювання органом 
досудового слідства питання про надання 
Верховною Радою України згоди на при-
тягнення Уповноваженого до криміналь-
ної відповідальності, його затримання 
та взяття під варту. У цій статті доцільно 
визначити порядок: 1) винесення слідчим 
постанови про порушення клопотання про 
внесення Генеральним прокурором Укра-
їни подання до парламенту для надання 
згоди на притягнення Уповноваженого до 
кримінальної відповідальності, його затри-
мання та взяття під варту; 2) складання Ге-
неральним прокурором України такого по-
дання та направлення його до відповідного 
комітету Верховної Ради України.

Крім того, у проектах КПК доцільно 
визначити особливості проведення слід-
чих дій щодо Уповноваженого. Пропону-

ємо доповнити проекти КПК положенням, 
що лише у разі надання Верховною Радою 
України згоди на притягнення Уповнова-
женого до кримінальної відповідальності 
можуть проводитися такі слідчі дії, як осо-
бистий обшук Уповноваженого, обшук 
або огляд його житла чи іншого володіння, 
службового приміщення, особистого чи 
службового транспорту, виїмка докумен-
тів, а також накладення арешту на корес-
понденцію, зняття інформації з каналів 
зв’язку. 

Також у проектах КПК слід визначити 
порядок відсторонення Уповноваженого 
від посади. На наш погляд, це рішення має 
приймати Верховна Рада України одно-
часно з розглядом подання Генерального 
прокурора України про надання згоди на 
притягнення Уповноваженого до кримі-
нальної відповідальності, його затримання 
та арешт.

Відповідно до ч. 3 ст. 20 вказаного За-
кону, Уповноважений не може бути без 
згоди Верховної Ради України притягнутий 
до кримінальної відповідальності, затри-
маний, заарештований. Отже, у проектах 
КПК необхідно визначити, яке процесу-
альне рішення повинен прийняти у кри-
мінальній справі слідчий, якщо парламент 
не дасть такої згоди. Пропонуємо допо-
внити відповідні статті проектів КПК по-
ложенням, що кримінальне провадження 
закривається, якщо Верховна Рада України 
відмовила у наданні згоди на притягнення 
Уповноваженого до кримінальної відпові-
дальності.
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реЗЮме
В статье осуществляется анализ действующего Уголовно-процессуального кодекса 

Украины, проектов Уголовно-процессуальных кодексов Украины, Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации относительно гарантий деятельности Уполномо-
ченного Верховного Совета Украины по правам человека. Рассматриваются проблемные 
вопросы порядка возбуждения уголовного дела относительно такого лица, а также по-
следствия, которые повлекут данные действия. Определены субъекты уголовного произ-
водства, участвующие в делах, возбужденных в отношении Уполномоченного Верховного 
Совета Украины по правам человека. Определяются пути совершенствования уголовно-
процессуального законодательства Украины по данному вопросу.

SUMMARY
The article is carried out analysis of the current Criminal Procedure Code, the draft 

Criminal Procedure Code of Ukraine, the Criminal Procedure Code of the Russian Federation 
on guarantees of activity of the Commissioner of the Supreme Council of Ukraine on Human 
Rights. Considered problematic issues about the criminal case with respect to such person, 
and the consequences that will cause these actions. Identified criminal entities involved in the 
cases brought against the Commissioner of the Supreme Council of Ukraine on Human Rights. 
Determined ways to improve the criminal-procedural legislation of Ukraine on this issue.

рекомендовано кафедрою 
кримінального процесу та криміналістики
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Загально відомо, що судова система 
України в силу багатьох обставин давно 
потребувала радикальних змін. Проте вони 
не повинні були стати поспішними чи не-
бездоганними в юридичному сенсі [4]. 
З огляду на це новий етап судової реформи, 
започаткований у липні 2010 року, викли-
кає чимало дискусій.

Вивченню та дослідженню проблем ре-
формування судової системи в своїх науко-
вих працях приділяли увагу С.В. Глущенко, 
О.С. Захарова, С.В. Ківалов, О.П. Кучин-
ська, І.Є. Марочкін, В.В. Сердюк та інші.

Насамперед варто відзначити, що безза-
перечною перевагою Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 7 липня 
2010 р. (далі – Закон) є те, що нормативно-
правові приписи, пов’язані спільним пред-
метом правового регулювання – питання 
судоустрою і статусу суддів – систематизо-
вано та об’єднано в єдиному акті (кодифі-
ковано). До прийняття Верховною Радою 
України Закону існували окремі закони 
«Про судоустрій України», «Про статус 
суддів» та «Про порядок обрання на по-
саду та звільнення з посади професійного 
судді Верховною Радою України». Одним 
законом визначалися засади організації 
судової влади, участь професійних суддів 
у здійсненні правосуддя, вищі органи суд-
дівського самоврядування, іншим – статус, 

гарантії незалежності суддів, дисциплі-
нарна відповідальність, матеріальне і соці-
ально-побутове забезпечення суддів. Деякі 
питання (наприклад, щодо добору суддів-
ського корпусу) були предметом регулю-
вання кількох законів. 

Однак не можна не побачити, що Зако-
ном Верховна Рада України безмежно роз-
ширила можливості інституту заключних 
положень закону. Так, розділом XII «При-
кінцеві положення» Закону внесено суттєві 
зміни до шістнадцяти законів (не тільки 
процесуальних кодексів, а й з інших галу-
зей права), що свідчить про масштабність 
«втручання» Законом в інші галузі права.

Слід зазначити, що низка норм, які міс-
тяться в Прикінцевих положеннях ухвале-
ного Закону (наприклад, щодо автоматизо-
ваної системи документообігу суду (стаття 
162 КПК, 21 ГПК, 111 ЦПК, 151 КАСУ) сто-
суються предмета правового регулювання 
цього закону і внесення таких змін є ви-
правданим. 

Однак багато інших змін не мають 
або мають зовсім мало спільного з осно-
вним текстом Закону. Наприклад, норми, 
що стосуються численних строків подачі 
апеляційної скарги (ст. 93 ГПК, 294 ЦК) 
та інших процесуальних строків, форми і 
змісту апеляційної скарги (ст. 295 ЦК) по-
рядку подання касаційної скарги (ст. 109 
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ГПК) та багато інших не є предметом регу-
лювання цього закону, і зміни до них, якщо 
вони є необхідними, мали б бути внесені в 
інший спосіб, а не прикінцевими положен-
нями. Ці зміни свідчать про поспішність 
законодавця, яка, як відомо, доречна лише 
в одному випадку.

Новий Закон має численні переваги, се-
ред яких можна виділити наступні:

 – здійснена реорганізація судоус-
трою. Законом передбачено, що суди за-
гальної юрисдикції утворюють єдину сис-
тему судів. Під цим розуміємо, що така 
єдність судових органів фундаментується у 
більш широку соціально-правову категорію 
як єдність судової влади [2, 200]. Верховна 
Рада України відмовилася від військових су-
дів. Це позитивна зміна, оскільки військові 
суди вважалися певним «пережитком» ра-
дянської судової системи. Останнім часом 
судді цих судів справ майже не розглядали, 
а в частині матеріального та соціального за-
безпечення були в привілейованому стано-
вищі порівняно зі своїми колегами;

 – запровадження у судах загальної 
юрисдикції автоматизованої системи доку-
ментообігу (ч. 3 ст 15 Закону). Законом ви-
значено, що персональний склад суду для 
розгляду конкретної справи визначається 
автоматизованою системою документоо-
бігу за принципом ймовірності розподілу 
справ під час реєстрації заяв, при цьому за-
безпечується врахування ступеня заванта-
женості кожного судді, спеціалізації, а та-
кож вимог процесуального закону. Це одна 
з принципових новел Закону, що сприяє 
незалежності судової системи, оскільки до 
цього часу розподіл справ здійснювався го-
ловами судів. Однак не можна не сказати 
про те, що дана система на сьогоднішній 
день є технічно недосконалою і потребує 
подальшого доопрацювання; 

 – створення Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів як постійно діючого органу 
(ч. 1 ст. 90 Закону). Вища кваліфікацій-
на комісія суддів України зазнала серед 
органів, що складають інфраструктуру 
судової влади, чи не найістотнішого ре-

формування [5, 281]. Відповідно до ст. 74 
Закону України «Про судоустрій України» 
від 7 лютого 2002 р. у системі судоустрою 
України діяли кваліфікаційні комісії суд-
дів загальних судів; кваліфікаційна комі-
сія суддів військових судів; кваліфікаційні 
комісії суддів відповідних спеціалізованих 
судів (господарських та адміністративних) 
та Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України. При цьому кожна кваліфікаційна 
комісія мала власні правила роботи, уста-
лені традиції, практика не була одноманіт-
ною. Тому визначення правового статусу 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів ство-
рює умови для забезпечення стабільного, 
своєчасного та якісного наповнення судів 
професійними кадрами, ефективного, а та-
кож об’єктивного розгляду питань про дис-
циплінарну відповідальність суддів; 

 – запровадження добору суддів на 
конкурсних засадах (ч. 9 ст 66 та ст. 71 
Закону), зокрема складення двох іспитів – 
на виявлення рівня загальних теоретичних 
знань у галузі права та кваліфікаційного, 
визначення рейтингу та запровадження 
добору на конкурсних засадах. Варто на-
гадати, що відповідно до статті 91 Закону 
України «Про судоустрій України» від 
7 лютого 2002 р. кандидати складали пись-
мове завдання та проходили співбесіду 
в кваліфікаційній комісії, що не давало 
можливості оцінити ступінь готовності 
кандидата працювати суддею та усунути 
вплив суб’єктивних факторів на прийняття 
рішення за відсутності зрозумілих та про-
зорих критеріїв оцінювання та різної кіль-
кості і характеру запитань різним кандида-
там. Після прийняття Закону усі кандидати 
складають іспити одночасно і під час іспи-
тів виконують один і той самий набір за-
вдань. Це поширена європейська практика, 
яка дає можливість порівняти результати, 
скласти рейтинг та визначити об’єктивно 
кращих. Також відповідно до Закону запро-
ваджується загальнодержавний конкурс на 
зайняття вакантної посади судді, в той час 
як раніше інформація про вакантні посади 
часто замовчувалася в окремих судах;
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 – запровадження обов’язкової спеці-
алізованої підготовки кандидатів на посаду 
судді та визначення статусу Національної 
школи суддів України. Законом передбаче-
но запровадження обов’язкової спеціаль-
ної підготовки для суддів перед призна-
ченням на посаду, що є одним із визнаних 
міжнародних стандартів. Однак поряд з 
прогресивною нормою про запровадження 
обов’язкового навчання кандидатів на по-
саду судді законодавець поклав здійснен-
ня такої підготовки на навчальні заклади, 
підпорядковані Міністерству освіти, на-
уки, молоді і спорту, тоді як відповідно до 
європейських стандартів, така установа не 
повинна залежати від виконавчої влади, 
зокрема, Міносвіти. Залишається сподіва-
тись, що законодавець у найближчому май-
бутньому визначить здійснення первинної 
підготовки суддів у Національній школі 
суддів України, статус якої визначається 
Законом як спеціальний. Цей статус ви-
значається тим, що на Національну школу 
суддів України не поширюється законодав-
ство про вищу освіту, вона утворюється 
при Вищій кваліфікаційній комісії суддів 
України і здійснює свою діяльність відпо-
відно до Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» та статуту, що затверджу-
ється Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України. Визначено також особли-
вий порядок кадрового призначення керів-
ництва Школи, вимогу прирівняння опла-
ти праці працівників Школи до державних 
службовців, положення про символіку 
та засади фінансової діяльності Школи. 
Оскільки держава на рівні закону визна-
чає такі особливі гарантії функціонування 
Національної школи суддів, то відповідно 
високими мають бути результати її діяль-
ності щодо якісної підготовки суддівського 
корпусу [3, 42];

 – уточнено положення щодо дисци-
плінарної відповідальності суддів, зокрема 
беззаперечною перевагою даного Закону 
є закріплений у ст. 83 Закону вичерпний 
перелік підстав, за якими суддя може бути 
притягнений до дисциплінарної відпові-

дальності, зокрема: 1) істотні порушення 
норм процесуального права при здійсненні 
правосуддя, пов’язані, зокрема, з відмовою 
у доступі особи до правосуддя з підстав, 
не передбачених законом, порушення ви-
мог щодо автоматичного розподілу та ре-
єстрації справ у суді, правил підсудності 
та підвідомчості справ, необґрунтованого 
вжиття заходів забезпечення позову, без-
підставне надання терміну для усунення 
строків позовної заяви та її повернення; 
2) невжиття суддею заходів щодо розгляду 
заяви, скарги чи справи протягом строку, 
встановленого Законом; 3) порушення ви-
мог щодо неупередженого розгляду спра-
ви, зокрема щодо відводу чи самовідво-
ду; 4) систематичне або грубе одноразове 
порушення правил суддівської етики, що 
підриває авторитет правосуддя; 5) розголо-
шення таємниці, що охороняється законом, 
в тому числі таємниці нарадчої кімнати 
або таємниці, яка стала відомою судді під 
час розгляду справи у закритому судовому 
засіданні; 6) неподання або несвоєчасне 
подання для ознайомлення декларації про 
майновий стан, відображення в ній завідо-
мо неправдивих відомостей. Цей перелік 
підстав не викликає жодних критичних ко-
ментарів, проте багато залежатиме звичай-
но від застосування цих підстав на практи-
ці [1]. 

У Законі також окремо наголошується 
на тому, що скасування або зміна судового 
рішення не тягне за собою дисциплінарної 
відповідальності судді, який брав участь в 
ухваленні цього рішення, якщо при цьому 
не було допущено навмисного порушення 
норм права чи несумлінного ставлення 
до службових обов’язків, що потягло за 
собою істотні наслідки. Ще однією пере-
вагою вказаного Закону, на наш погляд, є 
неможливість порушення дисциплінарної 
справи щодо судді за заявою чи повідо-
мленням, що не містять відомостей про на-
явність ознак дисциплінарного проступку 
судді, а також за анонімними заявами та 
повідомленнями, що є гарантією незалеж-
ності судді та уникнення випадків безпід-
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ставного притягнення його до дисциплі-
нарної відповідальності. Крім цього, Закон 
вперше ввів поняття «дисциплінарного 
провадження щодо судді». Відповідно до 
ст. 86 Закону дисциплінарне провадження 
складається з таких стадій: перевірка да-
них про наявність підстав для притягнення 
судді до дисциплінарної відповідальності, 
відкриття дисциплінарної справи, роз-

гляд дисциплінарної справи і прийняття 
рішення органом, що здійснює дисциплі-
нарне провадження.

Ми зупинилися лише на деяких пе-
ревагах судової реформи, яка продовжу-
ється в Україні. Є чимало невирішених та 
проблемних питань й щодо недоліків цієї 
реформи, які потребують окремих дослі-
джень.
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реЗЮме
Анализируется Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 7 июля 2010 

года как очередной этап судебной реформы, его позитивное влияние на судебную систему 
Украины.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями. Після 
розпаду СРСР виникла потреба по-новому 
врегулювати весь комплекс суспільних від-
носин, серед яких провідне місце займали 
правовідносини із здійснення цивільного 
судочинства. В зв’язку з цим в новоутворе-
них державах починають прийматись нові 
цивільні процесуальні кодекси. Станом на 
сьогодні такі законодавчі акти прийняті в 
усіх пострадянських країнах за винятком 
Туркменістану.

При прийняті нових цивільних проце-
суальних кодексів виникла потреба вирі-
шити низку проблем, з якими вже не справ-
лялось старе радянське законодавство. 
Однією з таких проблем було вирішення 
питання про те, як боротися з умисною не-
явкою відповідача в судове засідання. Саме 
для вирішення цієї проблеми і був введе-
ний інститут заочного провадження.

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 присвячу-
ється дана стаття. Дослідження питань 
заочного розгляду справи здійснювалось 
у працях таких вчених як Д.Д. Луспеник, 
Ю.В. Навроцька, А.О. Замченко, В.К. Пу-

чинський, І.В. Уткіна, І.І. Черних та інші. В 
той же час слід відзначити, що у працях за-
значених науковців недостатньо уваги при-
діляється питанням порівняльного аналізу 
заочного провадження за кордоном.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою даної статті є по-
рівняння інституту заочного провадження 
в законодавстві пострадянських країн, ви-
ділення окремих моделей правового ре-
гулювання даного інституту, а також на 
основі міжнародного досвіду формування 
пропозицій з удосконалення українського 
законодавства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з новим обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів. Інститут 
заочного провадження існує в таких дер-
жавах як Україна, Росія, Азербайджан, 
Грузія, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, 
Таджикистан, Естонія.

В той же час в деяких інших країнах 
інститут заочного розгляду відсутній (Бі-
лорусь, Молдова, Вірменія, Латвія, Турк-
меністан). У вказаних державах місце за-
очного провадження займають норми, що 
регулюють наслідки неявки відповідача 
і вирішуються ці питання в рамках позо-
вного провадження.

Так, згідно з ч. 6 ст. 282 Цивільного 
процесуального кодексу Білорусі, суд може 
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розглянути справу за відсутності відпо-
відача, який був належним чином повідо-
млений про час і місце судового засідання, 
якщо відомості про причини неявки від-
сутні, або суд визнає причини неявки не-
поважними, або визнає, що відповідач 
умисно затягує провадження у справі. 
Розгляд справи за відсутності відповідача 
проводиться за правилами позовного про-
вадження, а рішення у такій справі оскар-
жується тільки в загальному порядку [4].

Аналогічна норма міститься в ч. 3 
ст. 206 Цивільного процесуального кодексу 
Молдови. Крім цього, згідно з ч. 5 ст. 205 
Цивільного процесуального кодексу Мол-
дови, до неповажної причини неявки при-
рівнюються вихід сторони з судового за-
сідання до закінчення судового розгляду, 
а також присутність в залі засідання без 
участі в розгляді справи [8].

Згідно з ч. 2 ст. 118 Цивільного про-
цесуального кодексу Вірменії, неявка від-
повідача, належним чином повідомленого 
про час і місце засідання суду, не є пере-
шкодою для розгляду справи [3].

В ст. 156 Цивільного процесуального 
закону Латвії передбачено, що суд прово-
дить розгляд справи і у випадку неявки в 
судове засідання будь-кого з осіб, що бе-
руть участь у справі. Крім цього, передба-
чається штраф для особи, яка не з’явилась, 
якщо вона не повідомила своєчасно суд 
про причини своєї неявки, а також якщо 
причини неявки визнані судом неповаж-
ними [1].

Згідно з ч. 2 ст. 159 Цивільного про-
цесуального кодексу Туркменістану, якщо 
відомості про причини неявки особи, що 
бере участь у справі, відсутні або суд ви-
знає причини неявки неповажними, справа 
може бути розглянута без відсутньої особи. 
В той же час в ст. 160 даного закону перед-
бачено, що якщо сторона не з’явилась без 
поважних причин, суд, відкладаючи роз-
гляд справи, має право притягнути винну 
особу до адміністративної відповідаль-
ності. Якщо ж відповідач без поважних 
причин не з’явився у судове засідання у 

справах про стягнення аліментів, де його 
участь визнана обов’язковою, то такий від-
повідач притягається до адміністративної 
відповідальності та піддається примусо-
вому приводу (ст. 161) [11].

Аналіз власне інституту заочного про-
вадження в законодавстві окремих країн, 
на мою думку, слід почати з Росії, оскільки 
законодавство саме цієї країни є модель-
ним для багатьох держав СНД.

В ЦПК Росії порядок заочного роз-
гляду регулюється главою 22, яка назива-
ється «Заочне провадження». Така редак-
ція глави 22 ЦПК Росії дозволяє зробити 
висновок, що заочний розгляд справи є са-
мостійним видом цивільного провадження 
поряд з позовним, окремим і наказним, а 
не різновидом позовного провадження, як 
це є в Україні. Згідно зі ст. 233 ЦПК Росії, 
справа може бути розглянута в порядку за-
очного провадження за наявності наступ-
них умов: а) неявки відповідача в судове 
засідання; б) відповідач був повідомлений 
про час і місце судового засідання і не по-
відомив про поважні причини своєї неявки 
та не просив про розгляд справи за його 
відсутності; в) згоди позивача на заочний 
розгляд справи [9]. Заочне провадження 
починається з винесення ухвали про роз-
гляд справи в порядку заочного прова-
дження. Судове засідання відбувається за 
такими ж правилами, як і в порядку по-
зовного провадження. Судовий розгляд в 
порядку заочного провадження відрізня-
ється від судового розгляду при позовному 
провадженні тільки тим, що дослідження 
доказів відбувається без врахування мірку-
вань і доводів відповідача, а також тим, що 
судовий розгляд закінчується винесенням 
заочного рішення, резолютивна частина 
якого має певні особливості (вказується 
порядок і строк подання заяви про ска-
сування заочного рішення) [9]. Копія за-
очного рішення надсилається відповідачу 
не пізніше трьох робочих днів з дня його 
винесення з повідомленням про вручення. 
Відповідач вправі протягом 7 днів подати 
в суд, який ухвалив заочне рішення, за-
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яву про скасування даного рішення. Крім 
цього, згідно з ч. 2 ст. 237 ЦПК Росії, заочне 
рішення може бути оскаржене сторонами 
також в касаційному порядку, а заочне рі-
шення мирового судді – в апеляційному 
порядку протягом 10 днів. Отже, в Росії 
сторони мають право оскаржувати заочне 
рішення безпосередньо у вищестоящу ін-
станцію без обов’язкового попереднього 
подання заяви про скасування заочного 
рішення. В заяві про скасування заочного 
рішення обов’язково повинні бути вказані 
обставини, які свідчать про поважність 
причин неявки відповідача і про які він не 
міг своєчасно повідомити суд, а також об-
ставини та докази, які можуть вплинути 
на зміст рішення суду. Розглянувши дану 
заяву, суд може: а) винести ухвалу про 
відмову в задоволенні заяви; б) винести 
ухвалу про скасування заочного рішення 
та про відновлення розгляду справи по 
суті в тому ж чи іншому складі суду [9]. 
При скасуванні заочного рішення суд від-
новлює розгляд справи по суті, при цьому 
у випадку неявки відповідача, повідомле-
ного належним чином про місце та час 
судового засідання, ухвалене при новому 
розгляді справи рішення не буде заочним. 
Заочне рішення вступає у законну силу по 
закінченню строків на їх оскарження [9].

Правове регулювання інституту за-
очного провадження в Казахстані фактично 
не відрізняється від російського, за винят-
ком двох незначних особливостей: а) мен-
ший строк для подання заяви про скасу-
вання заочного рішення – 5 днів; б) заочне 
рішення може бути оскаржене не тільки 
сторонами, але і опротестоване прокуро-
ром, в апеляційному порядку і тільки протя-
гом строку на подання заяви про скасування 
заочного рішення, тоді як в ЦПК Росії за-
очне рішення за загальним правилом оскар-
жується в касаційному порядку і протягом 
10 днів після закінчення строку на подання 
заяви про скасування заочного рішення [6].

В законодавстві Киргизстану регу-
лювання заочного розгляду таке ж, як і в 
Казахстані, за винятком зауваження, що 

в заочному провадженні не можуть роз-
глядатись адміністративні та економічні 
справи, для яких передбачений розгляд в 
порядку цивільного судочинства [7].

Правове регулювання заочного про-
вадження в Таджикистані практично таке 
ж, як і в законодавстві Росії, за винятком 
наступних незначних особливостей: а) од-
нією з додаткових умов проведення за-
очного розгляду є повідомлення відпові-
дача про обставини, що мають значення 
для справи, не менш як за 3 дні до судо-
вого розгляду; б) відсутня вказівка, що при 
відновленні провадження у справі розгляд 
справи по суті можливий в тому ж чи ін-
шому складі суду [10].

Як і у названих країнах, в законодав-
стві Узбекистану правове регулювання 
заочного провадження майже ідентичне 
з російським за винятком наступних осо-
бливостей: а) вказівка, що якщо в справі 
беруть участь кілька відповідачів, то за не-
явки в судове засідання одного чи декіль-
кох з них, у відношенні відповідачів, які 
не з’явилися, суд може винести заочне рі-
шення; б) більші строки в порівнянні з ро-
сійським законодавством для направлення 
копії заочного рішення відповідачу (5 днів) 
та подачі відповідачем заяви про перегляд 
заочного рішення (15 днів) [12].

Дещо більше відрізняється заочне про-
вадження в ЦПК Азербайджану. До його 
особливостей відносяться: а) відсутність 
вказівки, що заочний розгляд справи мож-
ливий, якщо відповідач не просив про роз-
гляд справи у його відсутності; для заочного 
розгляду справи потрібна обов’язково 
письмова згода позивача; б) детальніше 
врегульовано порядок винесення рішення 
при заочному провадженні; зокрема зазна-
чено, що якщо позовні вимоги повністю 
чи частково не підтвердяться доводами по-
зивача, суд ухвалює рішення про відмову 
в задоволенні позову, і таке рішення, не 
дивлячись на неявку відповідача, не вва-
жається заочним (ст. 241.5); в) у випадку 
відмови від заяви про скасування заочного 
рішення застосовуються правила про від-
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мову від апеляційної скарги (ст. 246); г) в 
ст. 251 ЦПК чітко зазначається, що при ска-
суванні заочного рішення, розгляд справи 
по суті здійснюється тим же суддею, що 
і ухвалив заочне рішення; д) апеляційна 
скарга може бути подана на: рішення про 
відмову в задоволенні позову, винесеному 
при заочному розгляді; ухвалу про відмову 
в скасуванні заочного рішення; повторне 
заочне рішення (ст. 253) [2].

В Україні законодавче регулювання за-
очного розгляду справи також близьке до 
російського, що дозволяє віднести даний 
інститут до російської моделі правового 
регулювання.

В ЦПК Грузії заочний розгляд справи 
суттєво відрізняється від заочного прова-
дження в країнах, які розглядалися вище, 
що дозволяє виділити грузинську модель 
правового регулювання заочного розгляду 
справи. Так, якщо на головне судове засі-
дання не з’явиться позивач, який був на-
лежним чином повідомлений, на підставі 
клопотання відповідача суд може ухвалити 
заочне рішення про відмову в задоволенні 
позову (ч. 1 ст. 229). Якщо ж на головне 
судове засідання не з’явиться відповідач, 
який був належним чином повідомлений, 
вказані в позові фактичні обставини вва-
жаються доведеними і суд виносить заочне 
рішення (ст. 230). Якщо ж не з’являються 
обидві сторони, суд виносить ухвалу про 
залишення позову без розгляду (ст. 231) 
[5]. В той же час ухвалення заочного рі-
шення не допускається, якщо: а) сторона, 
яка не з’явилась, не була запрошена в су-
дове засідання належним чином; б) суду 
стало відомо, що мала місце непереборна 
сила чи інші події, які могли завадити своє-
часній явці сторони в суд; в) стороні, яка не 
з’явилась не були своєчасно повідомлені 
фактичні обставини справи; г) не існує пе-
редумов для порушення справи [5]. Зміст 
заочного рішення повинен відповідати за-
гальним вимогам, але без викладення мо-
тивуючої частини. Таке заочне рішення 
направляється відсутній стороні протягом 
5 днів, яка протягом 10 днів може подати 

в суд, що виніс заочне рішення, скаргу про 
перегляд цього рішення та відновлення 
справи. Розгляд такої скарги здійснюється 
без виклику сторін, на підставі розгляду 
суд або виносить ухвалу про прийняття 
скарги та визначення строку повторного 
розгляду справи, або відмовляє у прийнятті 
скарги (в другому випадку може бути по-
дана апеляційна скарга). При повторному 
розгляді справи суд або виносить нове рі-
шення, якщо є підстави для скасування за-
очного рішення, або приймає ухвалу про 
відмову в задоволенні скарги та залишення 
в силі заочного рішення (в обох випад-
ках може бути подана апеляційна скарга). 
Якщо сторона не з’явилась на повторний 
розгляд справи, суд виносить друге заочне 
рішення, яке може бути оскаржене тільки в 
апеляційному порядку [5].

В ЦПК Естонії заочний розгляд справи 
має низку відмінних рис, які також дозво-
ляють виділити окрему естонську модель 
правового регулювання заочного розгляду 
справи. Так, згідно зі ст. 407 ЦПК Есто-
нії, суд може за клопотанням позивача чи 
з власної ініціативи задовольнити позов 
заочним рішенням у вказаному в позові 
та юридично мотивованому розмірі, якщо 
відповідач не здійснив процесуальних дій 
у вказаний судом строк. При цьому вка-
зані позивачем фактичні обставини вва-
жаються визнаними відповідачем [13]. За-
очне рішення ухвалюється без проведення 
судового засідання. В той же час не до-
пускається ухвалення заочного рішення у 
сімейних справах і справах, пов’язаним з 
походженням. Крім цього, заочне рішення 
може бути винесено, якщо відповідач без 
поважних причин не з’явився в суд і не по-
відомив суд про причини своєї неявки [13]. 
Відповідач може протягом 14 днів подати 
відзив на заочне рішення, якщо його без-
діяльність, що призвела до ухвалення за-
очного рішення, була обумовлена поваж-
ними причинами. Крім цього, відзив може 
бути подано, якщо: а) у випадку залишення 
позову без відповіді, якщо позов не був 
вручений відповідачу під розписку; б) у ви-
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падку неявки в судове засідання, якщо су-
дова повістка не була вручена під розписку 
чи в судовому засіданні; в) заочне рішення 
не могло бути винесено згідно із законом 
(ст. 415) [13]. Відзив на заочне рішення ви-
рішується ухвалою, якою суд або відмов-
ляє в задоволенні відзиву, або задовольняє 
та відновлює провадження. У випадку не-
явки відповідача у таке відновлене про-
вадження, суд може ухвалити нове заочне 
рішення, на яке вже не може бути поданий 
відзив. Відповідач може подати відзив на 
заочне рішення, але не може подати апеля-
ційну скаргу. В той же час, позивач може по-
дати апеляційну скаргу на заочне рішення. 
Якщо після відновлення провадження було 
ухвалено нове заочне рішення, то відпо-
відач може подати апеляційну скаргу, але 
тільки на тій підставі, що не були переві-
рені передумови для ухвалення заочного 
рішення. У випадку, якщо одночасно від-
повідач подав відзив, а позивач апеляційну 
скаргу на заочне рішення, справа розгляда-
ється в порядку відновлення провадження, 
у випадку ж відмови у задоволенні відзиву 
продовжується провадження за апеляцій-
ною скаргою (ст. 420) [13].

Висновки. Таким чином, можна виді-
лити наступні моделі правового регулю-
вання заочного провадження в законодав-
стві пострадянських країн:

а) російська модель (Росія, Україна, 
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 
Узбекистан, Азербайджан) – заочний роз-
гляд проводиться у випадку неявки відпо-
відача без поважних причин, скасувати за-
очне рішення за заявою відповідача можна, 
якщо неявка відповідача була обумовлена 
поважними причинами, а докази, на які він 
посилається, мають важливе значення для 
правильного вирішення справи;

б) грузинська модель (Грузія) – яка 
характеризується тим, що винесення зао-
чного рішення можливе і за відсутності по-
зивача; наявність презумпції визнання об-
ставин справи стороною, яка не з’явилась в 
судове засідання, і відповідно відсутність в 
заочному рішенні мотивуючої частин;

в) естонська модель (Естонія) – за-
очне рішення ухвалюється без проведення 
судового засідання і може бути винесено 
не тільки за відсутності відповідача, але і 
коли відповідач не здійснив процесуальну 
дію за вимогою суду; відповідач може по-
дати відзив на заочне рішення, але не може 
подати апеляційну скаргу, на повторне за-
очне рішення відповідач може подати апе-
ляційну скаргу, але тільки на тій підставі, 
що не були перевірені передумови для 
ухвалення заочного рішення.

Крім цього, в деяких країнах (Білорусь, 
Молдова, Вірменія, Латвія, Туркменістан) 
інститут заочного розгляду відсутній, його 
місце займають норми, що регулюють на-
слідки неявки відповідача і вирішуються ці 
питання в рамках позовного провадження.

Порівняльний аналіз інституту за-
очного провадження в пострадянських 
країнах має не тільки теоретичне, але і 
практичне значення. Такий аналіз дозво-
ляє виявити недоліки в правовому регулю-
ванні даного інституту в Україні, а також 
віднайти найбільш оптимальні способи їх 
вирішення. Зокрема, на мою думку, в ЦПК 
України необхідно внести такі зміни:

а) для уникнення ситуації, коли відпо-
відач присутній у залі судового засідання, 
але відмовляється брати участь у розгляді 
справи, потрібно ч. 5 ст. 169 ЦПК України 
викласти в наступній редакції: «Наслідки, 
визначені частинами другою – четвертою 
цієї статті, настають і в разі, якщо сторона 
залишить залу судового засідання, а та-
кож у разі присутності в залі засідання без 
участі в розгляді справи»;

б) в ч. 2 ст. 232 ЦПК України вказано, 
що тільки позивач може оскаржити заочне 
рішення в загальному порядку, відповідач 
же може оскаржити в загальному порядку 
заочне рішення тільки у разі залишення 
заяви про перегляд заочного рішення без 
задоволення, а також повторне заочне рі-
шення. На мою думку, дана норма суттєво 
обмежує конституційні права відповідача, 
адже може і не існувати підстав для пере-
гляду заочного рішення в спеціальному 
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порядку, і в той же час суд, виносячи за-
очне рішення, може порушити норми ма-
теріального чи процесуального права, що 
буде являтись підставою для апеляційного 
оскарження. Для усунення даного недоліку 
варто ч. 2 ст. 232 ЦПК України викласти 

в такій редакції: «Сторони мають право 
оскаржити заочне рішення в загальному 
порядку, встановленому цим Кодексом».

Вищевказані зміни, на мою думку, по-
кращать правове регулювання заочного 
розгляду справи в Україні.

о.м. великорода
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реЗЮме
В статье исследуются особенности института заочного производства в законодатель-

стве постсоветских государств. Выделены основные модели правового регулирования 
данного института в отдельных странах, а также сделаны предложения по совершенство-
ванию законодательного регулирования заочного рассмотрения дела в Украине.

SUMMARY
The article deals with the features of the institute of proceedings in absentia in the legislation 

of the post-Soviet countries. The main models of legal regulation of this institute in individual 
countries are specified, and the proposals as to the improvement of the legislative regulation of 
proceedings in absentia in Ukraine are presented.
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Створення компетентної незалежної 
судової системи як гаранта прав і свобод 
людини і громадянина – одна із головних 
цілей судової реформи в Україні. 

Важливою складовою правової дер-
жави є становлення авторитарної та неза-
лежної судової влади, головним питанням 
якої залишається система формування кор-
пусу професійних суддів.

Метою цієї статті є висвітлення питання 
щодо порядку підготовки суддівських ка-
дрів в Україні, аналіз зарубіжної практики 
формування суддівського корпусу та мож-
ливості його використання в Україні.

Питання оцінки порядку формування 
суддівського корпусу та ефективності 
функціонування судової влади взагалі роз-
глядаються практиками та вченим різних 
сфер науки та знаходять своє відображення 
в наукових дослідженнях вчених, серед 
яких С.В. Прилуцький, Ю.С. Шемчу-
шенко, В.М. Колесниченко, Л.М. Москвич, 
О.В. Кащенко, В.С. Єгорова, О.М. Коро-
тун, Л.В. Скомороха, В.М. Мартиненко, 
М.І. Клеандров, С.В. Ківалов та ін. 

Для початку необхідно звернутися до 
не такого вже й далекого минулого, а саме 
Закону України «Про судоустрій України» 
від 7 лютого 2002 р. [6], згідно з положен-

нями якого відповідність кандидатів у судді 
вимогам, встановленим законом, переві-
ряли кваліфікаційні комісії суддів загаль-
них судів, військових судів та відповідних 
спеціалізованих судів, а також проводили 
їх кваліфікаційне атестування і робили ви-
сновок про підготовленість до судової ро-
боти кожного кандидата. Кваліфікаційне 
атестування, зокрема, полягало в оцінці 
професійного рівня кандидата шляхом 
проведення кваліфікаційного іспиту, який, 
в свою чергу, полягав у виявленні знань та 
рівня професійної підготовки кандидата у 
судді, ступеня його готовності здійснювати 
правосуддя з питань юрисдикції відповід-
ного суду. У вказаному законі було перед-
бачено три складових іспиту: виконання 
кандидатом письмового завдання, співбе-
сіда з кандидатом і постановка йому запи-
тань в усній формі.

На сьогоднішній день в Україні діє За-
кон України «Про судоустрій і статус суд-
дів» від 10 липня 2010 р. [5, 23–24] з при-
йняттям якого змінився порядок обіймання 
посади судді. Положення щодо добору 
суддів в Україні регулюються Розділом IV 
даного закону, а саме ст.ст. 64–72.

Відповідно до п. 1 ст. 64 зазначеного За-
кону на посаду судді може бути рекомендо-
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ваний громадянин України, не молодший 
двадцяти п’яти років, який має вищу юри-
дичну освіту і стаж роботи в галузі права 
не менш як три роки, проживає в Україні 
не менш як десять років і володіє держав-
ною мовою. Одночасно, згідно з п. 2 ст. 64 
Закону не можуть бути рекомендовані на 
посаду судді громадяни: 

1) визнані судом обмежено дієздатни-
ми або недієздатними; 

2) які мають хронічні психічні чи інші 
захворювання, що перешкоджають вико-
нанню обов’язків судді;

3) які мають не зняту чи не погашену 
судимість.

Додаткові вимоги до кандидатів на по-
саду судді у судах вищого рівня встанов-
люються цим Законом.

Також для більшої ясності в Законі роз-
кривається зміст понять «вища юридична 
освіта» та «стаж роботи в галузі права», а 
саме вважається:

1) вищою юридичною освітою – вища 
юридична освіта, здобута в Україні за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціа-
ліста або магістра, а також вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем, 
здобута в іноземних державах та визнана  в 
Україні в установленому законом порядку;

2) стажем роботи в галузі права – 
стаж роботи особи за спеціальністю після 
здобуття нею вищої юридичної освіти за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 
спеціаліста.

Добір кандидатів на посаду судді здій-
снюється з числа осіб, які відповідають ви-
могам, встановленим Конституцією Укра-
їни та ст. 64 цього Закону, за результатами 
проходження спеціальної підготовки та 
складання кваліфікаційного іспиту, відпо-
відного до вимог цього Закону.

Порядок призначення на посаду судді 
вперше регулюється ст. 66 вказаного За-
кону, здійснюється виключно в порядку, 
визначеному цим Законом, та включає такі 
стадії:

1) розміщення Вищою кваліфікацій-
ною комісією на своєму веб-порталі оголо-

шення про проведення добору кандидатів 
на посаду судді з урахуванням прогнозо-
ваної кількості вакантних посад суддів та 
опублікування оголошення в газетах «Го-
лос України» і «Урядовий кур’єр»;

2) подання особами, які виявили ба-
жання стати суддею, до Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України відповідної 
заяви та документів, зазначених цим Зако-
ном;

3) здійснення Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України на основі 
поданих на посаду судді документів пере-
вірки відповідності осіб вимогам, установ-
леним до кандидатів на посаду судді, та 
організація проведення стосовно них спе-
ціальної перевірки в порядку, визначеному 
законом;

4) складання особами, які відповіда-
ють установленим вимогам до кандидата 
на посаду судді, іспиту перед Вищою ква-
ліфікаційною комісією суддів України на 
виявлення рівня загальних теоретичних 
знань у галузі права;

5) направлення кандидатів, які успіш-
но склали іспит та пройшли необхідні пе-
ревірки, для проходження спеціальної під-
готовки у спеціалізованому юридичному 
вищому навчальному закладі четвертого 
рівня акредитації;

6) направлення Вищою кваліфікацій-
ною комісією України кандидатів на посаду 
судді після проходження ними спеціальної 
підготовки у спеціалізованому юридично-
му вищому навчальному закладі четверто-
го рівня акредитації для проходження спе-
ціальної підготовки у Національній школі 
суддів України;

7) допуск кандидатів, які успішно про-
йшли спеціальну підготовку, до складання 
кваліфікаційного іспиту перед Вищою ква-
ліфікаційною комісією суддів України;

8) визначення Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України рейтингу 
кандидатів на посаду судді за результатами 
складання кваліфікаційного іспиту, зараху-
вання їх до резерву на заміщення вакант-
них посад судді;
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9) оголошення Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України у разі від-
криття вакантних посад суддів конкурсу на 
заміщення таких посад серед кандидатів, 
які перебувають у резерві;

10) проведення Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України, виходячи з 
рейтингу кандидата відповідно до кількос-
ті вакантних посад судді добору серед кан-
дидатів, які взяли участь у конкурсі, та вне-
сення рекомендації Вищій раді юстиції про 
призначення кандидата на посаду судді;

11) розгляд на засіданні Вищої ради 
юстиції відповідно до рекомендації Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України пи-
тання про призначення кандидата на оса-
ду судді та внесення в разі прийняття по-
зитивного рішення подання Президентові 
України про призначення кандидата на по-
саду судді;

12) прийняття Президентом України 
рішення про призначення кандидата на по-
саду судді.

Щодо порядку проведення добору кан-
дидатів на посаду судді ст. 68 вказаного За-
кону передбачено, що добір кандидатів на 
посаду судді полягає у проходженні ними 
анонімного тестування (іспиту) з метою 
виявлення рівня їх загальних теоретичних 
знань.

В 2009 р., до прийняття нового Закону 
України «Про судоустрій та статус суддів», 
Л.В. Скомороха висловила думку, «що за-
провадження тестової системи, замість іс-
нуючого (на той момент) кваліфікаційного 
трьохскладового іспиту, не поліпшить іс-
нуючого (так само на той момент) порядку 
виявлення рівня професійної підготовки 
кандидата до судової роботи, а навпаки, 
призведе до нівелювання процесу вияв-
лення здібностей претендента до аналі-
тичного мислення, здатності правильно та 
юридично грамотно давати відповіді на по-
ставленні питання. Тест передбачає вибір 
одного із запропонованих варіантів відпо-
відей, що позбавляє можливості з’ясувати 
системність та повноту знань кандидата» 
[12, 235–236]. 

Водночас, порядок проведення добору 
кандидатів на посаду судді, передбачений 
ст. 68 цього Закону встановлює проведення 
щодо кандидатів спеціальної перевірки 
відповідності їх установленим вимогам 
до кандидата на посаду судді. Проведення 
спеціальної перевірки здійснюється і щодо 
відомостей, поданих кандидатами осо-
бисто, у порядку, встановленому законом. 
Для проведення спеціальної перевірки 
Вища кваліфікаційна комісія суддів Укра-
їни має право збирати інформацію про кан-
дидата, звертатися із запитами для отри-
мання інформації про кандидата на посаду 
судді до підприємств, установ, організацій 
усіх форм власності. За результатами роз-
гляду таких запитів відповідна інформація 
подається у десятиденний строк до Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України. Не-
надання такої інформації або надання її з 
порушенням установленого строку тягне 
за собою відповідальність, передбачену за-
коном.

Подібні спеціальні перевірки стосовно 
кандидатів не лише у судді, а й на посади 
у правоохоронних органах і різного роду 
спецслужбах проводились і раніше, осо-
бливо ретельно в радянські часи. Вони 
відбувалися у спеціальному порядку на 
основі положень та інструкцій під грифом 
«цілком таємно». Про конкретні причини 
відмови у прийнятті на службу кандидатам 
не повідомлялось, тобто будь-яка гласність 
у цій сфері виключалась. Запроваджений 
нині порядок є значним кроком уперед на 
шляху забезпечення демократизації про-
цесу і об’єктивності у вирішенні цих пи-
тань.

Спеціальна перевірка складається, по-
перше, із з’ясування достовірності тих 
документів, які подав кандидат у судді і, 
по-друге, із збирання і аналізу інших да-
них, які у ширшому плані характеризують 
його особистість, передусім законослухня-
ність і додержання норм суспільної моралі 
[13, 183].

З цього приводу російський дослідник 
вказаної проблематики М.І. Клеандров від-
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значив, що в його країні у механізмі до-
бору суддів «…відсутній «фільтр», який 
би надійно перешкоджав проникненню до 
суддівського корпусу осіб, яким у жодному 
разі не можна довіряти бути суддею за за-
гальноприйнятими підставами, наприклад: 
кандидат пов’язаний з оргзлочинними 
угрупуваннями або корумпованими комер-
ційними структурами, або має близьких 
родичів, які перебувають в ув’язненні, або 
є любителем азартних ігор, або перебуває 
в тоталітарній секті тощо». «За рубежем, 
– зазначив названий автор, – це питання 
законодавчо врегульоване, наприклад: у 
ФРН претендент на суддівську посаду по-
дає поліцейське свідоцтво про благонадій-
ність; у США таку перевірку претендента і 
членів його сім’ї проводить ФБР; у Канаді 
результатом такої перевірки є документ, 
який не може бути оспорений в судовому 
порядку, тощо» [8, 40].

Організації та громадяни мають право 
подавати до Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України інформацію про кандидатів 
на посаду судді.

Особи, які відповідають установленим 
вимогам до кандидата на посаду судді, до-
пускаються до складання іспиту.

В ст. 69 Закону України «Про судоу-
стрій і статус суддів», який набув чинності 
1 липня 2011 р.передбачено, що спеціальна 
підготовка кандидата на посаду судді вклю-
чає теоретичну підготовку судді у спеціа-
лізованому юридичному вищому навчаль-
ному закладі четвертого рівня акредитації 
та практичну підготовку в Національній 
школі суддів України.

Програма та порядок проходження 
спеціальної підготовки кандидатами на 
посаду судді затверджуються Вищою ква-
ліфікаційною комісією суддів України за 
погодженням зі спеціалізованими юридич-
ними вищими навчальними закладами чет-
вертого рівня акредитації та Національною 
школою суддів України.

Спеціальна підготовка проводиться 
протягом 6 місяців за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України. На період про-

ходження кандидатом підготовки за ним 
зберігається основне місце роботи, випла-
чується стипендія в розмірі не менше двох 
третин від посадового окладу судді місце-
вого суду загальної юрисдикції.

За результатами спеціальної підго-
товки кандидати отримують відповідний 
документ установленого зразка. Матеріали 
щодо кандидатів, які успішно пройшли 
спеціальну підготовку, направляються до 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укра-
їни для складення кваліфікаційного іспиту.

На думку М.І. Клеандрова, кваліфіка-
ційний іспит кандидата у судді повинен бути 
організований і проводитися як серйозна 
перевірка його професійної придатності. 
Методика перевірки має бути пов’язана 
з рівнем суду і його належності до тієї чи 
іншої судової системи. Важливим є те, щоб 
встановити наявність і рівень здібностей у 
особи, яка складає іспит, виконувати багато-
компонентні функції судді. Умовно кажучи, 
екзаменаційна комісія повинна впевнитися, 
що за рівнем сукупної професійної підго-
товки, тобто за рівнем знань законодавства, 
теорії та практики і здібностей їх застосо-
вувати, кандидат у судді перебуває «на го-
лову» вище середньостатистичного юрис-
консульта, адвоката, прокурора та ін. [9, 89].

У разі порушення кандидатом на по-
саду судді порядку проходження спеціаль-
ної підготовки, що призвело до його відра-
хування, або в разі припинення кандидатом 
проходження такої підготовки за власною 
ініціативою він повинен відшкодувати ко-
шти, витрачені на його підготовку.

Після проходження спеціальної підго-
товки і виявлення бажання бути рекомен-
дованою для призначення на посаду судді, 
особа проходить кваліфікаційний іспит, що 
є атестуванням кандидата. Кваліфікацій-
ний іспит полягає у виявленні належних 
теоретичних знань та рівня професійної 
підготовки кандидата на посаду судді, сту-
пеня його готовності здійснювати право-
суддя з питань юрисдикції відповідного 
суду, а також особистих і моральних якос-
тей кандидата. 



155

Такий іспит проводиться шляхом скла-
дання кандидатом на посаду судді письмо-
вого анонімного тестування та виконання 
практичного завдання з метою виявлення 
рівня практичних навичок та умінь у за-
стосуванні закону. Письмове анонімне тес-
тування проводиться Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України у спеціально 
відведеному для цього приміщенні, хід 
тестування фіксується за допомогою тех-
нічних засобів відео- та звукозапису.

Порядок складення кваліфікаційного 
іспиту, методика оцінювання визначаються 
положенням, що затверджується Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України. 
Результати кваліфікаційного іспиту дійсні 
протягом трьох років.

Особа, яка не склала кваліфікаційний іс-
пит, може бути допущена до складення та-
кого іспиту повторно не раніш як через рік. 
Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит 
повторно, може бути допущена до наступ-
ного іспиту не раніш як через два роки.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до кількості набраних 
кандидатами на посаду судді балів за ре-
зультатами складення кваліфікаційного 
іспиту визначає рейтинг кандидатів та за-
раховує їх до резерву на заміщення вакант-
них посад суддів. 

Інформація про результати кваліфі-
каційного іспиту та місце кандидата на 
посаду судді за рейтингом є загально-
доступною і розміщується на офіційному 
веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України. Після цього Вища квалі-
фікаційна комісія суддів України прово-
дить конкурс на заняття вакантної посади 
судді, для чого комісія розміщує на своєму 
офіційному веб-порталі та публікує таке 
оголошення в газетах «Голос України» та 
«Урядовий кур’єр», але не пізніше ніж за 
місяць до проведення конкурсу. В оголо-
шенні про конкурс зазначаються найме-
нування судів, де є вакантні посади судді, 
кількість таких посад, умови проведення 
конкурсу, дата, час і місце проведення кон-
курсу. Кандидати на посаду судді, які пе-

ребувають у резерві та виявили бажання 
взяти участь у конкурсі на заміщення ва-
кантних посад судді, у встановлений строк 
подають до Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України письмові заяви. 

Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України проводить конкурс на заміщення 
вакантних посад судді та здійснює добір 
кандидатів з урахуванням результатів ква-
ліфікаційного іспиту і кількості набраних 
кандидатами балів. Кількість набраних 
балів є першочерговим критерієм при про-
веденні Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України конкурсного добору канди-
датів на зайняття вакантних посад судді. 
У разі набрання кандидатами однакової 
кількості балів перевага надається тому 
кандидату, який має більший стаж роботи 
у галузі права. 

За результатами конкурсного добору 
Вища кваліфікаційна комісія суддів Укра-
їни надсилає до Вищої ради юстиції відпо-
відно до кількості вакантних посад судді 
рекомендації про призначення кандидатів 
суддями. 

Потім  Вища рада юстиції на своєму 
засіданні розглядає питання про призна-
чення кандидата на посаду судді та в разі 
прийняття позитивного рішення вносить 
подання Президентові України про призна-
чення кандидата на посаду судді. 

Протягом 30 днів після отримання та-
кого подання Президент України здійснює 
призначення на посаду судді.

Підводячи «риску», не можна не зверну-
тися до слів Голови Комітету з питань пра-
восуддя Верховної Ради України С.В. Ківа-
лова: «Не приховуючи, що я і мої однодумці 
хотіли б, щоб висококласний спеціаліст, хай 
навіть у результаті складного добору, все-
таки міг стати суддею. Цю філософію закла-
дено у законопроектах про судову реформу: 
відкрита публікація вакансій на суддівські 
посади, незалежна оцінка кандидатур, ско-
рочення кількості бюрократичних інстан-
цій, які приймають рішення, обов’язковість 
мотивувати кожне таке рішення, а також 
можливість його оскаржити» [7, 8].
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Висвітливши порядок підготовки суд-
дівських кадрів в Україні, для досягнення 
мети цієї статті необхідно проаналізувати 
зарубіжний досвід з цього питання.

Цікавим є законодавче вирішення пи-
тання добору кандидатів на посади та під-
готовки суддів у Російській Федерації. 

Для призначення на посаду судді гро-
мадянин, який відповідає вимогам, вста-
новленим законодавством Російської Фе-
дерації та успішно здав кваліфікаційний 
іспит, повинен отримати рекомендацію 
відповідної кваліфікаційної колегії суддів, 
яка здійснює відбір кандидатів на посаду 
судді на конкурсній основі згідно з поряд-
ком, встановленим ст. 5 Закону Російської 
Федерації «Про статус суддів Російської 
Федерації» [4]. Кваліфікаційна колегія суд-
дів на підставі документів та даних, пред-
ставлених кандидатом на посаду судді у 
відповідності з п. 6 ст. 5 вказаного закону 
вирішує питання про відповідність або не-
відповідність даного кандидата встанов-
леним законам вимогам. За результатами 
розгляду заяв всіх громадян, які претенду-
ють на посаду судді, з урахуванням даних 
перевірки достовірності представлених 
кандидатом даних та результатів кваліфі-
каційного іспиту кваліфікаційна колегія 
суддів приймає рішення про рекомендацію 
кандидата  на посаду судді або рішення 
про відмову в рекомендації.

Рішення кваліфікаційної  колегій суд-
дів про рекомендацію кандидатів на по-
саду судді протягом 10 днів після його при-
йняття направляється голові відповідного 
суду, який в разі згоди з вказаним рішенням 
протягом 20 днів після отримання рішення 
про рекомендацію громадянина на посаду 
судді вносить у встановленому порядку 
подання про призначення рекомендованої 
особи на посаду судді.

Аналізуючи російське та українське 
законодавства можна дійти висновку, що 
процедури добору кандидатів на посаду 
судді обох країн є дуже схожими. Але в 
російському законодавстві існує цікавий 
аспект. 

З 1 січня 2011 р. набрав чинності Закон 
Російської Федерації «Про внесення змін 
до статті 201 Закону РФ Про статус суддів 
у Російській Федерації», зокрема, суддя, 
вперше призначений на посаду судді, про-
ходить професійну перепідготовку.

Суддя федерального суду, вперше при-
значений на посуду судді, проходить про-
фесійну перепідготовку у формах навчання 
в освітніх установах вищого професійного 
рівня і додаткової професійної освіти, здій-
снює професійну перепідготовку та підви-
щення кваліфікації суддів і стажування в 
суді зі збереженням на цей період заробіт-
ної плати.

Порядок і строки проходження суд-
дею професійної перепідготовки за вка-
заними формами, а також підстави звіль-
нення судді від проходження професійної 
перепідготовки визначаються відповідно 
Верховним Судом Російської Федерації та 
Вищим арбітражним судом Російської Фе-
дерації.

Загальна тривалість професійної пере-
підготовки судді не може перевищувати 
шести місяців. Період проходження про-
фесійної перепідготовки судді включа-
ється в стаж роботи на посаді судді. За 
результатами проходження професійної 
перепідготовки судді федерального суду, 
вперше призначеного на посаду судді, при-
своюється кваліфікаційний клас.

На жаль, в українському законодавстві 
не встановлено такої умови для обіймання 
посади судді, як стажування, проте, ана-
лізуючи міжнародний досвід можна дійти 
висновку про ефективність та необхідність 
проходження такої процедури перед при-
значенням особи на посаду судді.

Вчені-юристи Л. Епштейн і Дж. Сегал 
стверджують, що призначення суддів за-
вжди було надзвичайно спірним процесом 
[1, 3]. Перевірка кандидата на посаду судді 
може мати вигляд стажування в судових 
органах, з урахуванням спеціалізації суду, 
до якого він претендує, і це може бути до-
сить ефективним засобом перевірки здат-
ності кандидата до судової роботи.
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Основою кадрового поповнення орга-
нів судової влади у Франції є спеціальна 
підготовка кандидатів, що склали відбір-
ковий іспит, або мають відповідну квалі-
фікацію (науково-педагогічний і профе-
сійний досвід). У першому випадку, журі 
за наслідками письмового та усного іспиту 
з права визнає серед молодих випускників 
юридичних факультетів тих, хто протягом 
30 місяців учитиметься в Ecole Nationale de 
la Magistrature (Національній школі суддів) 
і стажуватиметься в судах, щоб потім скла-
дати під контролем іншого журі підсум-
ковий екзамен, аби встановити їхню здат-
ність стати суддею. Якщо висновок журі 
буде негативний, призначення неможливе. 
Якщо ж позитивний, слухачі вибирають 
свою першу посаду з переліку, що його за-
пропонує міністерство юстиції, і про їхній 
вибір повідомляють Раду суддів [10].

Добір на підставі кваліфікації здій-
снюється з поміж юристів, що вже мають 
попередній досвід роботи за фахом. Наці-
ональна комісія, більшість у якій станов-
лять обранні до неї судді і прокурори, ви-
значається зі своїм вибором в письмовому 
вигляді, беручи до уваги матеріали дослі-
дження місцевих судів, і з метою оцінки 
якостей кандидатів ухвалює рішення про 
їх зарахування до суду на випробувальний 
період. Він триває в середньому до шести 
місяців, підтримку в його організації надає 
Національна школа суддів. Для того, щоб 
Рада суддів могла висунути кандидатів 
на посади в системі судової влади, по за-
кінченні випробувального періоду Комі-
сія має дати схвальний висновок. Власне 
кажучи, і в тому, і в іншому разі, з огляду 
на систему дуже ретельного добору, трива-
лість підготовки і підсумковий іспит, Рада 
суддів зобов’язана зважати на результати 
оцінки загальної здатності кандидатів обі-
ймати посаду в судовій системі.

Відтак, така система добору кандидатів 
на посаду судді у Франції є такою, що авто-
матично і повністю виключає ризик потра-
пляння на посаду судді недосвідчених, не-
компетентних та необізнаних кандидатів. 

В Австрії судді призначаються безстро-
ково [10]. Конституція гарантує їхню неза-
лежність та незмінюваність. А тому про-
цес добору майбутніх суддів вважається 
життєво важливим для формування компе-
тентного, відповідного та підзвітного суд-
дівського корпусу.

Вимоги, процес добору, початкова під-
готовка та її зміст, а також зміст різних іс-
питів регулюються Законом про статус суд-
дів та прокурорів (Richter – und Staatsanw
ahlschaftsdienstgesetz). Цей закон гарантує 
застосування однакових чинних критеріїв 
та прозорий процес добору кандидатів на 
посади суддів, а тому жодні суди чи їхні го-
лови, жодні конкурсні комісії в будь-яких 
регіонах чи юрисдикціях Австрії не мають 
права вибирати майбутніх суддів на основі 
невстановлених вказаним вище законом 
процедурах.

Стаття 2 вказанного закону визначає 
(базові) вимоги, а саме:

• Австрійське громадянство;
• Повна дієздатність;
• Безумовна особиста та професійна 

придатність, включаючи соціальні 
навички, необхідні для виконання 
обов’язків та завдань судді; 

• Університетський диплом у галузі 
правознавства (4 роки навчання, 
диплом магістра права або його екві-
валент).

Процес добору кандидатів нерозривно 
пов’язаний з першим роком стажування у 
суді: впродовж першого року кандидати 
направляються до суддів, які спеціалізу-
ються на різних типах справ (цивільне/
кримінальне право, суди першої та другої 
інстанцій), – щоразу на 3-місячний термін. 
Після завершення кожного такого призна-
чення проводиться оцінювання професій-
них, а також соціальних навичок канди-
датів на основі стандартизованої форми. 
Критерії у цій оцінювальній формі є зо-
крема такими: професійні знання, навички 
та розуміння; старанність, наполегливість, 
добросовісність, надійність, рішучість та 
цілеспрямованість; здатність спілкуватися 
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(особливо зі сторонами у справі); усні та 
письмові навички; професійна поведінка 
в кабінеті та за його межами. Кандидати 
також мають відвідувати щотижневі підго-
товчі заняття тривалістю в 2 години.

Після стажування, яке триває 6–9 міся-
ців, починається процедура подання заяви і 
складання іспитів: вона відбувається під ке-
рівництвом голів апеляційних судів і вклю-
чає письмові іспити з цивільного та кримі-
нального права, усні іспити з цивільного та 
кримінального права, співбесіду (до складу 
екзаменаційної комісії входять голова апе-
ляційного суду та представники прокура-
тури й асоціації суддів) та психологічне 
тестування (стандартизовані комп’ютерні 
тести й співбесіда з психологом). 

Отже, в Австрії також застосовується 
такий засіб підготовки на посаду судді як 
стажування кандидатів. Крім того, засто-
совується психологічне тестування, що, на 
думку автора статті, є необхідною складо-
вою добору кандидатів на посаду судді та 
виключає можливість: 1) потрапляння на 
посаду судді психічно неврівноваженого 
або психічно хворого кандидата; 2) під-
робку або «купівлю» медичної довідки про 
психічний стан кандидата та його відпо-
відність для зайняття майбутньої посади 
судді. Для української системи добору кан-
дидатів на посаду судді вперше буде дуже 
доречним також ввести психологічне тес-
тування кандидатів.

Голова апеляційного суду пропонує 
кандидатури федеральному Міністрові юс-
тиції, а він в свою чергу проводить призна-
чення суддів-стажистів.

Судді-стажисти проходять трирічне 
стажування, під час якого вони отримують 
підготовку на робочому місці та направля-
ються до суддів судів першої інстанції та 
вищих судів в усіх сферах судової системи 
(цивільна/кримінальна), прокурорів, дер-
жавних адвокатів/нотаріусів, виправних 
закладів. Ще вони зобов’язані відвідувати 
регулярні підготовчі заняття (приблизно 
раз на тиждень) з правової тематики, а крім 
того з психології, контролювання ситуації 

в залі суду, прав людини та основних сво-
бод.

Після призначення підготовки вони ма-
ють скласти суддівський іспит, що має такі 
складові: письмові іспити з цивільного/
кримінального права, кожен тривалістю 
максимум 10 годин (написання рішення 
в реальній судовій справі), та усний іспит 
перед екзаменаційною комісією (у складі 
голови апеляційного суду, трьох суддів 
апеляційного суду або Верховного суду та 
одного адвоката). Відповідно до діючого в 
Австрії Закону про статус суддів та проку-
рорів тематикою суддівського іспиту є: ци-
вільне право; комерційне право; цивільно-
процесуальне право; кримінальне право; 
організація судів; конституційне право; 
права людини та основні свободи; анти-
дискримінаційне право; адміністративне 
та фінансове право; менеджмент судової 
діяльності та проходження справ; спів-
робітництво з органами влади з питань, 
пов’язаних з судовою системою; європей-
ське право.

Звертаючи увагу на зарубіжний досвід 
формування суддівського корпусу, необ-
хідно відмітити, що у Республіці Молдова 
відповідно до Закону «Про статус суддів» 
від 20 липня 1995 р. ст. 6 передбачено за-
гальні вимоги до кандидата на посаду 
судді, серед яких обов’язковим є прохо-
дження кандидатом відповідного стажу-
вання, необхідного для посади, на яку його 
призначають [3]. Згідно з Законом «Про 
Вищу раду магістратури» від 19 липня 
1996 р. [2, 5] у Республіці Молдова діє 
Вища рада магістратури, що є органом 
суддівського самоврядування, незалеж-
ним органом, створеним для організації 
та функціонування судової системи, який 
крім широкого спектру прав та обов’язків 
затверджує Положення про стажування 
суддів.

Цікавим для застосування в Україні є 
досвід Республіки Білорусь щодо порядку 
проходження спеціальної підготовки на по-
саду судді. Відповідно до Інструкції «Про 
умови та порядок проходження спеціаль-
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ної підготовки на посаду судді загального 
суду Республіки Білорусь», затвердженої 
постановою Міністерства юстиції Респу-
бліки Білорусь від 11 травня 2007 р. «Про 
спеціальну підготовку на посаду судді за-
гального суду Республіки Білорусь» орга-
нізація роботи з проходження спеціальної 
підготовки на посаду судді загального суду 
ведеться відповідно до Кодексу Республіки 
Білорусь про судоустрій і статус суддів та 
інших актів законодавства [11]. 

За наявності в суді вакантної посади 
судді кваліфікаційна колегія суддів реко-
мендує зареєстрованого нею кандидата в 
судді для призначення на вакантну посаду 
судді та проходження спеціальної підго-
товки, про що письмово інформує Мініс-
терство юстиції Республіки Білорусь, на-
правляючи рекомендацію кваліфікаційної 
колегії суддів.

При надходженні рекомендації кваліфі-
каційної колегії суддів Міністерство юсти-
ції Республіки Білорусь вводить до штату 
районного (міського) суду, де є вакантна по-
сада судді, штатну одиницю стажера судді.

Згідно з зазначеною інструкцією під 
стажером судді розуміється кандидат у 
судді, рекомендованій кваліфікаційною 
колегією суддів для призначення на по-
саду судді і проходження спеціальної під-
готовки у сумісництві зі стажуванням в 
одному з районних (міських) судів респу-
бліки, де є вакантна посада судді.

Міністерством юстиції Республіки Бі-
лорусь зі стажером судді укладається стро-
ковий трудовий договір на період прохо-
дження спеціальної підготовки. На період 
дії строкового трудового договору йому 
виплачується заробітна плата в розмірі 75 
відсотків посадового окладу судді район-
ного (міського) суду за рахунок затвер-
дженого фонду оплати праці відповідних 
районних (міських) судів. Стажеру судді 
надаються гарантії, встановлені законодав-
ством про працю.

Стажер судді проходить спеціальну 
підготовку строком до одного року. Спеці-
альна підготовка включає: 1) теоретичний 

курс навчання в Інституті педагогіки та 
підвищення кваліфікації суддів, робітни-
ків прокуратури, судів та установ юстиції 
Білоруського державного університету 
(далі – Інститут) від одного до двох міся-
ців; 2) стажування в одному з районних 
(міських) судів республіки, де є вакантна 
посада судді, строком до восьми місяців; 
3) підсумковий курс навчання в Інституті, 
як правило, один місяць.

Навчання стажера судді в Інституті 
проводиться в групах. Групи для навчання 
формуються зі стажистів суддів, як пра-
вило, чисельністю не менш ніж десять 
чоловік. У випадку, якщо групи на момент 
направлення стажера судді не укомплек-
товані, Інститут організовує самостійне 
навчання стажера судді (написання контр-
ольних робіт, рефератів та ін.).

Навчання в Інституті здійснюється за 
такими напрямами: вивчення судової сис-
теми; вивчення організації роботи судів та 
суддів; вивчення підготовки та організації 
судового процесу; вивчення прикладних 
проблем теорії права (подолання колізій 
нормативно правових актів, прогалин у 
праві, тлумачення норм права та ін.); по-
глиблене вивчення матеріального та про-
цесуального законодавства і практики його 
застосування, вироблення практичних на-
вичок підготовки процесуальних докумен-
тів; вивчення та вироблення практичних 
навичок ведення судового процесу; вив-
чення психології, риторики, етики судової 
діяльності та судової культури; вивчення 
загальних положень виконавчого провад-
ження.

Стажування здійснюється в одному з 
районних (міських) судів республіки, де 
є вакантна посада судді, в який стажера 
судді направлено для проходження спеці-
альної підготовки під керівництвом судді, 
призначеного Головою Верховного Суду 
Республіки Білорусь, та керівника прак-
тики від Інституту. Керівництво стажуван-
ням здійснюють досвідчені, висококвалі-
фіковані судді, які мають стаж роботи на 
посаді судді не менш трьох років.  

і.с. краснухіна
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Суддею, під керівництвом якого про-
ходить стажування, разом з керівником 
практики від Інституту розроблюється ін-
дивідуальний план його проходження. В 
ході стажування стажер судді є присутнім 
в судових засіданнях, готує проекти судо-
вих постанов, вивчає організацію роботи 
судів та органів юстиції, бере участь в 
узагальнені судової практики та здійснює 
інші функції з метою вивчення специфіки 
роботи суддів та придбання практичних 
навичок. За результатами стажування ста-
жер судді готує звіт, а керівники практики 
– сумісний висновок про результативність 
стажування та рекомендації про затвер-
дження результатів стажування. Після за-
твердження результатів стажування стажер 
судді проходить підсумковий курс навчання 
в Інституті, який передбачає закріплення 
отриманих в ході теоретичного навчання та 
стажування знань шляхом проведення се-
мінарів, круглих столів з найбільш склад-
них питань вивчених курсів, здачу заліків, 
екзаменів, захист випускної роботи. Тема 
випускної роботи, яка затверджується в 
ході теоретичного курсу навчання в Інсти-
туті, повинна носити прикладний характер 
та мати практичну значимість. 

За результатами спеціальної підго-
товки стажеру судді Інститутом видається 
посвідчення про проходження спеціальної 
підготовки. Інформація про проходження 
спеціальної підготовки стажером судді на-
правляється в Міністерство юстиції Респу-
бліки Білорусь.

Проходження стажером судді спеціаль-
ної підготовки є підставою для представ-
лення його на засіданні Комісії з розгляду 
кадрових питань в системі загальних та 
господарських судів Республіки Білорусь.

За незадовільних результатів прохо-
дження спеціальної підготовки висновок 
направляється в Міністерство юстиції Рес-
публіки Білорусь, Верховного Суду Респу-
бліки Білорусь і до Кваліфікаційної колегії 
суддів для вирішення питання про виклю-
чення такої особи зі складу кандидатів у 
судді.

Аналізуючи досвід таких країн, як 
Франція, Австрія, Російська Федерація, 
Республіка Молдова, Республіка Білорусь, 
де законодавчо закріплена система стажу-
вання кандидатів на посаду судді, можна ді-
йти висновку, що таке рішення законодавця 
є дуже доцільним та мудрим, адже для того, 
щоб стати суддею однієї лише теорії чи 
знань, отриманих працюючи в інших уста-
новах або організаціях, замало. Необхідно 
знати «внутрішню кухню» роботи в суді: 
як приймаються документи; як проходять 
засідання суду; як поводитись зі сторонами 
судового процесу та багато інших питань, 
але найголовніше, як написати та прийняти 
законне, справедливе рішення суду. 

Досвід нашої країни (особливо за 
останні роки) показує, що прийняті на 
посади суддів нові молоді кадри (перш за 
все громадяни, які до цього працювали в 
інших установах) зіткнулися з проблемою 
використання багажу теоретичних знань 
на практиці. 

Перш ніж призначити на посаду судді 
та дати можливість вершити людські долі, 
кандидату в судді треба дати можливість 
бути присутнім в судових засіданнях, чи-
тати реальні справи, спробувати написати 
проекти рішення з справах і все це робити 
під наглядом досвідченого наставника – 
судді зі стажем роботи на посаді не менше 
п’яти років, який може поділитися отрима-
ним досвідом, дати пораду та вказати на 
допущені помилки.

Приймаючи Закон України «Про судоу-
стрій та статус суддів» від 10 липня 2010 р. 
український законодавець подумав лише 
про те, як максимально ускладнити процес 
добору кандидатів на посаду судді, почина-
ючи від подання документів до прийняття 
на посаду, а не про те, як поповнити ряди 
суддів дійсно компетентними та готовими 
до складної роботи кадрами, тобто на зако-
нодавчому рівні не прописано процедуру 
навчання кандидатів в судді.

Із сказаного вбачається, що введення в 
українське законодавство системи стажу-
вання кандидатів на посаду судді та роз-
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роблення спеціальних програм їх навчання 
є необхідною складовою компетентної, 

справедливої, незалежної судової влади в 
Україні. 
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реЗЮме
В статье описан порядок подготовки судейских кадров в Украине и проанализирован 

зарубежный опыт по данному вопросу. Акцентировано внимание на недостатки в органи-
зации и правовом регулировании подготовки судейских кадров в Украине. Предложены 
пути решения выявленных проблем.

SUMMARY
This article describes the procedure for training judicial personnel in Ukraine and analyzed 

foreign experience on the subject. Accentuated weaknesses in the organization and the legal 
regulation of training judicial personnel in Ukraine. Proposed solutions to identified problems.
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Право на правову допомогу відповідно 
до Конституції України гарантується кож-
ному, а це значить, що таким правом наді-
лений на території України не тільки гро-
мадянин України, а й іноземець та особа 
без громадянства. У більшості випадків, 
коли мова йде про право на правову допо-
могу, не згадують, що юридичні особи теж 
не менше потребують правової допомоги. 

У сучасних умовах докорінної зміни 
механізму господарювання, коли юри-
дичні особи стають справді самостійними, 
великого значення набуває правове забез-
печення їх господарювання. 

Значний внесок у дослідження право-
вої допомоги та її забезпечення зробили 
науковці Ю.П. Аленін, М.Ю. Барщев-
ський, Т.В. Варфоломеєва, Є.В. Васьков-
ський, І.Ю. Гловацький, С.В. Гончаренко, 
Ю.М. Грошевий, О.Л. Жуковська, Я.П. Зей-
кан, П.А. Лупинська, В.Т. Маляренко, 
М.А. Маркуш, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, 
О.В. Орлова, І.Д. Перлов, В.О. Попелюшко, 
В.М. Савицький, З.Д. Смітієнко, Ю.І. Сте-
цовський, М.С. Строгович, Д.П. Фіолев-
ський, В.П. Шибіко, О.Г. Яновська та інші. 

Незважаючи на вагомі дослідження 
вчених, поза увагою залишається питання 
надання правової допомоги юридичним 
особам. 

Лише деякі законодавчі акти визна-
чають юридичних осіб як суб’єктів отри-
мання правової допомоги. Так, згідно із 
Законом України «Про адвокатуру» ад-
вокатура України є добровільним профе-
сійним об’єднанням, покликаним згідно 
з Конституцією України сприяти захисту 
прав, свобод та представляти законні ін-
тереси громадян України, іноземних гро-
мадян, осіб без громадянства, юридичних 
осіб (виділення авт.), подавати їм іншу 
юридичну допомогу [7]. 

У проекті Закону України «Про пра-
вову допомогу», який вносився народними 
депутатами України М.Д. Катеринчуком, 
С.В. Соболєвим, В.М. Стретовичем, за-
значено, що надання правової допомоги 
фізичним і юридичним особам (довірите-
лям) здійснюється на принципах: закон-
ності; компетентності і добросовісності; 
незалежності; превентивності; недопус-
тимості конфлікту інтересів; конфіденцій-
ності [2].

Надання правової допомоги юридич-
ній особі здійснюється на підставі дого-
вору, укладеного з юридичною чи фізич-
ною особою – суб’єктом підприємницької 
діяльності, який має спеціальний дозвіл 
(ліцензію) на здійснення юридичної прак-
тики, або з адвокатом, адвокатським бюро, 

н.В. хмелеВСька,
аспірантка
(Академія адвокатури України)
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фірмою, конторою чи іншим адвокатським 
об’єднанням. Надання адвокатами право-
вої допомоги підприємствам, установам і 
організаціям є одним з найважливіших на-
прямів діяльності адвокатури.

Особливості змісту правової допомоги 
юридичній особі полягає в тому, що особи, 
які надають таку допомогу, вважаємо, ма-
ють здійснювати її щодо правової функ-
ції за тими ж напрямами, що й юридичні 
служби юридичних осіб. Тому в основу 
окреслення завдань, виявлення напрямів 
та змісту правової допомоги юридичній 
особі нами покладено ті ж функції, які вві-
ряються юридичному відділу юридичної 
особи.

Отож, основним завданням правової 
допомоги юридичній особі, виходячи із За-
гального положення про юридичну службу 
міністерства, іншого органу виконавчої 
влади, державного підприємства, уста-
нови та організації [2], є організація пра-
вової роботи, спрямованої на правильне 
застосування, неухильне додержання та 
запобігання невиконанню вимог актів за-
конодавства, інших нормативних доку-
ментів підприємством, його керівниками 
та працівниками під час виконання по-
кладених на них завдань і функціональних 
обов’язків.

Правова робота, як зазначають А.А. Бі-
кеєв та З.Ф. Сафін, – особливий, багато-
плановий вид діяльності всього колективу 
суб’єктів господарювання, спрямований 
на забезпечення виконання плану соці-
ального і економічного розвитку на основі 
законності шляхом максимального вико-
ристання правових засобів для укріплення 
господарського розрахунку, збільшення 
прибутку, зниження собівартості, підви-
щення продуктивності праці і якості ро-
боти при дотриманні державної, договір-
ної і трудової дисципліни [8; 7].

Щодо питань організації правової ро-
боти І.Є. Замойський говорить про те, що 
універсалізм правової роботи полягає у 
тому, що це – діяльність не тільки з пра-
вового регулювання існуючих суспільних 

відносин, за допомогою наявних право-
вих приписів органів державної влади і 
управління, але також і нормотворча ді-
яльність, спрямована на оптимальний 
вилив на суспільні відносини всередині 
конкретного підприємства, організації. Ін-
шими словами, складовою частиною пра-
вової роботи є розробка і прийняття актів 
локального характеру в вигляді положень, 
інструкцій, стандартів і правил [3, 41]. 

Виходячи із зазначеного, можна зро-
бити висновок, що правова робота, уявля-
ючи сукупність нормотворчої та праворе-
алізуючої діяльності, пронизує всі сфери 
правової діяльності і спрямована на до-
сягнення двоєдиної мети: забезпечення 
законності в діяльності суб’єктів господа-
рювання і посилення впливу права на сус-
пільне виробництво.

А. Куліш та В. Горевий відмічають, що, 
незважаючи на таку обмежену єдність нор-
мотворчої і правореалізуючої діяльності, 
останній відводиться значна питома вага у 
всій правовій роботі. Це не випадково, по-
заяк здійснюючи свою статутну діяльність, 
суб’єкти господарювання в різних формах 
реалізують правові норми як централізова-
ного, так і локального характеру [5, 6]. 

Отже, особливістю правової допо-
моги юридичній особі є організація пра-
вової роботи, спрямованої на правильне 
застосування, неухильне додержання та 
запобігання невиконанню вимог актів за-
конодавства, інших нормативних доку-
ментів підприємством, його керівниками 
та працівниками під час виконання по-
кладених на них завдань і функціональних 
обов’язків.

Правова допомога юридичній особі 
має здійснюватися з дотриманням певних 
вимог. Оскільки на посаду керівника юри-
дичної служби, його заступника, головного 
юрисконсульта юридичної особи призна-
чаються особи з вищою юридичною осві-
тою і стажем роботи за спеціальністю не 
менш як три роки, а провідного і відповід-
ної категорії юрисконсультів, що входять 
до складу юридичної служби, – особи, які 
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мають вищу юридичну освіту або навча-
ються на старших курсах вищих юридич-
них навчальних закладів, таким же вимо-
гам мають відповідати і надавачі правової 
допомоги юридичній особі.

Найбільш поширеною є правова допо-
мога юридичній особі у вигляді:

1) юридичного обслуговування, що 
надає переваги для юридичної особи, яка 
його замовила, у вигляді постійного контр-
олювання всіх змін стосовно діючого за-
конодавства, які стосуються її діяльності, 
швидкої відповіді на звернення за юридич-
ною допомогою в будь-яких питаннях, кон-
сультацій юриста або адвоката; 

2) інформаційно-консультаційного 
обслуговування – безпосередньої інфор-
маційно-консультаційної підтримки юри-
дичної особи з юридичного напряму, при 
виникненні питань юридичного характеру;

3) розробки (складання) договорів і 
інших документів правового характеру як 
гарантії захисту прав та інтересів юридич-
ної особи; 

4) підготовки укладення правового до-
кумента при виникненні спірних ситуацій, 
що вимагають правового аналізу докумен-
тів для ухвалення важливого рішення. Пра-
вова допомога надається на основі підбору 
та аналізу нормативної бази, практики ви-
рішення подібних питань з мотивованими 
висновками, прогнозування усіх виходів з 
ситуації, надання рекомендацій з вирішен-
ня проблем; 

5) представництва в судових справах – 
захисту інтересів в судах, вирішення питань, 
пов’язаних з невиконанням зобов’язань 
контрагентами, відшкодуванням збитків, 
упущеними вигодами, неустойками. 

Новим напрямом є правова допомога 
юридичній особі у протидії рейдерству. 

Рейдерство та корпоративні конфлікти, 
що переростають у протиправне захо-
плення підприємств, створюють реальну 
загрозу національним і економічним інтер-
есам України. Зупинення роботи підпри-
ємств, які часто виникають у ході конфлік-
тів, зазвичай завдають величезних збитків 

державному та місцевим бюджетам, спри-
яють виникненню соціальної напруги як 
серед працівників та їхніх родин, так і се-
ред широкого кола населення. Потенційні 
іноземні інвестори справедливо нарікають 
на те, що міжнародні норми ведення біз-
несу в Україні практично не працюють, а 
рішення місцевих та європейських судів не 
виконуються.

Необхідність правової допомоги для 
юридичної особи обґрунтовується тим, 
що вітчизняне законодавство має чимало 
прогалин і протиріч, через що одні й ті 
самі процеси можуть інакше трактуватися 
різними інстанціями. Наприклад, в адміні-
стративному праві є проблема: рейдер має 
можливість блокувати роботу реєстратора 
шляхом отримання судових рішень, які не 
пов’язані із суттю конфлікту; використову-
ючи процесуальні можливості, затягувати 
розгляд справи в апеляційних судах, при 
цьому змінюючи власника незаконно при-
дбаних активів захопленого підприємства. 

Коли ж юридична особа веде прозору 
фінансову політику, заздалегідь залучає 
досвідчених фахівців до створення власної 
юридичної системи безпеки, яка здатна ви-
явити підготовчі заходи до рейдерського 
захоплення, їй вдається надати ефективну 
допомогу в переважній більшості випад-
ків, вдало протидіяти протиправному захо-
пленню чи поглинанню.

Тому, як показує досвід, вибудова стра-
тегії розв’язання проблеми рейдерства, 
створення системи корпоративної безпеки 
суб’єктів господарювання, поряд з про-
філактикою створення безпечних умов, за 
якими протизаконне захоплення стає дуже 
складним, передбачає юридичну й орга-
нізаційно-правову допомогу юридичній 
особі, яка стала об’єктом рейдерського за-
хоплення [4].

Для прикладу, на основі аналізу еле-
ментів боротьби з рейдерством, нами вста-
новлено, що правова допомога юридичній 
особі у протидії рейдерству, яке прово-
диться за сценарієм використання проти-
законних перевірок, має включати:
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 – захист інтересів юридичної особи 
при проведенні позапланових пе-
ревірок правоохоронних та контр-
олюючих органів;

 – допомогу в оформленні скарг на 
неправомірні дії представників 
Державної інспекції з контролю 
якості;

 – проведення консультацій та на-
дання інформаційно-аналітичних 
матеріалів керівництву юридичної 
особи в оснащенні підприємців у 
протидії рейдерам;

 – проведення консультації щодо за-
хисту підприємства від недобросо-
вісної конкуренції тощо.

Ефективність правової допомоги юри-
дичній особі зростатиме на тлі впрова-
дження пропозицій щодо посилення про-
тидії рейдерству:

1.  Удосконалити діючі нормативно-
правові акти, зокрема в питаннях про-
цедурного та судового захисту прав ма-
жоритарних власників компаній, у тому 
числі щодо оперативного управління 
підприємствами та можливості безпере-
шкодного внесення змін до структури та 
складу їх керівництва.

2.  Прискорити розгляд, внесення по-
правок та прийняття проекту закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання протиправному 
поглинанню та захопленню підприємств» 
(реєстраційний N 6434 від 27 травня 2010 р.) 
з урахуванням думки громадських експертів 
та представників бізнесу. 

3.  Спільними зусиллями влади, бізнесу 
та громадськості розробити стратегію фор-
мування ефективної системи вирішення 
корпоративних конфліктів, попередження їх 
загострення та переростання у рейдерське 
захоплення підприємств.

4.  У законотворчій діяльності залучати 
до обговорення і розробки законопроектів 
та інших нормативно-правових актів пред-
ставників малого, середнього та великого 
бізнесу, профільних асоціацій та об’єднань 
підприємців, представників консалтинго-

вих компаній та недержавних громадських 
організацій [4].

Таким чином, правова допомога юри-
дичній особі є необхідною у подоланні 
проблеми рейдерства за умови консоліда-
ції зусиль.

Привертає увагу правова допомога 
юридичній особі, що носить назву дьюди-
лидженс (англ. due diligence), що означає 
систему заходів, спрямованих на усебічну 
перевірку законності і комерційної прива-
бливості планованої угоди, інвестиційного 
проекту. Дьюдилидженс – формування 
об’єктивного уявлення про об’єкт інвесту-
вання; комплексна перевірка підприємства 
перед його купівлею для гарантованого 
захисту інвестицій та капіталу, виявлення 
на початковому етапі угоди «неохайності» 
партнера. 

Перспективною правовою допомогою 
юридичній особі є отримання останньою 
складених фахівцями в галузі права інструк-
цій, алгоритмів дій, схем роботи, письмових 
консультацій, які можливо було б застосо-
вувати в типових господарсько-правових 
ситуаціях, не звертаючись за допомогою до 
фахівців у сфері юриспруденції [1]. 

Розробка інструкцій, алгоритмів дій, 
схем роботи, письмових консультацій у 
різних областях права, які є відносно про-
стими в застосуванні й у більшості випад-
ків не вимагають спеціальних знань у від-
повідних галузях права, зокрема, охоплює:

 – консультації та алгоритми дій з 
питань перевірок контролюючими 
органами (перевірки податкової 
інспекції, перевірки податкової мі-
ліції, перевірки прокуратури, пере-
вірки СБУ, перевірки міліції); 

 – консультації з трудового права 
(алгоритми дій і шаблони доку-
ментів, необхідні при звільненні 
співробітників, а також письмові 
консультації з інших питань трудо-
вого права); 

 – консультації стосовно поряд-
ку реорганізації й ліквідації 
підприємств;
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 – консультації з питань погашення 
кредиторської й дебіторської за-
боргованості (алгоритми дій і ша-
блони документів, необхідні дого-
вори тощо).

Правова допомога на основі інструк-
цій, алгоритмів дій, схем роботи полягає, 
зокрема, в тому, що: 

 – алгоритм із питань перевірок по-
даткової міліції надається у ви-
гляді покрокової інструкції для 
співробітників підприємства, яке 
перевіряється, з відображенням у 
ній прав підприємців і обов’язків 
співробітників податкової міліції;

 – в інструкції про порядок реагуван-
ня на запити податкових інспекції 
та міліції наведені стандартні за-
пити зазначених органів і відповіді 
на них; 

 – консультація з питань звільнення 
співробітників за п. 1 ч. 1 ст. 40 
КЗпП України (скорочення чи-
сельності або штату працівників) 
є покроковою інструкцією для ке-
рівника підприємства з додатками 
всіх необхідних документів (на-
казів, протоколів, актів, рішення 
й т.п.). 

Зазначені інструкції, алгоритми дій, 
схеми роботи, письмові консультації нео-
дноразово застосовуються, для прикладу, 
клієнтами адвокатського об’єднання 
м. Киє ва «Адвокатська компанія «Соколо-
вський і Партнери». Вони постійно про-
ходять перевірку на практиці й удоскона-
люються з урахуванням внесених змін у 
законодавчі й інші нормативні акти [1].

Використання вказаного виду право-
вої допомоги допомагає юридичній особі 
в подальшому зменшити витрати на пра-
вову допомогу, адже зникає необхідність 
постійного контролю з боку юристів, крім 
того, превентивні дії завжди коштують де-
шевше, ніж вирішення вже існуючих про-
блем.

Звичайно, не можна стверджувати, що 
відповідні консультації, інструкції й алго-

ритми дій є панацеєю на всі випадки життя, 
але практика вже довела їх необхідність не 
тільки як превентивного методу захисту, 
але й як дієвого інструменту безпосеред-
ньо під час представництва об’єднанням 
«Адвокатська компанія «Соколовський і 
Партнери» інтересів клієнтів у ході пере-
вірок, під час спорів із податковою інспек-
цією, у досудових та судових [1]. 

Таким чином, правова допомога шля-
хом застосування юридичною особою 
відповідних консультацій, інструкцій і ал-
горитмів дій істотно мінімізує наслідки не-
знання або незастосування норм чинного 
законодавства.

Отже, надання правової допомоги по-
ширюється на юридичну особу. Органі-
зація правової роботи, спрямованої на 
правильне застосування, неухильне додер-
жання та запобігання невиконанню вимог 
актів законодавства, нормативних доку-
ментів юридичною особою, керівниками 
та працівниками під час виконання покла-
дених на них функціональних обов’язків 
є основним завданням правової допомоги 
юридичній особі.

Поряд із поширеними видами юридич-
ній особі слід здійснювати: 

 – правову допомогу у протидії рей-
дерству, що втілюється у вибудові 
стратегії розв’язання проблеми 
рейдерства, яка включає юридичну 
й організаційно-правову допомогу; 

 – правову допомогу юридичній 
особі, яка носить назву дьюдили-
дженс, що означає систему заходів, 
спрямованих на усебічну перевір-
ку законності і комерційної при-
вабливості планованої угоди, ін-
вестиційного проекту, формування 
об’єктивного уявлення про об’єкт 
інвестування, комплексну пере-
вірку підприємства перед його ку-
півлею для гарантованого захисту 
інвестицій та капіталу; 

 – правову допомогу шляхом скла-
дання фахівцями в галузі права ін-
струкцій, алгоритмів дій, схем ро-
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боти, письмових консультацій, які 
доцільно застосовувати в типових 
господарсько-правових ситуаціях, 

не звертаючись за додатковою до-
помогою фахівців у сфері юрис-
пруденції.

н.в. Хмелевська
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реЗЮме
В статье впервые комплексно исследуется правовая помощь юридическим лицам, 

подчеркивается ее актуальность и необходимость. Проанализировано новое направление 
правовой помощи юридическому лицу в противодействии рейдерству. Рассматривается 
правовая помощь юридическому лицу, которое носит название дьюдилидженс.

SUMMARY
For the first time law assistance to legal entity is comprehensively investigated in the article, 

its topicality and necessity is emphasized. New tendency of law assistance against raider actions 
is analyzed. Law assistance to legal entity, under the name of due diligence is considered.
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У ст 125 Конституції України міститься 
припис, за яким система судів загальної 
юрисдикції України будується за принци-
пами територіальності і спеціалізації. Од-
нак загальновідомо, що конституція будь-
якої держави – це той основний правовий 
акт, при ознайомленні з яким можна гово-
рити про державу як про суб’єкт загально-
людської спільноти. Тому ознайомившись 
з відповідними розділами чи статтями кон-
ституції будь-якої держави (у яких є такі 
конституції), можна скласти певне уяв-
лення про права і свободи, що існують у 
державі і захищаються нею, про їх устрій і, 
зокрема, про її судовий устрій та багато ін-
шого, що, власне, і характеризує державу. 

В аспекті дослідження вбачається до-
цільним вивчення та аналіз міжнародного 
досвіду у питанні побудови судової сис-
теми, зокрема, за принципом територіаль-
ності. Розглянемо їх у певній послідов-
ності, а саме: відповідно до тієї правової 
системи (правової сім’ї), до якої належить 
та чи інша країна. Загалом визначення 
правової системи чи правової сім’ї міс-
титься у довідковій юридичній літературі. 
Зокрема, правова система – це сукупність 
взаємопов’язаних між собою системи 
права та засобів її реалізації. Сукупність 
національних правових систем, заснованих 

на спільності їх історичного формування 
структури права, методів і форм його ре-
алізації складають поняття правової сім’ї.  

За всієї умовності класифікації сучасне 
правознавство виокремлює такі основні 
правові системи: романо-германська, ан-
гло-саксонська, скандинавська, латино-
американська, мусульманська, індуська, 
далекосхідна, а також звичаєвого права. 
Водночас, правові системи держав колиш-
нього СРСР можна умовно назвати право-
вими системами країн пострадянського 
періоду. До романо-германської системи 
права відносяться, зокрема, такі країни як 
Австрійська Республіка, Республіка Алба-
нія, Королівство Бельгія, Республіка Болга-
рія, Республіка Боснія і Герцеговина, Угор-
ська Республіка, Федеративна Республіка 
Німеччина, Республіка Греція, Королівство 
Іспанія, Італійська Республіка, Республіка 
Кіпр, Республіка Македонія, Королівство 
Нідерландів, Республіка Польща, Порту-
гальська Республіка, Словацька Респу-
бліка, Республіка Словенія, Французька 
Республіка, Республіка Хорватія, Чеська 
Республіка, Швейцарська Конфедерація та 
інші. Оскільки всі ці держави знаходяться 
практично на європейському континенті, їх 
правові системи називають ще континен-
тальними [7, 309–312].
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Стосовно місця України серед інших 
правових систем в юридичній літера-
турі існують різні точки зору. Зокрема, 
Л.А. Луць стверджує, що Україна (як і інші 
республіки колишнього Союзу РСР) вхо-
дить до сім’ї романо-германського права 
на правах особливого європейського різ-
новиду або ж наближається до цієї сім’ї 
[12, 107–115]. Інші автори при обговоренні 
проблем розвитку постсоціалістичних пра-
вових систем називають декілька варіантів: 
1) повернення до континентального права; 
2) формування загального слов’янського 
права з переважаючим впливом російської 
правової ідеології та законодавчих новел; 
3) поступове формування у постсоціаліс-
тичному просторі двох-трьох правових 
сімей: прибалтійської з наближенням до 
північної (скандинавської), слов’янської в 
поєднанні з азіатсько-мусульманською та 
центральноєвропейської з наближенням 
до романо-германської [16, 29]. Ми вважа-
ємо, що близькість вітчизняної правової 
традиції до континентальної правової сім’ї 
та культурно-історичне, релігійно-етичне 
і морально-психологічне сприйняття єв-
ропейських цінностей дає підстави ствер-
джувати про віднесення України до ро-
мано-германської системи права.  

Для повноти дослідження є необхід-
ність дати аналіз конституційним поло-
женням та законодавчим приписам, які 
стосуються окремих аспектів організації 
судових систем деяких країн континен-
тальної системи права в сенсі територіаль-
ного розташування судових органів. 

Так ст. 83 Федерального конституцій-
ного закону Австрійської Республіки від 
10 листопада 1920 р. вказує, що організа-
ція та компетенція судів встановлюється 
федеральним законом. Конституційним 
законом Верховний суд визначено як вищу 
інстанцію у цивільних і кримінальних 
справах (ст. 92). Шостий розділ Конститу-
ції у пунктах «В.» і «С.» містить припис, де 
розвивається положення про Адміністра-
тивний та Конституційний суди. Ці суди, 
хоча і входять до судової системи держави, 

але не мають своєї ієрархічної організації 
та діють одноосібно. 

Слід зазначити, що Конституційний суд 
Австрії є найстарішим інститутом консти-
туційного контролю в Європі, який було за-
сновано у 1920 р. Специфіка цього єдиного 
в країні суду полягає в тому, що він роз-
глядає широкий спектр питань. Зокрема, 
до його юрисдикції віднесено розгляд май-
ново-правових вимог, що пред’являються 
до Федерації, земель, районів, громад і 
спілок громад, які не підлягають розгляду 
в звичайному порядку, чи виконанню 
шляхом прийняття рішення державними 
органами управління. Конституційний 
суд вирішує спори між судами і органами 
управління, Адміністративним судом та 
іншими судами, між землями, а також між 
землею та Федерацією. Конституційному 
суду підвідомчі також справи про проти-
правність постанов органів Федерації чи 
земель за поданням судів, справи про про-
типравність державних договорів, індиві-
дуальні конституційні скарги. Стосовно 
побудови системи судів відповідно до те-
риторіального устрою держави Федераль-
ний конституційний приписів не містить 
[6, 68–72]. 

Відповідно до Закону «Про організа-
цію судових органів» Верховний суд Ав-
стрії очолює систему загальних судів та є 
вищою судовою інстанцією у цивільних 
і кримінальних справах, маючи повно-
важення щодо розгляду касаційних скарг 
на вироки судів шеффенів. Як суд дру-
гої інстанції функціонує вищий суд землі 
(4 суди), які територіально розташовані 
у Відні, Граці, Лінці та Інсбруці. Вказані 
суди розглядають скарги на рішення та ви-
роки нижчих судів. Судом першої інстанції 
виступають суди землі або округу (всього – 
17). Нижчою ланкою судової системи є 200 
дільничних судів, які розглядають справи 
про малозначні злочини та цивільні спори 
(стосовно усиновлення, опіки, оренди та 
інші). Крім того, поряд із загальними су-
дами у державі діють спеціалізовані суди, 
до яких належать: 1) суд із трудових спо-

о.в. Закропивний



вісник Академії адвокатури україни

170

число 1(23) 2012.

рів, який вирішує конфлікти між робото-
давцями та працівниками; 2) третейський 
суд з розгляду питань соціального страху-
вання; 3) Патентний суд, що приймає рі-
шення про визнання патентів недійсними 
[4, 77–80].

Глава VI Конституції Бельгії від 17 лю-
того 1994 р. присвячена організації судової 
влади. Для всієї держави існує єдиний Ка-
саційний суд Бельгії. Ст. 156 встановлює 
норму, за якою у Бельгії діють п’ять апе-
ляційних судів та вказано межі їх юрис-
дикції. Зокрема, Апеляційний суд Брюс-
селя, юрисдикція якого поширюється на 
провінції Брабант, фламандський Брабант 
та регіон Брюссель-столиця; апеляційний 
суд Гента, юрисдикція якого поширюється 
на провінції Західна Фландрія та Східна 
Фландрія; апеляційний суд Антверпена, 
юрисдикція якого поширюється на про-
вінції Антверпен та Лімбург; апеляційний 
суд Льєжа, юрисдикція якого поширюється 
на провінції Льєж, Намюр та Люксембург; 
апеляційний суд Монса, юрисдикція якого 
поширюється на провінцію Екс. Цим Кон-
ституція фактично визначила території, на 
яку поширюється юрисдикція апеляційних 
судів. Що стосується інших судів та трибу-
налів, то про їх утворення, систему та по-
рядок діяльності Конституція приписів не 
містить [10, 53].  

У Федеративній Республіці Німеччина 
діє Основний Закон Федеративної Рес-
публіки Німеччина від 23 травня 1949 р., 
розділ IХ якого присвячений правосуддю. 
Так, у ст. 92 зазначено, що юрисдикційною 
владою наділяються судді Федерального 
конституційного суду, федеральних судів 
та судів земель. Ст 95 встановлює, що для 
здійснення правосуддя у сфері загальної, 
адміністративної, фінансової, трудової та 
соціальної юрисдикції Федерація запрова-
джує як вищі судові інстанції Федеральну 
судову палату, Федеральний адміністратив-
ний, Федеральний фінансовий, Федераль-
ний трудовий та Федеральний соціальний 
суди. Для забезпечення єдності правосуддя 
створюється єдиний Сенат судів для вказа-

них судів. Для правового захисту комерцій-
ної діяльності може також створюватися 
федеральний суд. 

Федерація може заснувати військово-
кримінальний суд для Збройних сил як 
федеральний суд. Вищим судом для вка-
заних судів є Федеральна судова палата. 
Крім цього, Федерація може створювати 
для осіб, які знаходяться у публічно-пра-
вових службових відносинах, федеральні 
суди з розгляду дисциплінарних справ та 
розгляду скарг (ст. 961 Основного закону 
ФРН). Якщо провести порівняння з Укра-
їною, то можна побачити багато спільного, 
а саме: конституційні суди разом з іншими 
судами утворюють судову системи дер-
жави; федеральні суди є прототипом укра-
їнських вищих спеціалізованих судів; Се-
нат для федеральних судів за своєю суттю 
відповідає статусу Верховного Суду Укра-
їни. Однак якщо в Основному законі ФРН 
зазначено, що Федеральним законом вста-
новлюється устрій та порядок судочинства 
для Конституційного суду (ст. 94), то щодо 
інших судів їх організація і судочинство 
регулюється законодавством земель (ст. 74 
Основного закону ФРН) [5, 136].  

Необхідно вказати, що як концеп-
туальна ознака судового устрою ФРН 
сприймається той факт, що територіальна 
організація судової системи цієї країни в 
основному не збігається з адміністративно-
територіальним поділом. Особливо поміт-
ним є такий підхід в організації галузей 
спеціальної юрисдикції. З цього приводу 
В.І. Шишкін зауважив, що Федеральний 
конституційний суд і Федеральна судова 
палата перебувають у Карлсруе, Федераль-
ний суд із трудових питань і Федеральний 
соціальний суд – у Касселі, Федеральний 
адміністративний суд – у Дрездені, Феде-
ральна фінансова палата і Федеральний 
патентний суд – у Мюнхені. Для такого те-
риторіального розташування федеральних 
судових установ німецький законодавець 
обрав певний концептуальний механізм: 
вершини судових підсистем не дислоку-
ються у місцях розташування органів по-
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літичної влади держави (парламент, уряд, 
президент), щоб забезпечити незалежну 
поведінку суддів при застосуванні законів 
і попередити можливий вплив або тиск на 
них з боку представників політичної влади, 
а також не допускати концентрації судової 
влади в одному місці, тобто запобігти кор-
поративності. Дотримуючись цієї концеп-
ції на практиці, наприклад, після переїзду 
столиці з Бонна до Берліна, було змінено 
територіальне розташування Федераль-
ного адміністративного суду з Берліна на 
Дрезден [21, 12].

Структуру судів звичайної юрисдик-
ції ФРН визначено у Законі про судовий 
устрій, якы мають чотири рівні – діль-
ничні, земельні, вищі земельні суди і Фе-
деральна судова палата. Суттєво, що роз-
ташування судів цивільної юрисдикції не 
збігається із дислокацією судів криміналь-
ної юрисдикції. Зупинимося на позовній 
(цивільній) юрисдикції, яка представлена 
двома ієрархічними видами судів, що ді-
ють як суди першої інстанції – дільничні 
суди (всього більше 700) та земельні суди 
(120). Зауважимо, що територіально юрис-
дикція дільничного суду поширюється на 
судові округи, які є невеликими за площею 
і в них працює один-два судді. Тільки у ве-
ликих містах такі суди мають 30 і більше 
суддів [19, 115]. 

Третій рівень – це вищі земельні суди, 
яких створено 24, але їх юрисдикція не 
обов’язково збігається з територією відпо-
відної федеральної землі, оскільки в одній 
землі може бути і декілька вищих земель-
них судів залежно від території та кількості 
населення федеральної землі. Зокрема, у 
Баварії у системі судів звичайної юрисдик-
ції діють три вищі суди землі, що розташо-
вані в трьох судових округах (Бамберг – 
Північний округ, Нюрнберг – Центральний 
округ, Мюнхен – Південний округ). Щодо 
інших земель ФРН, то кількість вищих 
судів земель є різною – в територіально 
невеликих землях – це один (наприклад, 
Шлезвіг-Гольштейн), у великих (зокрема, 
Північний Рейн-Вестфалія) – два, відпо-

відно до кількості населення та території. 
Таким чином, назва «вищий суд землі» не 
є аналогом апеляційного суду відповідної 
області в Україні. 

В адміністративній юрисдикції ФРН 
створено три інстанції: адміністративний 
суд і Вищий адміністративний суд – на 
рівні землі та Федеральний адміністра-
тивний суд – на рівні федерації. Необхідно 
звернути увагу, що територія, на яку по-
ширюється компетенція адміністративного 
суду, як правило, відповідає тій території, 
на яку поширюється діяльність органів 
влади середньої ланки, тобто територія ад-
міністративного округу. У ФРН створено 
адміністративні суди першої інстанції, 
яких налічується 52. Щодо судів другого 
рівня, то ними є вищі адміністративні зе-
мельні суди, кількість яких 16. Згідно із 
приписами Положення про адміністра-
тивні суди, кілька земель як суб’єкти фе-
дерації можуть домовитися про створення 
спільного чи про розширення території су-
дового округу за межі землі. Суттєво, що 
з метою забезпечення єдиного тлумачення 
земельного права для певної землі, навіть і 
в тому випадку, коли утворено один суд на 
дві землі, у кожній із земель має діяти як 
мінімум один вищий адміністративний суд 
землі [14, 2]. 

Стосовно судів трудової юрисдикції 
ФРН, то до першого рівня судової ієрархії 
у сфері трудового законодавства належать 
судові установи, які мають територіальну 
юрисдикцію у 123 округах країни. Другий 
рівень складають федеральні земельні суди 
з трудових питань, яких створено 9. Пер-
шим рівнем судів із соціальних питань є 
відповідні судові установи (створено 69 су-
дів) у відповідних судових округах. До 
другого рівня судів соціальної юрисдикції 
належать земельні суди із соціальних пи-
тань, яких створено у державі 16, що ма-
ють апеляційні повноваження [20, 102].  

Специфіка діяльності системи судів 
соціальної юрисдикції у ФРН обумовлена 
тим, що вона є відгалуженням адміністра-
тивної юрисдикції тієї сфери компетенції 
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публічної адміністрації, пов’язаної з роз-
глядом питань про: 1) всі види соціального 
та пенсійного страхування; 2) страхування 
щодо безробіття та інші питання відом-
ства праці; 3) соціальне забезпечення осіб, 
яким заподіяно шкоду у зв’язку із війною: 
4) медичне страхування; 5) соціальне стра-
хування військовослужбовців, які мають 
інвалідність, або їхніх сімей у разі втрати 
годувальника. 

Система соціальних судів створена як 
трьохрівнева ієрархічна система. До пер-
шого рівня віднесено 69 судів із соціаль-
них питань, розташованих на всій терито-
рії країни, які компетентні вирішувати всі 
питання юрисдикції соціальних судів пер-
шої інстанції. До другого рівня належать 
16 земельних судів із соціальних питань, 
які мають повноваження суду апеляційної 
інстанції. Третій рівень соціальної юрис-
дикції – Федеральний соціальний суд, який 
є ревізійною інстанцією щодо рішень судів 
першої та апеляційної інстанцій. Вказаний 
суд є одним із п’яти верховних вищих судів 
ФРН і найвищої інстанцією в юрисдикції 
судів із соціальних питань. Місце його роз-
ташування – м. Кассель. Крім того, судова 
система фінансової юрисдикції склада-
ється із двох рівнів – податково-фінансо-
вих судів у землях (їх кількість 19) і Феде-
ральної фінансової палати. 

Конституція Греції, що набрала сили 
11 червня 1975 р., поділяє державну владу 
на законодавчу, виконавчу та судову (ч. 3 
ст. 26). Глава 2 розділу V Конституції 
Греції регламентує організацію і компе-
тенцію судів. Так, відповідно до ст. 93 у 
Грецькій республіці існують адміністра-
тивні, цивільні та кримінальні суди, які 
створюються відповідно до спеціального 
закону. Крім названих судів, існують вій-
ськово-польові, військово-морські та вій-
ськово-повітряні суди. Суди поділяються 
на суди першої, апеляційної та касаційної 
інстанцій. Окремо існує Вищий спеціаль-
ний суд.  Конституція не містить приписів 
щодо кількості судів, їх територіального 
утворення чи будь-яких інших відомостей, 

з яких можна було б зробити висновок, що 
суди у Греції утворюються відповідно до 
принципу територіальності [1, 49–62].

Конституція Іспанії від 27 грудня 
1978 р. у ст. 122 містить пряму вказівку на 
те, що органічний закон про судову владу 
встановлює порядок створення діяльності 
та управління судами, юридичний статус 
суддів та магістратів, які складають єди-
ний корпус, а також осіб, які працюють у 
системі правосуддя. Так, Органічним зако-
ном про судову владу від 1 липня 1985 р. в 
кожному з 15 судових округів створюється 
Вищий територіальний суд, а у всіх 50 про-
вінціях Іспанії – вищий провінціальний 
суд. У кожному із автономних утворень діє 
Верховний суд. Крім того, створюються 
мирові суди, провінційні суди та суди ав-
тономних утворень. Однак у королівстві 
діє Верховний суд (ст. 123 Конституції), 
юрисдикція якого розповсюджується на 
всю територію держави, що важливо для 
забезпечення єдності судової влади за на-
явності автономних та муніципальних су-
дів [15, 228–239]. 

У діючій Конституції Італійської Рес-
публіки від 22 грудня 1947 р. багато уваги 
приділено судовому процесу, але щодо 
судоустрою, то ст. 108 Конституції прямо 
говорить, що положення про судоустрій 
встановлюється законодавством [9, 123]. 
Конституційною основою для організації 
судової системи Італії є глава ІV Консти-
туції Італійської республіки – «Магістра-
тура». Нормативним актом, що безпосе-
редньо регулює організацію системи судів 
звичайної юрисдикції в Італії, є «Уложення 
про судоустрій», яке було схвалено Ко-
ролівським декретом від 30 січня 1941 р. 
Правосуддя в галузі цивільної та кримі-
нальної юрисдикції (звичайна юрисдикція) 
здійснюється мировими суддями, прето-
рами, трибуналами, апеляційними судами 
та Верховним касаційним судом. Юрис-
дикція органів адміністративної юстиції, 
спеціалізованих відділень при судах зви-
чайної юрисдикції регулюється окремими 
законами. 
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У загальному уявленні судова система 
Італії – ієрархічно-багаторівнева й орга-
нізована за функціональним принципом 
проходження судових справ у стадіях пра-
вового аналізу спірних правовідносин – 
перша, апеляційна та касаційна інстанції. 
Крім того, безпосередньо перша інстанція 
фактично має кілька рівнів, залежно від 
значущості правовідносин, що стали пред-
метом судового розгляду. Першою ланкою 
в усій судовій ієрархії звичайної юрисдик-
ції є мирові суди (мирових суддів – близько 
10 тис), які створюються у кожній комуні 
(комуна –найнижча ланка у системі адміні-
стративно-територіального устрою Італії). 
Суттєво, що це єдиний випадок, коли межі 
судового округу збігаються з межами адмі-
ністративно-територіальної одиниці в Іта-
лії. В комунах, що мають поділ на селища, 
фракції або квартали, можуть бути ство-
рені місцеві суди, яким делегується компе-
тенція ще менша, ніж у мирових судів. 

Друга ланка судової системи, до якої 
належать професійні судді, – це претурії 
(близько 1 тис). Їх юрисдикція поширю-
ється на територію преторського округу, 
межі якого не збігаються з адміністра-
тивно-територіальним поділом Італії. У їх 
складі можуть утворюватися самостійні 
відділення за галузевою спеціалізацією 
щодо розгляду кримінальних, трудових, 
цивільних справ, а інколи – відділення для 
розгляду апеляційних скарг на рішення ми-
рових суддів. 

Наступна і найвища ланка в ієрар-
хії судів першої інстанції – трибунали 
(близько 160). Вони діють у відповідних 
адміністративних центрах трибунального 
округу. У трибуналах розглядаються у пер-
шій інстанції всі кримінальні, трудові, со-
ціальні та цивільні справи, що не належать 
до компетенції претурій. Відповідно до за-
конодавства у трибуналах в обов’язковому 
порядку утворюються кримінальне та ци-
вільне відділення, може бути утворене від-
ділення, до компетенції якого належатиме 
розгляд індивідуальних трудових та со-
ціальних конфліктів, а також можуть бути 

утворені за необхідності окремо апеля-
ційні відділення. Крім того, як самостійні 
суди по одному в кожному апеляційному 
судовому окрузі при апеляційному суді або 
його місцевому відділенні діють трибу-
нали у справах неповнолітніх.

Другий рівень судової системи – це 
апеляційні суди, які розташовані в адміні-
стративних центрах апеляційних судових 
округів (їх 23, хоча областей в Італії 20), в 
яких розглядаються переважно скарги, що 
подаються в порядку апеляції на рішення 
трибуналів, схвалених у першій інстанції 
у кримінальних і цивільних справах. Крім 
того, можуть бути створені місцеві відді-
лення апеляційного суду в провінціях або 
комунах, які здійснюють свою юрисдикцію 
в межах їх територіальної компетенції. В 
апеляційному суді створюються відділення 
за такими ознаками: галузевою – кримі-
нальне, трудове, цивільне; суб’єктною – у 
справах неповнолітніх; предметно-функці-
ональною – слідче, а також відділення, що 
має компетенцію обласного трибуналу у 
справах публічного водокористування.

Слід зазначити, що в Італії суд присяж-
них хоча й належить за призначенням до 
цієї ж гілки судової влади, але автономно 
від викладеної ієрархії судів загальної 
юрисдикції існує система судів присяж-
них. Судові округи для таких судів ство-
рюються в межах апеляційного округу 
(94 округи). До компетенції цих судів на-
лежать справи, що стосуються найбільш 
тяжких кримінальних злочинів. В Італії, 
на відміну від інших країн, створені окремі 
апеляційні судові органи для суду присяж-
них (їх функціонує 34). 

Верховний касаційний суд (місце роз-
ташування – Рим) є верховним органом 
правосуддя у системі судів загальної юрис-
дикції. Юрисдикція цього суду поширю-
ється на всю територію Італії. Верховний 
касаційний суд має три відділення з кримі-
нальних справ і три відділення з цивільних 
справ, які переглядають у касаційному по-
рядку судові рішення, що були схвалені су-
дами першої та апеляційної інстанції. 
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Система органів адміністративної юс-
тиції Італії є дворівневою і, в основному, 
дублює досвід Франції. На першому рівні 
організації адміністративної юстиції утво-
рено 20 адміністративних трибуналів (по 
одному у кожній області). Вони є органами 
адміністративної юстиції першої інстан-
ції, що розглядають скарги на  постанови 
і дії органів виконавчої влади. На другому 
рівні діє Державна рада Італії, яка є право-
мочною щодо законності актів Уряду і мі-
ністерств та функціонує у цій сфері як суд 
першої інстанції, а також розглядає скарги 
на рішення обласних адміністративних 
трибуналів як суд касаційної інстанції. 
Крім того, Рахункова палата здійснює су-
дову юрисдикцію у питаннях публічної 
звітності щодо використання бюджетних 
коштів або з інших питань, вказаних у за-
коні [11, 4–10]. 

Конституція Республіки Польща від 
2 квітня 1997 р. у ст. 173 зазначає, що суди 
і Трибунали є владою, відокремленою та 
незалежною від інших влад. З цього можна 
зробити висновок, що Конституційний 
Трибунал та Державний Трибунал Респу-
бліки разом з іншими судами складають 
судову систему держави. Ст 176 встанов-
лює двохінстанційний розгляд справ. По-
будова і компетенція судів встановлюється 
законом. 

Так, згідно із адміністративно-терито-
ріальним поділом Польща складається з 
16 воєводств, які поділяються на 308 по-
вітів, а останні – на 2489 гмін (громад). 
Правове становище загальних судів вре-
гульовано Законом «Про устрій загальних 
судів» від 27 липня 2001 р., відповідно до 
якого вказаними судами є районні, окружні 
та апеляційні суди. Районний суд створю-
ється для однієї або кількох гмін, а в окре-
мих випадках може бути утворено більше 
ніж один районний суд на території однієї 
гміни. У свою чергу, окружні суди створю-
ються на територіях, які щонайменше охо-
плюють два районних суди, а апеляційні 
суди – щонайменше два окружні суди [3]. 
На нашу думку, такий підхід забезпечує 

необхідну щільність судових установ у 
співвідношенні до кількості населення, а 
також унеможливлює вплив адміністрації 
на здійснення судочинства.    

Ст. 110 Конституції Португальської 
Республіки від 2 квітня 1976 р. до органів 
державної влади відносить Президента 
Республіки, Асамблею Республіки, Уряд, 
суди. Приписами Розділу V «Суди» Кон-
ституції Португалії у державі існують, 
крім Конституційного суду: а) Верховний 
суд та суди загальної юрисдикції першої 
та другої інстанцій – (комаркі та реласало 
відповідно); б) Верховний адміністратив-
ний суд та інші адміністративні і фіскальні 
суди; в) Рахункова палата. Можуть також 
існувати морські, арбітражні і мирові суди, 
військові трибунали, що створюються, од-
нак, виключно під час бойових дій. Вер-
ховний суд є вищою судовою інстанцією. 
Щодо побудови судової системи, то на 
відміну від конституцій інших держав у 
Конституції Португалії це питання не ви-
рішено [9, 809–810]. 

Конституція Словацької Республіки від 
1 вересня 1992 р. зазначає, що Конститу-
ційний суд є незалежним судовим органом 
захисту конституційності (ст. 124). Він не 
має своєї окремої системи і діє одноосібно. 
Правосуддя у республіці здійснюють не-
залежні та безсторонні суди (ст. 141). 
Конституція зазначає, що систему судів 
утворюють Верховний суд Словацької Рес-
публіки та інші суди (ст. 143). Щодо по-
рядку утворення, організації та діяльності 
судів, їх видів – ці питання віднесенні до 
законодавчого врегулювання. 

Згідно з адміністративно-територіаль-
ним поділом, уведеним 29 липня 1996 р., 
територія Словаччини поділяється на 
8 країв, які у свою чергу діляться на 79 ра-
йонів. Судова система Словаччини є дво-
рівневою, до першого рівня належать ра-
йоні суди (кількість 45) та регіональні суди 
(всього 8, розташовані у центрах країв), які 
здійснюють правосуддя як суди першої та 
апеляційної інстанцій відповідно. Другий 
рівень – Верховний суд Словацької Респу-
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бліки, який функціонує як суд касаційної 
інстанції. Тобто, якщо територіальне роз-
ташування регіональних судів Словаччини 
збігається з адміністративно-територіаль-
ним поділом держави, то кількість район-
них судів є значно меншою, ніж кількість 
районів. Це свідчить про створення та-
ких судів за територіальною ознакою без 
обов’язкової прив’язки до відповідних те-
риторіальних утворень [2, 19–29]. 

Конституція Республіки Словенія від 
28 грудня 1991 р. у ст. 126 зазначає, що 
організація та повноваження судів визна-
чаються законом. Вона визначає, що Вер-
ховний суд є вищим судовим органом дер-
жави (ст. 127). Як зазначає В.П. Шрам, з 
метою посилення парламентського контр-
олю за виконанням державного бюджету та 
витратами суспільних коштів створено Ра-
хунковий суд – спеціалізований колегіаль-
ний орган, про що міститься припис також 
у ст. 150 Конституції. Ця стаття встанов-
лює також, що функції та організація Ра-
хункового суду визначається законом. Кон-
ституційний суд займає окреме положення  
в органах правосуддя. Він, як і Рахунковий 
суд, діє на підставі окремого закону. 

В адміністративно-територіальному 
відношенні територія Словенії поділяється 
на 62 райони і 147 громад. Разом із тим, 
згідно із приписами «Закону про суди» 
(1993 р.) судова система Словенії склада-
ється з Верховного суду; чотирьох вищих 
суддів, що розглядають справи у другій 
інстанції; 11 окремих судів і 44 районних 
судів, що діють як суди першої інстанції. 
Існує також система трудових і соціальних 
судів. Перші вирішують трудові спори, а 
юрисдикція других охоплює питання пен-
сії і страхування, суперечки з питань сім’ї 
тощо. Отже, можливо стверджувати, що 
у Словенії не діє правило, за яким відпо-
відний суд першої або другої інстанції 
обов’язково створюється згідно із адміні-
стративно-територіальним поділом [17].

Ст. 65 Конституції Французької Респу-
бліки від 4 жовтня 1958 р. передбачає ді-
яльність Касаційного суду та апеляційних 

судів. У ній також говориться і про суди ви-
щої інстанції, але їх Конституція не нази-
ває. Ст. 67 передбачена Висока палата пра-
восуддя, яка має право судити Президента 
Республіки. Для суду над членами уряду 
окремо утворюється Палата правосуддя 
Республіки (ст. 68-1). Порядок утворення 
судів передбачений законодавством. 

В аспекті територіальної побудови сис-
тема судів Франції має кілька рівнів. На 
рівні суду першої інстанції існує тради-
ційне для розвинутих країн європейського 
континенту розмежування між судами зви-
чайної та спеціальної юрисдикції. До таких 
судів першого рівня належать трибунали, 
назва яких вказує не на їх надзвичайний 
характер, а консолідує поняття того, що їх 
юрисдикція поширюється на вирішення 
обставин спору по суті, що виник між сто-
ронами правового конфлікту. Щодо три-
буналів, то вони функціонують як трибу-
нали малої інстанції та трибунали великої 
інстанції. Перші з них засновані у 1958 р. 
замість органів мирової юстиції і після ре-
форми 1983 р. їх кількість становить 470. 
Другі розглядають справи  колегіально у 
складі трьох професійних суддів-магістра-
тів. Після судової реформи 1983 р. трибу-
налів великої інстанції налічується 180. 
Це дає змогу стверджувати, що у Франції 
фактично створено близько п’яти трибу-
налів малої інстанції та двох трибуналів 
великої інстанції відповідно в одному де-
партаменті (їх налічується 96). На нашу 
думку, така територіальна організація судів 
першого рівня робить їх найбільш доступ-
ними у сенсі їх фізичної доступності та 
суттєво зменшує можливість впливу на суд 
загалом [18, 432].  

Стосовно судових органів спеціалізо-
ваної компетенції як судів першого рівня, 
то у їх побудові також не вбачається домі-
нування адміністративно-територіального 
поділу в сенсі їх територіальної організа-
ції, оскільки таких судових установ ство-
рено 229. Крім того, за Декретом Держав-
ної ради, територія Франції поділена на 
відповідні судові округи для судів, які ви-
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рішують трудові спори. Такими судами є 
ради прюдомів. Важливо, що округи утво-
рюються за територіальною ознакою та 
предметною доцільністю, а не на підставі 
адміністративно-територіального поділу. 
В одному окрузі діяльності трибуналу ве-
ликої інстанції діє одна, а за необхідності 
більше рад прюдомів (всього створено 
281 рада). Щодо французьких судів дру-
гого рівня, то до них належать апеляційні 
суди, яких створено 35 (31 апеляційний суд 
розташований на континентальній частині 
Франції, а решта 4 – у заморських терито-
ріях). Таким чином, у побудові судів апе-
ляційного рівня прив’язка до адміністра-
тивно-територіального поділу держави 
відсутня.

Також у Франції функціонує ієрархічно 
організована система судових органів ад-
міністративної юстиції, яка складається із 
трьох рівнів судів: перший рівень – адмі-
ністративний суд, другий – апеляційний 
адміністративний суд, третій – Державна 
рада Франції. Організація адміністратив-
них судів врегульована Кодексом адміні-
стративних судів (1973 р.), відповідно до 
якого у Франції діє 31 адміністративний 
суд першої інстанції (26 на континенталь-
ній частині і 5 – у заморських територіях) 
[13, 157]. Законом від 31 грудня 1987 р. 
територія Франції була поділена на п’ять 
апеляційних адміністративних округів та 
відповідно створено 5 судів апеляційної ін-
станції у Бордо, Ліоні, Нансі, Нанті та Па-
рижі. Крім того, в системі адміністратив-
ної служби діють спеціальні підрозділи, 
які одночасно мають контрольні та судові 

повноваження. Це так звані спеціалізовані 
внутрішньовідомчі адміністративні суди, 
яких створено 50. Їх рішення підлягають 
апеляційному оскарженню до Державної 
ради Франції [8]. Отже, принцип територі-
альної побудови системи адміністративних 
судів у Франції використовується згідно з 
потребами правосуддя без обов’язково ду-
блювання судових органів відповідно до 
встановленого адміністративно-територі-
ального поділу.

Таким чином, континентальна система 
права, на якій ґрунтується судовий устрій 
досліджених країн, впливає на організацію 
їх судових систем у сенсі територіального 
розташування судових органів. Для судо-
устрою розглянутих  європейських країн 
характерними є такі риси: 1) велика кіль-
кість судів першого рівня (ланки), які ви-
рішують по суті практично всі правові су-
перечки (Австрія, Словаччина, Франція); 
2) створення мирових судів на найнижчій 
ланці у системі адміністративно-територі-
ального устрою країни (Італія, Польща); 
3) створення судових округів з метою те-
риторіального наближення судів першої 
ланки до населення (Іспанія, Італія); 4) те-
риторіальна побудова судів першої і другої 
ланок, як правило, не є калькою адміністра-
тивно-територіального устрою (Бельгія, 
Нідерланди); 5) виважене співвідношення 
застосування принципів територіальності 
і спеціалізації у побудові судових органів, 
відповідно до якого суди спеціалізова-
ної (спеціальної) юрисдикції охоплюють 
своєю компетенцією всю країну (Італія, 
ФРН, Франція). 
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реЗЮме
В статье дан анализ особенностям территориальной организации судебных систем 

стран романо-германской правовой семьи. Доказано, что для судоустройства рассмотрен-
ных  европейских стран характерным является большое количество судов первого уровня, 
которые разрешают по сути практически все правовые споры, создание мировых судов на 
самом низком звене в системе административно-территориального устройства страны, 
создание судебных округов с целью территориального приближения судов первого звена 
к населению, территориальное построение судов первого и второго звеньев, как правило, 
не дублирует административно-территориального устройства.
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SUMMARY 
In the article was made the analysis of the distinctions of the court territorial organization 

of the judicial systems in countries of continental and Scandinavian law, also the Baltic States, 
which adopted the reception of the north European (Scandinavian) law. It has been proven that 
the representatives of such judicial systems tend to have a large number of courts of first level 
and create the judicial districts for the purpose of approaching to the population.

рекомендовано кафедрою  
кримінального процесу та криміналістики

Подано 10.01.2012.
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Важливим методологічним питанням 
науки криміналістики є конкретизація її 
системи. Предмет і система криміналіс-
тики взаємопов’язані і взаємообумовлені. 
Водночас, система науки безпосередньо 
обумовлена її предметом. Системі науки 
криміналістики притаманні зовнішній 
прояв її змісту і підпорядкованість по від-
ношенню до предмета науки.

Слід відзначити, що система будь-якої 
науки, в тому числі і криміналістики, в 
силу об’єктивних факторів не може бути 
постійною, застиглою, тому що це виклю-
чало б можливість подальшого розвитку 
науки, розширення сфер криміналістич-
них досліджень, розробки нових наукових 
концепцій, теорій. Вважаю, що концепції 
щодо перебудови системи криміналістич-
них наукових знань повинні мати чітке 
системно-структурне обґрунтування, бути 
предметом обговорення в колі науковців. 

Дискусійними питаннями сучасної 
криміналістики є проблеми удосконалення 
системи криміналістики, концепція збіль-
шення кількості розділів криміналістичної 
науки; концепція криміналістики обвину-
вачення і криміналістики захисту; концеп-
ція господарської і банківської криміналіс-
тики. 

Дискусія в криміналістичній науці 
щодо системи криміналістики у вигляді 

загальної та особливої частини мала місце 
ще в кінці 30-х років (В.М. Шавер), по-
тім в кінці 80-х та першій половині 90-х 
років минулого століття (В.В. Степанов, 
Л.Я. Драпкін, Г.А. Матусовський), але не 
одержала широкої наукової підтримки. 
Зазначена в дискусії проблема на початку 
ХХІ століття стала предметом дебатів, 
обговорення на наукових конференціях. 
Наукові підходи до формування системи 
криміналістики викладені в юридичній 
літературі В.А. Гамзою, А.Ф. Волобує-
вим, В.Є. Корноуховим, В.О. Образцовим, 
В.В. Тищенком та ін. 

Так, В.О. Образцов вважає, що з точки 
зору формально-логічної теорії класифіка-
ції чотирьохелементна система криміналіс-
тики не є класифікаційною і відділена від 
потреб практики. У зв’язку з цим, він про-
понує наступні розділи криміналістики: 
в загальній частині – «вступ до криміна-
лістики», «пошуково-пізнавальна діяль-
ність в криміналістичному судочинстві як 
об’єкт криміналістичного забезпечення», 
а у особливій частині – «особливості кри-
міналістичного забезпечення досудового 
кримінального провадження», «організа-
ційно-тактичні особливості підготовки і 
проведення слідчих дій», «методико-кри-
міналістичне забезпечення попереднього 
розслідування» [6, 38].
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Точка зору В.О. Образцова є спір-
ною. Слід погодитися з О.Ю. Головіним, 
що кожна криміналістична класифіка-
ційна система включає цілісне понятійне 
утворення, кожний із елементів (понять) 
знаходяться в нерозривних, взаємовизна-
чаючих зв’язках між собою. В класифіка-
ційних системах присутні зв’язки, котрі 
визначаються на підставі поділу понять. 
Безумовно, поняття, одержане в резуль-
таті класифікаційного ділення, не може 
бути ширше, ніж основне поняття, і не 
може бути рівним основному [2, 29]. За-
значене дозволяє зробити висновок, що 
класифікаційна система криміналістики, 
як цілісне понятійне утворення включає 
взаємопов’язані нерозривні поміж собою 
елементи: загальної теорії криміналістики, 
криміналістичної техніки, криміналістич-
ної тактики та методики розслідування 
окремих видів злочинів. У зв’язку з цим 
викладені пропозиції В.О. Образцова щодо 
побудови класифікаційної системи кримі-
налістики суперечать основним положен-
ням вчення про класифікаційні системи, 
а тому виокремлення в системі криміна-
лістики загальної та особливої частин має 
штучний характер.

А.Ф. Волобуєв пропонує двохеле-
ментну систему криміналістики та зміну 
назви окремих її розділів. Він вважає, 
що назви структурних розділів кримі-
налістики мають умовний характер і що 
більшість положень в розділах криміна-
лістичної техніки і тактики [3, 92]. Автор 
пропонує назви окремих розділів в загаль-
ній частині криміналістики змінити. Так, 
розділ «Криміналістична техніка» нази-
вати «Криміналістична техніка збирання 
та дослідження слідів злочину», а назву 
розділу «Криміналістична тактика» за-
мінити на «Криміналістична тактика зби-
рання і дослідження доказів». Вважаю, що 
А.Ф. Волобуєв фактично змішує наукові і 
практичні рівні використання складових 
криміналістичних знань з криміналістич-
ної техніки і криміналістичної тактики, а 
тому його точка зору є необґрунтованою. 

На мій погляд, назви розділів криміналіс-
тики повинні чітко відповідати як зазначе-
ним положенням криміналістичної техніки 
і тактики, так і загальним, спеціальним і 
окремим завданням, характеру знань, ви-
кладених у цих розділах.

Двохелементну систему криміналіс-
тики пропонує В.В. Тищенко. Автор вва-
жає, що традиційна система криміналіс-
тики не відповідає сучасним підходам до 
визначення об’єкта і предмета. Вона пови-
нна будуватися в залежності від характеру 
об’єктів криміналістики, що досліджу-
ються, як діяльність із вчинення злочину 
та її відображення у зовнішньому серед-
овищу і діяльність з розслідування й роз-
криття вчиненого злочину. В.В. Тищенко у 
загальній частині криміналістики виділяє 
наступні розділи: 1) «Вступ до криміна-
лістики. Загальнотеоретичні положення»; 
2) «Вчення про злочин та механізм утво-
рення інформації»; 3) «Техніко-криміна-
лістичні способи і засоби збирання і оцінки 
інформації»; 4) «Процесуальні і тактичні 
способи і засоби збирання, дослідження 
і оцінки доказів»; 5) «Дослідження дже-
рел інформації за допомогою спеціальних 
знань»; 6) «Теоретичні основи стратегії і 
тактики розслідування». Тоді як в особли-
вій частині криміналістики автор пропо-
нує один розділ «Методики розслідування 
різних категорій злочинів» [7, 49–50]. За-
значена пропозиція є спірною. Вважаю, 
що запропонована автором система кри-
міналістики суперечить основним поло-
женням про класифікації систем, криміна-
лістичним вченням про криміналістичну 
техніку, тактику, методику, а назва розділу 
«Теоретичні основи стратегії і тактики роз-
слідування» виходять за рамки криміналіс-
тики. Слід погодитися з Г.О. Зоріним, який 
визначає криміналістичну стратегію як 
основу застосування евристичних методів 
розслідування, а не як самостійний розділ 
криміналістики [4, 20]. Не зовсім коректна 
назва розділу «Методики розслідування 
різних категорій злочинів». В юридичній 
літературі більшість науковців правильно 
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використовує термін «розслідування окре-
мих видів злочинів». Відповідно до теоре-
тичних положень криміналістики вважаю, 
що криміналістична методика складає сис-
тему методів загального характеру, тактич-
них прийомів і засобів криміналістичної 
техніки, які використовують суб’єкти кри-
міналістичної діяльності у розслідуванні, 
розкритті окремих видів злочинів та їх за-
побіганні.

Концепції щодо зміни системи кримі-
налістики, запропоновані окремими нау-
ковцями, не мають чіткого системно-струк-
турного обґрунтування. У зв’язку з цим у 
зазначеній науковій дискусії підтримую 
точку зору більшості криміналістів, а саме 
Т.В. Авер’янової, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, 
В.Г. Гончаренка, Н.І. Клименко, В.Є. Ко-
новалової, В.К. Лисиченка, М.Я. Сегая, 
В.Ю. Шепітька, М.П. Яблокова та ін. щодо 
чотирьохелементної системи криміналіс-
тики: «Загальнотеоретичні положення кри-
міналістики», «Криміналістична техніка», 
«Криміналістична тактика», «Криміналіс-
тична методика». Традиційна чотирьохеле-
ментна система криміналістики відповідає 
всім принципам системності, перевірена 
майже сорокарічною практикою й визнана 
більшістю наукових криміналістичних 
шкіл. Водночас вона є відкритою до змін за 
наявності об’єктивних передумов.

Водночас, концепція збільшення кіль-
кості розділів криміналістичної науки 
потребує подальшого наукового аналізу. 
Зазначена проблема є актуальною для роз-
витку криміналістики. Так, А.В. Дулов, 
В.В. Клочков, В.С. Кузьмічов, О.М. Ларін, 
І.П. Можаєва, Г.І. Прокопенко, М.В. Сал-
тєвський, М.І. Скригонюк, В.Ю. Толсто-
луцький, О.Г. Філіппов та ін. пропонують 
збільшити кількість розділів в системі кри-
міналістики. Зокрема, О.Г. Філіппов, окрім 
традиційних розділів, пропонує розділ 
«Криміналістичні питання організації роз-
криття та розслідування злочинів», в якому 
виокремлює: загальні питання організації 
роботи з розкриття і розслідування злочи-
нів; криміналістичні версії і планування 

розслідування; криміналістична реєстра-
ція; взаємодія слідчого з іншими учасни-
ками розкриття і розслідування злочинів; 
розшукова робота слідчого [9, 252]. Такої 
ж думки і М.І. Скригонюк та І.П. Можаєва. 
На мій погляд, криміналістичне вчення про 
версії, планування й організацію криміна-
лістичної діяльності при розслідуванні 
злочинів має загальнотеоретичний харак-
тер і є складовою криміналістичної мето-
дики. Щодо взаємодії слідчого з іншими 
працівниками правоохоронних органів, то 
ці положення викладені у розділі криміна-
лістичної тактики і немає необхідності їх 
виокремлювати. У зв’язку з цим, концепція 
щодо збільшення кількості розділів в сис-
темі криміналістики недостатньо обґрун-
тована.

Збільшити кількість розділів криміна-
лістичної науки пропонують В.С. Кузьмі-
чов та Г.І. Прокопенко. На їх думку струк-
тура криміналістики повинна складатися 
з п’яти розділів: загальна теорія криміна-
лістики; криміналістична техніка; кримі-
налістична експертиза; криміналістична 
тактика; криміналістична методика [5, 3]. 
Слід погодитися з авторами, що особливе 
місце в системі криміналістичних знань 
займають спеціальні знання. Водночас є 
спірною пропозиція щодо виокремлення 
в системі криміналістики нового само-
стійного розділу «Криміналістична екс-
пертиза». У зв’язку з цим є слушною точка 
зору Р.С. Бєлкіна, який виступав проти 
створення такого розділу, оскільки проце-
суальними проблемами інституту судових 
експертиз займається наука кримінально-
процесуального права, а розробка експерт-
них методик є функціями галузей криміна-
лістичної техніки [1, 43]. 

В юридичній літературі визначено, що 
система криміналістики відображає вну-
трішній, закономірній і взаємоузгоджений 
поділ науки на частини, розділи, галузі, 
вчення. У зв’язку з цим, є дискусійною 
пропозиція В.Ю. Толстолуцького, який 
запропонував в системі криміналістич-
ної науки виокремити п’ятий розділ під 
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назвою «Криміналістична інформатика» 
[8, 9]. Новітні інформаційні технології 
впливають на розвиток криміналістичної 
науки, активне впровадження в криміна-
лістичну науку наукових методів і засобів 
інформатики є об’єктивною передумовою 
формування окремого криміналістичного 
вчення – «Криміналістична інформатика», 
положення якого можуть бути використані 
в криміналістичній техніці, тактиці, мето-
диці. У зв’язку з цим не можна погодитися 
з В. Ю. Толстолуцьким, який криміналіс-
тичне вчення про криміналістичну інфор-
матику пропонує розмістити в окремому 
розділі криміналістики.

Аналіз наукових підходів щодо зміни 
системи криміналістики, збільшення кіль-
кості розділів криміналістики та зміни 
назви окремих розділів дозволяє зробити 
вис новок:

 – чотирьохелементна система су-
часної криміналістики адекватна 
предмету, визначає основні на-
прями розвитку криміналістики, 
відповідає всім принципам сис-
темності, перевірена практикою і 
визнана більшістю наукових кри-
міналістичних шкіл;

 – концепції щодо зміни системи кри-
міналістики, збільшення кількості 
розділів криміналістики не мають 
чіткого системно-структурного об-

ґрунтування, об’єктивних переду-
мов. 

Підтримую точку зору В.О. Образцова, 
М.П. Яблокова, що система науки кримі-
налістики – це більш деталізована система 
криміналістичних знань, а тому система 
навчального курсу криміналістики не може 
дублювати систему курсу науки. У зв’язку 
з цим вважаю, що крім основного навчаль-
ного курсу криміналістики доцільно розро-
бити для магістрів, аспірантів курс «Акту-
альні проблеми сучасної криміналістики» 
та низку спецкурсів з криміналістики для 
курсантів, студентів, слухачів установ під-
вищення кваліфікації органів МВС, СБУ, 
прокуратури, податкової, митної служби, 
суддів, інших працівників правозастосов-
них органів. Зокрема, такі спецкурси, як 
«Комплексна методика розслідування ор-
ганізованої злочинної діяльності у сфері 
економіки», «Криміналістичні засоби та 
методи в нотаріальній діяльності», «Кримі-
налістичне забезпечення розкриття та роз-
слідування злочинів», «Криміналістичні 
методи і засоби прокурорської діяльності», 
«Тактика судових дій» та інші. 

Дискусії щодо системи криміналістики 
є актуальними. Водночас концепція щодо 
збільшення кількості розділів криміналіс-
тики потребує серйозного наукового об-
ґрунтування, визнання її більшістю про-
відних фахівців.
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Проблема додержання прав і свобод 
особи у кримінальному судочинстві займає 
особливе місце в системі кримінально-
процесуального права і в правозастосов-
ній практиці. Процесуальні засоби захисту 
особи від незаконного і необґрунтованого 
обвинувачення, незаконного засудження, 
обмеження її прав і свобод в теорії кримі-
нально-процесуального права недостатньо 
досліджені. У зв’язку з цим потребує по-
дальшого дослідження кримінально-про-
цесуальний інститут реабілітації, його 
принципи та структурні елементи.

Слід зазначити, що окремі принципи 
інституту реабілітації розглядалися в пра-
цях В.В. Владимирової, О.В. Капліної, 
О.М. Матвєєва, М.Є. Шумила та інших. 
Вперше визначив систему принципів ін-
ституту реабілітації російський дослід-
ник М.В. Максименко. Автор виокремив 
шість принципів інституту реабілітації, а 
саме: принцип відповідальності держави 
за порушення прав та свобод людини і 
громадянина в сфері кримінального пере-
слідування незалежно від винуватості по-
садових осіб; принцип забезпечення права 
реабілітованого на повне відшкодування 
шкоди; принцип поєднання публічних та 
приватних засад; принцип поєднання мо-
ральних та матеріальних заходів по віднов-
ленню виправданих громадян; принцип 
недопустимості реабілітації з нереабілі-

туючих підстав; оперативність і своєчас-
ність прийняття реабілітаційних заходів 
[6, 29–30].

Аналіз юридичної літератури, резуль-
тати наукових досліджень дозволяють 
визначити принципи кримінально-проце-
суального інституту реабілітації. Вважа-
ємо, що зазначені принципи містять най-
важливіші правові норми, які визначають 
характер і зміст інституту реабілітації, 
напрями кримінально-процесуальної ді-
яльності, пов’язані із поновленням прав і 
свобод, відшкодуванням шкоди особі, яка 
була незаконно засуджена, незаконно і не-
обґрунтовано притягнута до кримінальної 
відповідальності. Фундаментальну основу 
інституту реабілітації складають загаль-
ноправові та загальнопроцесуальні прин-
ципи, які є важливою ланкою механізму 
реалізації положень Конституції України, 
Кримінально-процесуального кодексу 
України у сфері реабілітації. 

Системний підхід до дослідження 
принципів інституту реабілітації дозволяє 
найбільш точно і повно описати процеси, 
які мають місце в ході реабілітації, визна-
чити вплив на систему окремого принципу 
та в залежності від його змісту закріпити в 
законі зміст окремих принципів, що сприя-
тиме оптимізації функціонування всієї сис-
теми. На наш погляд, система принципів 
кримінально-процесуального інституту ре-
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абілітації повинна створити гарантії проце-
суальних засобів захисту від незаконного і 
необґрунтованого обвинувачення; проце-
суальних засобів захисту від незаконного 
засудження; процесуальних засобів за-
хисту особи від обмеження її прав і свобод. 
Зазначене дозволяє виокремити принципи 
кримінально-процесуального інституту ре-
абілітації. Такими є:

1.  Принцип верховенства права. В ч. 1 
ст. 8 Конституції України зазначено, що в 
Україні визначається і діє принцип верхо-
венства права [4]. Зазначений принцип озна-
чає верховенство закону. Правова держава 
характеризується тим, що вона обмежує 
себе діючими правовими нормами, яким 
зобов’язані підкорятися всі без винятку дер-
жавні органи, посадові особи, організації, 
об’єднання і громадяни. 

2.  Принцип визнання людини вищою 
цінністю. Цей принцип визначений у ч. 1. 
ст. 3 Конституції України: «Людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю» [4]. Він 
визначає взаємовідносини між державними 
органами, їх посадовими особами, які ве-
дуть процес і особами, які беруть участь 
у кримінальному процесі. У зв’язку з цим 
обов’язок посадових осіб органів дізна-
ння, слідства, прокуратури, суду поважати 
людську гідність, свободу і особисту недо-
торканість, забезпечити безпеку особам, які 
беруть участь в кримінальному судочин-
стві, членам їх сім’ї та близьким родичам. 
Цей конституційний принцип юридично 
пов’язує і позитивно обмежує дії держави, 
її органів та посадових осіб щодо незакон-
ного і необґрунтованого обвинувачення, 
незаконного застосування як запобіжного 
заходу тримання під вартою або підписку 
про невиїзд, незаконного затримання, неза-
конного засудження.

3.  Принцип законності. Зазначений 
принцип є основним в кримінальному 
судочинстві (п. 1 ч. 3 ст. 129 Конституції 
України) [4]. В юридичній літературі біль-
шість авторів вважає, що законність – це 

сувора відповідність процесуальному за-
кону здійснення кримінального пересліду-
вання особи, яка вчинила злочин органами 
дізнання, досудового слідства та судового 
розгляду кримінальної справи; неухильне 
додержання прав і свобод, законних інтер-
есів учасників кримінального процесу. За-
конність, як принцип реабілітації, означає 
скасування незаконних і необґрунтованих 
процесуальних рішень органів дізнання, 
слідства, прокуратури, суду на підставі яких 
особу незаконно і необґрунтовано піддано 
кримінальному переслідуванню, незаконно 
засуджено. 

4.  Принцип презумпції невинуватості. 
Сутність цього принципу полягає в тому, 
що презумпція невинуватості є підставою 
для реабілітації особи, винуватість якої 
у вчиненні злочину не доведена; яка не-
причетна до вчинення злочину; в діях якої 
відсутня подія чи склад злочину. Держава 
гарантує реабілітуємому поновлення пору-
шених прав і відшкодування матеріальної і 
моральної шкоди, спричиненої незаконним і 
необґрунтованим кримінальним пересліду-
ванням, незаконним засудженням.

5.  Принцип справедливості. Спра-
ведливість – це один з загальнолюдських 
вимірів права. Відповідно до принципу 
справедливості особи, які були незаконно і 
необґрунтовано притягнуті до кримінальної 
відповідальності, незаконно засудженні, 
мають право на справедливий судовий роз-
гляд справи, поновлення в правах і свободах, 
відшкодування шкоди. 

6.  Принцип гласності. Зазначений прин-
цип визначений у п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції 
України [4], ст. 11 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» [3], ст. 20 КПК 
України [5]. Гласність судового розгляду 
означає, що розгляд справ у всіх судах від-
критий, за винятком випадків, визначених 
законом. Вироки судів в усіх випадках про-
голошують публічно. Ніхто не може бути 
обмежений в праві на отримання в суді усної 
або письмової інформації щодо результатів 
розгляду його судової справи. Європейський 
суд з прав людини розглядає гласність як 
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засіб «публічного контролю» за судовою 
владою і гарантією справедливого судового 
розгляду (рішення ЄС від 8 грудня 1983 у 
справі «Претто проти Італії») [7]. 

7.  Принцип рівності громадян перед 
законом та судом означає застосування 
в кримінальному судочинстві однакових 
стандартів прав і обов’язків до всіх осіб 
без винятку. Кожен громадянин має і може 
користуватися на рівних підставах з іншими 
громадянами всім обсягом конституційних 
прав і свобод, без дискримінації з боку 
державних або інших осіб за будь-якими 
мотивами. Всі громадяни незалежно від 
раси, кольору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, етнічного і 
соціального походження, майнового стану, 
мовних чи інших ознак – рівні перед зако-
ном і судом. Таке розуміння рівності своїм 
змістом має юридичну рівність людини і 
громадянина в кримінальному судочинстві. 
У зв’язку з цим однакові стандарти мають 
громадяни в сфері реабілітації. Так, кожна 
людина і громадянин, відносно яких мало 
місце незаконне засудження, незаконне або 
необґрунтоване кримінальне пересліду-
вання, мають рівні права на реабілітацію, 
поновлення порушених прав і свобод та 
відшкодування спричиненої шкоди.

8.  Принцип відповідальності держави 
перед людиною за свою діяльність. Зазна-
чений принцип визначений у ч. 2 ст. 3 Кон-
ституції України [4]. Охорона і захист прав 
та свобод людини і громадянина є ознакою 
відповідальності держави перед громадя-
нином. Держава бере на себе обов’язок 
захистити особу в кримінальному процесі 
від свавілля посадових осіб правоохоронних 
органів, незаконного засудження, незакон-
ного і необґрунтованого притягнення до 
кримінальної відповідальності, обмеження 
прав та свобод людини. Моральна і матері-
альна шкода, заподіяна особі в результаті 
неправомірних дій посадових осіб дізнання, 
слідства, прокуратури, відшкодовується за 
рахунок держави і в повному обсязі. Захист 
людини, її прав та свобод від посягання 
з боку державних органів та її посадових 

осіб – це завдання демократичної держави 
і водночас – її обов’язок.

9.  Принцип поєднання публічних та 
приватних засад інституту реабілітації. 
Публічність – характеризуюча ознака кри-
мінально-процесуального права і водночас 
виражає публічний характер кримінального 
судочинства. Слід зазначити, що завданнями 
кримінального судочинство, як це визначено 
в ст. 2 КПК, є охорона прав та законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб. У 
зв’язку цим слід погодитися з А.П. Гусь-
ковою, яка вважає, що затверджуючим 
фактором у побудові розумного балансу 
інтересів держави і особистості повинен 
стати принцип поєднання публічних та при-
ватних засад в кримінальному судочинстві. 
В діяльності держави з утворення умов для 
реалізації конституційних прав та свобод 
людини і громадянина основним напрямом 
кримінального судочинства повинно стати 
забезпечення компромісу між публічними і 
приватними інтересами, визначення певного 
співвідношення прав і обов’язків держави, 
суспільства і особистості [1, 10–11]. 

10.  Принцип участі в реабілітаційних 
правовідносинах. Згідно з цим принципом, 
кожна особа, відносно якої мало місце 
незаконне і необґрунтоване кримінальне 
переслідування чи незаконне засудження, чи 
обмеження її прав та свобод, є рівноправним 
учасником реабілітаційних правовідносин, 
у випадку її смерті право на участь в реабі-
літаційних правовідносинах мають члени 
сім’ї або близькі родичі. 

11.  Принцип забезпечення захисту особи 
від незаконного і необґрунтованого кримі-
нального переслідування, незаконного за-
судження. Цей принцип забезпечує визнання 
факту незаконності процесуальних рішень 
органу дізнання, слідства, які призвели до 
незаконного і необґрунтованого притягнення 
особи до кримінальної відповідальності, 
незаконного засудження. У зв’язку з цим 
важливим процесуально значущим захистом 
невинуватої особи є скасування незаконних 
і необґрунтованих процесуальних рішень, 
усунення спричинених негативних для 
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особи наслідків, поновлення прав і свобод, 
відшкодування майнової шкоди та усунення 
наслідків моральної шкоди. Слід відзначити, 
що ст. 9 КПК Азербайджанської Республіки 
виокремлює принципи і умови криміналь-
ного судочинства, які визначають правила, 
що складають основу здійснення кримі-
нального переслідування, забезпечують 
захист людини і громадянина від випадків 
незаконного обмеження його прав і свобод, 
встановлюють законність і обґрунтованість 
кожного кримінального переслідування [8]. 
Вважаємо доцільним такий принцип перед-
бачити в проекті КПК України.

12.  Принцип забезпечення поновлення 
порушених прав і свобод особи, відносно 
якої мало місце незаконне і необґрунтоване 
кримінальне переслідування, незаконне 
засудження. Цей принцип містить істотні 
процесуальні гарантії захисту невинува-
того у вчинені злочину. Вважаємо, що ці 
процесуальні гарантії мають носити такий 
характер, щоб жодна гілка влади, жодна 
посадова особа не змогла її проігнорувати 
чи хоча б послабити. Це означає, що права 
і свободи не можуть бути скасовані при 
прийняті нових законів або внесенні змін до 
чинних законів; не допускається звуження 
змісту та обсягу існуючих прав та свобод 
людини і громадянина. Держава бере на себе 
відповідальність забезпечити поновлення в 
повному обсязі прав і свобод особи, пору-
шених в результаті незаконного і необґрун-
тованого кримінального переслідування, 
незаконного засудження. Насамперед, в 
поновленні порушених трудових, житлових, 
соціальних, майнових прав, свободи пере-
сування, вільного вибору місця проживання, 
свободи підприємницької діяльності та 
інших особистих немайнових прав. Слід 
погодитися із законодавцем Азербайджан-
ської Республіки, який у ст. 36 визначив як 
принцип кримінального судочинства «забез-
печення поновлення порушених прав реабі-
літованих» [8]. Зазначене свідчить про те, 
що кримінальне-процесуальне законодав-
ство Азербайджанської Республіки містить 
істотні процесуальні гарантії захисту особи 

від незаконного і необґрунтованого при-
тягнення до кримінальної відповідальності, 
незаконного засудження. Вважаємо, що 
зазначений принцип інституту реабілітації 
доцільно визначити в проекті КПК.

13.  Принцип майнової відповідальності 
держави за шкоду, завдану особі незакон-
ними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органу дізнання, досудового слідства, суду, 
їх посадових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень. Держава гарантує відшкоду-
вання за її рахунок у повному обсязі матері-
альної і моральної шкоди, спричиненої особі 
внаслідок незаконного засудження, неза-
конного і необґрунтованого притягнення до 
кримінальної відповідальності, незаконного 
взяття під варту як запобіжного заходу, неза-
конного застосування підписки про невиїзд, 
незаконного затримання. В усіх випадках 
відшкодування шкоди можливе незалежно 
від вини службових осіб органів дізнання, 
слідства, прокуратури та суду. Оскільки 
держава гарантує відшкодування за її раху-
нок матеріальної і моральної шкоди, то це 
означає, що гідність особи дійсно визнана 
соціальною цінністю, а права людини роз-
глядаються як такі, що визначають спрямо-
ваність діяльності держави.

14. Принцип забезпечення безоплатної 
юридичної допомоги особі, що підлягає реа-
білітації. Кожна особа має гарантоване дер-
жавою право на юридичну допомогу (ст. 59 
Конституції України) [4]. Правова допомога 
може надаватися безоплатно відповідно до 
Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» [2]. У зв’язку з цим вважаємо, 
що реабілітуємий має право на одержання 
безоплатної юридичної допомоги, насампе-
ред: одержання правової інформації, кон-
сультації, роз’яснення з питань поновлення 
порушених прав і свобод та відшкодування 
моральної і матеріальної шкоди; безоплатна 
підготовка позову до суду та інших до-
кументів правового характеру; здійснення 
безоплатного представництва інтересів 
реабілітуємого в судах, інших державних 
органах, органах місцевого самоврядування, 
перед іншими особами. 

А.о. суховіліна
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15. Принцип публічного вибачення пе-
ред реабілітованим (у випадку його смерті 
– перед членами його сім’ї чи близькими ро-
дичами). Вважаємо, що офіційне вибачення 
перед реабілітованим – це публічне визнання 
державою, її органами, посадовими особами 
невинуватості особи. Публічне вибачення 
перед реабілітованим від імені держави по-
винен здійснювати прокурор як представник 
державної влади. Публічне вибачення – це 
офіційний лист прокурора до реабілітова-
ного, а у разі його смерті – до членів сім’ї 
або близьких родичів, або офіційний текст 
в загальнодержавних, регіональних засобах 
масової інформації. Прокурор приносить офі-
ційне вибачення за неправомірні дії, рішення, 
бездіяльність органу дізнання, слідства, 
прокуратури і роз’яснює реабілітованому 
його право на поновлення порушених прав 
і свобод, повне відшкодування моральної та 
майнової шкоди за рахунок держави. 

16. Принцип юридичної відповідаль-
ності посадових осіб органів дізнання, 
досудового слідства, прокуратури, суду за 
неправомірні процесуальні рішення, які 
призвели до незаконного і необґрунтова-
ного обвинувачення особи, незаконного 
засудження. Зазначений принцип означає, 
що в правовій державі громадянин має бути 
захищеним від слідчих, судових помилок не 
тільки тим, що незаконні необґрунтовані про-
цесуальні рішення будуть скасовані, але й 
персональною відповідальністю посадових 
осіб органу дізнання, слідства, прокуратури, 
суду за порушення прав та свобод людини і 
громадянина в кримінальному судочинстві. 
В правовій державі кожна посадова особа за 
свої неправомірні дії, рішення повинна пер-
сонально нести відповідальність за законом. 

17.  Принцип гарантії ефективності судо-
вого захисту реабілітуємого. Ефективність 
судового захисту безпосередньо пов’язана 
з визначенням терміну судового розгляду 
за позовом реабілітуємого про поновлення 
прав і свобод, відшкодування майнової 
шкоди, усунення наслідків моральної 
шкоди. Так, ч. 2. ст. 464 КПК Республіки 
Білорусь встановлено термін розгляду 
справи реабілітує мого [9]. Враховуючи 
досвід Республіки Білорусь, вважаємо до-
цільним в проекті КПК встановити наступні 
терміни розгляду справ зазначеної категорії: 
термін пред’явлення позову про поновлення 
порушених прав і свобод реабілітуємого 
– один рік з дня скасування незаконного і 
необґрунтованого рішення про засудження 
особи, притягнення її до кримінальної від-
повідальності; термін пред’явлення позову 
про відшкодування майнової і моральної 
шкоди реабілітуємому – три роки з дня 
скасування незаконного і необґрунтованого 
рішення про засудження особи, притяг-
нення її до кримінальної відповідальності. 
Вважаємо, що ефективним буде судовий 
захист реабілітуємого, якщо законом буде 
встановлений місячний термін розгляду 
зазначеної категорії справ. 

Система принципів інституту реабілі-
тації включає низку конкретних правових 
норм, які розкривають зміст кримінально-
процесуального інституту реабілітації, ви-
значають правові засоби захисту особи від 
незаконного та необґрунтованого обвину-
вачення, незаконного засудження і проце-
суальну процедуру поновлення порушених 
прав і свобод, відшкодування матеріальної 
та моральної шкоди реабілітованому.  
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Інститут радянської адвокатури був од-
ним з тих державно-правових інститутів, 
який підлягав ретельному нагляду з боку 
державних органів. Це пов’язано з тим, 
що його вважали пережитком імперіалізму, 
але з іншого боку він був необхідним, 
оскільки є невід’ємним атрибутом право-
вої, демократичної держави. А саме об-
раз такої країни в очах світової спільноти 
прагнуло створити радянське керівництво. 
Відтак, радянські адвокати уявлялися як 
помічники суду, на яких, було покладено 
завдання захищати інтереси підзахисного 
в суді в кримінальному судочинстві або 
представляти інтереси клієнта в цивіль-
ному. Однак адвокат не мав права захищати 
«неправі справи», засуджувався також і за-
хист заможних громадян. 

Дослідженням проблемних питань ді-
яльності радянських адвокатів займалися 
Т.В. Варфоломеєва, М.М. Видря, П.Т. Зем-
лянський, В.Ф. Кушнарьов, М.М. Михе-
єнко, П.П. Михайленко, О.Д. Святоцький, 
Д.С. Сусло, Д.П. Фіолевський, Ю. Хаскі, 
Є.В. Васьковський, П.С. Елькінд, М.В. Ко-
жевніков, М.М. Познанський, А.Л. Ривлін, 
В. Скерст, М.С. Строгович, М.О. Чельцов, 
М.Д. Чубатий, М.П. Шаламов, але деякі 
моменти не знайшли відображення в їхніх 
правцях.

Тому головною метою статті є відсте-
ження державно-правової політики щодо 
реформування інституту адвокатури, до-
слідження правового положення адвоката 
в суспільстві, а також встановлення голо-
вних завдань, які висувалися перед колегі-
ями захисників.

Інститут адвокатури та його організа-
ційні форми діяльності у вигляді колегій 
захисників були утворені на основі прийня-
того ВУЦВК УСРР 2 жовтня 1922 р. Поло-
ження про адвокатуру Української СРР [13]. 
Відтак, з закінченням громадянської війни 
та подоланням всілякого супротиву більшо-
вики отримали змогу «вигинати» всі дер-
жавно-правові інститути відповідно до за-
вдань правлячої більшовицької партії. Слід 
зазначити, що саме на початку 20-х років 
ХХ століття було проголошено нову еконо-
мічну політику, яка поклала початок відро-
дженню певною мірою підприємницької ді-
яльності. В уявленні радянських чиновників 
адвокат мав стати посадовою особою, яка 
всіляко захищала б такі верстви населення: 
незаможних селян, бідних червоноармійців, 
безробітних, – тобто тих, хто був рушійною 
силою революції. На сторінках тогочасної 
преси адвокат називався і червоним адвока-
том, і революціонером, сам інститут – «під-
собним органом юстиції» [9, 56].

В.П. ГуСЄВа
(Національна академія внутрішніх справ)
(Науковий керівник професор О.В. Кузьминець)

осноВні наПряМи 
станоВлЕння та 
рЕФорМУВання інститУтУ 
адВокатУри В Усрр  
(1922‒1927 роки)

Ключові слова: адвокат, захисник, колегія захисників, юридична консультація.
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Однак на шляху створення такого «іде-
алу» «помічника суду» постали деякі за-
вади. 

По-перше, радянська держава була ще 
надзвичайно молодою, тому покоління ад-
вокатів, яке отримало освіту за часів Росій-
ської імперії, було пронизано духом неза-
лежного служителя закону, оратора, який 
не боявся стати на захист громадянина, 
обвинуваченого у вчиненні державного 
злочину, й інтереси якого відстоював до 
останнього. В часи імперіалізму часто ад-
вокатів остерігалися навіть прокурори. На-
томість радянський адвокат мав стати ніби 
«іграшкою правосуддя». Зі слів захисника 
Одеської колегії оборонців Фельдштейна, 
радянська адвокатура була створена, аби 
служити не «цілям конкретних осіб, а… 
безсумнівно, загальнодержавним, явля-
ючись допоміжним органом при судових 
установах» [9, 57]. 

По-друге, правовий статус адвоката за-
лишався неврегульованим. З одного боку, 
захисник визнавався посадовою особою, 
бо виконував функції, передбачені кримі-
нально-процесуальним законом (організа-
ція захисту підсудного), але з іншого – при 
сплаті податків, оплати за проживання, на-
приклад, був прирівняний до працівників 
вільних професій (наприклад, торговців), 
для яких такі податки були надзвичайно ви-
сокими. І особливо в сільській місцевості 
при сплаті таких податків захисник пере-
бував у надзвичайно скрутному становищі. 
Слід також зауважити, що при прирівнянні 
захисника до «вільної професії» член ко-
легії не міг бути членом профспілки. Це 
надзвичайно негативно відображалося 
на сприйнятті захисника суспільством 
[1, 593].

По-третє, було порушено розуміння 
поняття «святості адвокатської таємниці», 
яка існувала за часів Російської імперії 
[11, 309]. Якщо адвокат Російської імперії 
повинен був зберігати ввірені йому відо-
мості, то на радянського адвоката за захист 
«антирадянського елементу» могло бути 
накладено дисциплінарне стягнення. У ви-

падку виявлення захисником наміру під-
захисного вчинити злочин проти держави 
або факт його вчинення (ст.ст. 58-66 КК 
УСРР) він був зобов’язаний повідомити 
про такі на суді. В іншому випадку адвокат 
також притягався до кримінальної відпові-
дальності.

Четвертою перепоною було низька ква-
ліфікація осіб, які приймалися на роботу. 
Часто освіта осіб – кандидатів на посади 
захисників зводилася до прослуховування 
курсу лекцій з радянського права. До ко-
легій захисників могли бути прийнятими 
лише повноправні громадяни. Прийняття 
ж до лав колегії кваліфікованих «старих ад-
вокатів» негативно сприймалося працівни-
ками юстиції. Надзвичайно схвалювалося 
прийняття на роботу осіб, які походили з 
робітників, селян та партійних працівни-
ків. Однак останні з-за виконуваних пар-
тійних завдань або зовсім не виконували 
покладені на захисника обов’язки, або 
приступали до них вкрай рідко. Процес за-
лучення до лав колегії селян та робітників 
натикався на перепони суб’єктивного та 
об’єктивного характеру. Серед них були 
небажання втратити зв’язки з профспіл-
ковими організаціями та потрапити до лав 
громадян, які належали до «типів нетру-
дового» елементу з усіма наступними не-
гативними наслідками, та низька кількість 
робітників і незаможних селян з практич-
ним радянсько-адміністративним стажем, 
які б змогли після короткочасної підго-
товки виконувати відповідальну та складу 
роботу з організації захисту в суді [12, 753]. 

П’ятою перепоною була недостатня 
кількість захисників, з-за чого колегії за-
хисників були не в змозі наявними силами 
забезпечити організацію надання юридич-
ної допомоги населенню на належному 
рівні. Так, в переважній більшості юри-
дичних консультацій правова допомога на-
давалася лише одним захисником-консуль-
тантом. Часто мали місце випадки, коли 
захисники були неспроможні виконувати 
покладені на них завдання в повному об-
сязі у зв’язку з тим, що працювали в інших 
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державних закладах та профспілках юрис-
консультами, і останній роботі приділяли 
більшої уваги, аніж праці в колегії. 

Окремим питанням було надання юри-
дичної допомоги в сільській місцевості. 
Про необхідність вирішення зазначеного 
питання на сторінках «Вісника радянської 
юстиції» висловилися голова Одеської 
колегії захисників О.І. Хмельницький, за-
хисник Р.А. Брейтбург, завідуючий юри-
дичною консультацією на Донеччині 
І.П. Самофалов [9, 56]. Насамперед, необ-
хідно було довести до відома сільського 
населення основоположні відомості про 
органи юстиції, права та обов’язки грома-
дян за законодавством, яким чином вони 
можуть захищати порушені права та яким 
можуть отримати юридичну допомогу 
[10, 585]. Однак з доповідей про діяльність 
пересувних консультацій спостерігалося, 
що в багатьох випадках ідеї захисту були 
зовсім чужими для селян, які сприймали 
членів консультацій на кшалт ревізорів та 
зверталися до них зі скаргами на дії місце-
вої влади [7, 232].

У зв’язку з цим поряд із заснуванням 
юридичних консультацій у великих на-
селених центрах розпочалася робота із 
відкриття консультацій в селах. Було вирі-
шено організовувати консультації навіть в 
тих населених пунктах, де працював хоча 
б один захисник. Консультації надавали 
юридичну допомогу у вигляді порад (як 
усних, так і письмових), складання доку-
ментів, виступах у суді. Як правило, най-
біднішим верствам населення та інвалідам 
така допомога надавалася безкоштовно. 
Юридичні консультації часто слугували не 
тільки засобом надання юридичної допо-
моги населенню, але і школою для захис-
ників [3, 634].

Також одним із напрямів діяльності 
радянської влади було проведення украї-
нізації колегій захисників поряд з україні-
зацією всього радянського апарату, а також 
ґрунтовної політроботи як всередині ко-
легії, так і з широкими масами населення. 
Так, захисники проводили лекції, семінари 

з широкого кола питань: ознайомлення з 
основами радянського права, положення 
радянського адвоката в суспільстві, зна-
чення та роль адвоката в судочинстві, не-
обхідність існування цього інституту як 
помічника суду і т.п. Багато хто з числа за-
хисників, які не провадили такої роботи чи 
навіть негативно ставилися до неї, в май-
бутньому були відраховані з колегій в по-
рядку чистки і реорганізації.

Негативними явищами в сфері радян-
ської адвокатури були й такі, як діяльність 
«підпільної адвокатури» та маклерство. 
Хоча в кримінальному кодексі стаття про 
караність діяльності підпільних адвокатів 
була відсутня, проте норми про неприпус-
тимість такої діяльності містилися в нака-
зах радянських народних судів та губерн-
ських судів [8, 54]. Зауважимо, що такою 
підпільною діяльністю займалися багато 
хто із співробітників народних судів та зе-
мельних комісій [2, 112]. Посередником же 
вважалася особа, що за раніше домовлену 
з адвокатом винагороду схиляла осіб, яким 
необхідна була правова допомога, зверну-
тися саме до цього адвоката [4, 87]. 

Слід також відмітити, що обговорення 
питання колективізації адвокатури, яке 
мало місце наприкінці 20-х – на початку 
30-х років ХХ століття, розпочалося на 
сторінках «Вісник радянської юстиції» ще 
з кінця 1923 р. На думку Д. Винокура, «ін-
ститут захисників повинен бути колектив-
ним, пов’язаним не тільки професійною 
етикою, проте і матеріально. Колегія за-
хисників повинна бути організована на так 
званих артільних началах, де кожен член 
не зацікавлений в заробітку індивідуально, 
а працює на користь колективу» [5, 551]. 
А захисник Курицький (представник «мо-
лодої» адвокатури Харківщини) вважав, 
що «колективна робота мала провадитися 
лише добровільним шляхом – організацією 
невеликих кабінетів захисниками, які дові-
ряють одне одному» [6, 118].

І наостанок слід зазначити, що склад 
колегій захисників в 20-х роках ХХ сто-
ліття на думку Народного комісаріату 
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Юстиції УСРР залишався незадовільним. 
Першим кроком до «нормалізації» складу 
колегій став ретельний підбір захисників 
шляхом вивчення їх анкет, складанням 
ними іспитів, обов’язковою також була 
наявність в кандидата дворічного стажу 
роботи в органах юстиції. Другим кроком 
стало проведення планових чисток, які ре-
гулярно розпочалися з 1928 р.

Відтак, головними напрямами діяльнос-
ті держави в справі запровадження осново-
положних засад функціонування інс ти туту 
адвокатури стали, по-перше, «виховання» 
із захисника радянського адвоката, тобто 
такого, який виконував найперше завдання 
партії, був активним ідеологом, «помічни-
ком суду» та захищав інтереси незаможних 
верств населення. Це призводило не тільки 
до викривлення суті «адвокатської таємни-
ці», але і до пріоритету державних інтер-
есів над особистими. Причому останнє 
положення застосовувалося в роки радян-
ської влади до всіх без виключення сфер 
життя. Зазначені роки стали роками врегу-
лювання правового статусу адвоката у сус-

пільстві. Радянська держава також сприяла 
залученню до лав колегій робітників, селян 
та партійних працівників, що призвело до 
падіння загального рівня кваліфікації коле-
гій. Окрім того, особовий склад колегій за-
хисників постійно перебував під наглядом 
НКЮ УСРР, оскільки до їх складу входило 
багато адвокатів – представників старого 
покоління, носіїв імперської ідеології, яка 
суперечила радянській. При відкритті юри-
дичних консультацій особливу увагу було 
приділено їх створенню в сільських місце-
востях, де вони часто були відсутніми. Од-
ним із напрямів діяльності органів юстиції 
стало подолання таких негативних проявів, 
як існування підпільної адвокатура та по-
середництво. Поряд з українізацією всього 
радянського апарату вона проводилася і в 
лавах колегій захисників. І наостанок за-
уважимо, що зазначені роки стали роками 
створення підґрунтя для проведення колек-
тивізації та реорганізації колегій у вигляді 
чисток особового складу колегій наприкін-
ці 20-х – на початку 30-х років ХХ століття.
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В умовах реформування криміналь-
ного судочинства в Україні надзвичайно 
актуальною є проблема гармонізації наці-
онального законодавства з європейськими 
стандартами захисту прав людини та осно-
воположних свобод. 

Ратифікація Україною Конвенції про 
захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі – Конвенція) зобов’язала нашу 
державу створити надійні ефективні ме-
ханізми виконання рішень Європейського 
суду з прав людини (далі – Суд) та засто-
сування практики цього суду як джерела 
права. 

Першим важливим завданням у цьому 
контексті є забезпечення одноманітного за-
стосування юридичної термінології. 

Питаннями гармонізації національного 
та європейського права займалися І.С. Пі-
ляєв, В.Є. Мармазов, П.М. Рабінович, 
М.І. Хавронюк, В.Т. Маляренко, С.А. Шев-
чук, Г.Ю. Юдківська, А.Є. Тамм та інші, од-
нак сьогодні виникла необхідність ретель-
ного дослідження європейського підходу 
до такої соціальної цінності як недотор-
канність житла у контексті кримінального 
судочинства з метою подальшого його 
впровадження у вітчизняне законодавство 
і практику. 

Метою нашого дослідження є гармо-
нізація кримінально-процесуального зако-
нодавства України щодо недоторканності 
житла з практикою Суду. Мета обумовлює 
вирішення таких завдань: проаналізувати 
та систематизувати кримінально-проце-
суальне законодавство і практику України 
щодо недоторканності житла, окреслити 
підходи Суду до вказаної цінності, встано-
вити відмінності у забезпеченні недотор-
канності житла у кримінальному процесі 
України та у практиці Суду, запропонувати 
шляхи їх подолання. 

Ст. 8 Конвенції встановлює, що кожен 
має право на повагу до свого приватного і 
сімейного життя, житла і кореспонденції 
[4]. На відміну від Конвенції Конституція 
України конкретизує «право на повагу до 
житла» в окремій нормі, за якою кожному 
гарантується недоторканність житла [5].

Першою наочною відмінністю є за-
стосування терміну «повага» у Конвенції 
замість «недоторканності», що має місце 
у Конституції України. На перший погляд 
обраний у Конвенції термін послаблює 
ступінь забезпечення захисту, однак більш 
детальне його дослідження дозволяє пого-
дитися з поглядом О. Чефранової, що цей 
термін наділений гнучкістю, тобто дозво-
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ляє захисту вказаного права розвиватися 
[6, 95].

Виходячи з практики Суду, право на 
повагу, забезпечене ст. 8 Конвенції, вклю-
чає, по-перше, невтручання держави в осо-
бисту сферу життя людини (держава не 
повинна втручатися у цю сферу більше, 
ніж це необхідно з огляду на її обов’язок 
забезпечувати загальні інтереси особи) – 
негативний обов’язок держави, по-друге, 
захист цієї сфери з боку держави [3, 348–
349] – позитивний її обов’язок. 

Вимоги Конституції України щодо не-
доторканності житла конкретизуються, 
зокрема, у Кримінально-процесуальному 
кодексі України (далі – КПК України), Кри-
мінальному кодексі України, Законі Укра-
їни «Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові незаконними ді-
ями органів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури і суду», аналіз положень яких, 
дозволяє стверджувати, що забезпечення 
«недоторканності житла» в Україні відпо-
відає «повазі» до нього і проявляється у 
забороні проникнення до житла («невтру-
чанні») та захисті особи у разі порушення 
вказаної заборони. 

Практикою Суду не вироблено єдиного 
визначення житла, однак, як констатує 
Бруно Недєлек, «європейська судова прак-
тика йде за двома основними напрямами: 
житло як місце проживання; житло як 
місце роботи» [3, 375]. 

Житлом як місцем проживання є не 
тільки будинок чи квартира, що є влас-
ністю певної особи, а також орендоване 
приміщення, яке особа займає з року в рік 
протягом значного проміжку часу, офісне 
приміщення або інші приміщення ділового 
призначення, транспортні засоби, присто-
совані для проживання тощо [2, 101]. Та-
ким чином, для надання певному об’єкту 
статусу житла Суд обирає критерій його 
застосування особою для проживання 
(суб’єктивний критерій). При цьому не має 
значення, чи пристосований цей об’єкт за-
здалегідь для таких цілей, чи є особа його 
законним володільцем або користувачем, 

чи використовується воно також і з іншою 
метою, наприклад, метою підприємниць-
кої діяльності тощо. 

Особливістю підходу Суду є орієнтація 
на індивідуальну оцінку особою певного 
приміщення як житла, що виявляється в 
«обґрунтованому сподіванні на приват-
ність». Це словосполучення розкривається 
у справі «Пеєв проти Болгарії», де Суд роз-
глядає питання про можливість порушення 
права, передбаченого ст. 8 Конвенції при 
проведенні обшуку у службовому кабі-
неті. Судом у цій справі береться до уваги 
погляд самого заявника, який зберігав у 
службовому кабінеті свої особисті речі, 
отож, зрозуміло, сподівався, що вони пу-
блічно досліджуватися не будуть, та став-
лення керівництва організації до такого 
сподівання, що виявилося у відсутності 
заборон на зберігання особистих речей у 
кабінетах та проваджень за порушення та-
ких заборон. Отож, Суд дійшов висновку, 
що проведення обшуку у особистому столі 
заявника за місцем його роботи було втру-
чанням у його особисте життя у сенсі ст. 8 
Конвенції, тому не було законним [17]. 

Поняття «житла» не визначено і зако-
нодавством України, що надало підґрунтя 
для палких дискусій з цього приводу серед 
науковців і практиків. Більшість наголо-
шувала на тому, що житлом має визнава-
тися приміщення, яке застосовується для 
постійного чи тимчасового проживання 
осіб у незалежності від віднесення його 
державою до житлового фонду [16, 183; 
10, 242]. Інші стверджували, що відне-
сення в законному порядку до житлового 
фонду є принциповим [9, 7]. Окрема дис-
кусія виникла стосовно захисту недотор-
канності тих приміщень, які відокремлені 
від житла [7, 18–19]. Конкретику вніс Пле-
нум Верховного Суду України, який ви-
значив житлом приміщення, призначене 
для постійного або тимчасового прожи-
вання людей і прирівняв до нього ті його 
частини, в яких може зберігатися майно, 
за винятком господарських приміщень, не 
пов’язаних безпосередньо з житлом [13]. 
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Це може бути особистий будинок з усіма 
приміщеннями, призначеними для постій-
ного чи тимчасового проживання в них, 
а також ті з них, які хоча й не призначені 
для цього, але становлять собою складову 
будинку; будь-яке житлове приміщення, 
незалежно від форми власності, яке на-
лежить до житлового фонду й використо-
вується для постійного або тимчасового 
мешкання; будь-яке інше приміщення або 
забудова, які не належать до житлового 
фонду, але пристосовані для тимчасового 
проживання. Тож, за практикою України, 
по-перше, житлом визнається лише примі-
щення, по-друге, це приміщення має бути 
призначене та/або пристосоване для про-
живання у ньому фізичних осіб. До уваги 
береться не суб’єктивний (власна думка 
особи щодо можливості застосувати це 
приміщення як житло), а об’єктивний (за-
гальна призначеність або пристосованість 
для життя певного приміщення) крите-
рій. Вже на підставі цих критеріїв можна 
зробити висновок, що Суд тлумачить тер-
мін житло ширше, ніж правозастосувачі 
України. 

Разом з цим, в Україні, окрім безпосе-
редньо житла, захищається й інше воло-
діння особи, яким за постановою Пленуму 
Верховного Суду, є «такі об’єкти (природ-
ного походження чи штучного створення), 
які за своїми властивостями дають змогу 
туди проникнути і зберегти або приховати 
певні предмети (речі, цінності тощо)» [13]. 

Багато науковців дотримуються по-
гляду, що закріплення «іншого володіння» 
як об’єкта державної охорони поряд із 
житлом є перебільшенням. По-перше, така 
вимога не передбачена міжнародними до-
говорами про права людини [8], по-друге, 
наявність такого терміну не сприяє пра-
вовій визначеності обов’язків держави та 
громадян, адже не є достатньо зрозумілим, 
що саме є недоторканним [26, 144]. Щодо 
першого висловлювання, зазначимо, що 
український законодавець наділений «сво-
бодою розсуду» у тому, яким способом за-
безпечувати права громадян, у тому числі, 

які терміни для цього застосовувати. Від-
сутність аналогічного «іншому володінню» 
словосполучення у Конвенції не означає, 
що Конвенція не охороняє цей об’єкт, адже 
вона є «живим правом», що має застосо-
вуватися через тлумачення Суду. Щодо 
другого, у рішенні «Мироненко і Марти-
ненко проти України» Суд зазначив, що 
«постанови Пленуму Верховного Суду не 
мають сили закону і не є обов’язковими до 
виконання судами та правоохоронними ор-
ганами» [18], тож, саме відсутність визна-
чення термінів житла та іншого володіння 
(а не сама його наявність) у кримінально-
процесуальному законодавстві дійсно при-
зводить до правової невизначеності. 

Ми погоджуємося з іншою групою на-
уковців, які стверджують, що «іншим во-
лодінням» є також такі, що знаходяться у 
приватній власності, на правах оренди чи 
лізингу підприємства, установи, організа-
ції [25, 167]. Тож, за допомогою вказаного 
«перебільшення» від необґрунтованого 
проникнення шляхом забезпечення судо-
вого контролю охороняються об’єкти, що 
є володінням особи і застосовуються з ме-
тою іншою, ніж проживання. Захист цих 
об’єктів не може обмежуватися захистом 
права власності на майно та захистом під-
приємницької діяльності, адже особа, яка 
ними володіє, в першу чергу, обґрунтовано 
сподівається на приватність у них, тобто на 
недопущення проникнення до них, обна-
родування способу їхнього використання 
тощо. З іншого боку, ці об’єкти не можна 
визнати житлом, оскільки застосовуються 
вони з іншою метою. Тому вважаємо, що 
виокремлення як об’єкта державної охо-
рони «іншого володіння особи» є цілком 
виправданим. Вказаним способом Україна 
реалізує надані Конвенцією дискреційні 
повноваження: втілює вимоги Конвенції 
особисто визначеним шляхом. 

Особливого зацікавлення у науковців 
і практиків викликала позиція Суду щодо 
розуміння житла як місця роботи особи 
[26, 143]. Так, у постанові Пленуму Верхо-
вного Суду України вказано, що «за прак-
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тикою Суду під житлом також розуміється 
офісні приміщення, які належать фізичним 
особам, а також офіси юридичних осіб, 
їх філії та інші приміщення» [14]. Однак 
спроб узгодити ці положення з сучасним 
законодавством і кримінально-процесу-
альною практикою України до сьогодні не 
здійснено.

Практика Суду щодо визнання житлом 
місця роботи заявників розвивалася по-
ступово. Суд застосовував принцип дина-
мічного тлумачення (трактування приписів 
Конвенції з дотриманням уявлень сього-
дення). Спочатку як «житла» розглядалися 
офісні приміщення «представників віль-
них професій» [19] та такі ж приміщення 
фізичних осіб, що співпадали з місцем про-
живання [20], у справі ж «Компанія «Кола 
Ест» та інші проти Франції» Суд визнав 
«житлом» у значенні ст. 8 Конвенції при-
міщення юридичних осіб [21]. 

Наукова зацікавленість цією пробле-
мою обумовлена тим, що за Конституцією 
України недоторканними є житло та інше 
володіння фізичної особи. Конституційний 
Суд вказав на це, керуючись розташуван-
ням ст. 30 Конституції України у главі ІІ 
«Права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина» [24]. Тож, прямуючи пози-
цією Конституційного Суду України, право 
юридичних осіб на «недоторканність 
житла» (у його розумінні Судом – недо-
торканності місця здійснення підприєм-
ницької діяльності, офісного приміщення 
тощо), не захищається. 

З точки зору кримінального процесу 
віднесення певного приміщення до житла 
чи іншого володіння особи є принциповим, 
адже від цього залежить, чи необхідно за-
для проведення у ньому слідчих дій, зо-
крема, обшуку, отримувати дозвіл суду. 
Судова практика щодо надання дозволу на 
обшук приміщень, що займаються юри-
дичними особами, не є однозначною. Так, 
суддя Миргородського міськрайонного 
суду Полтавської області у своїй поста-
нові зазначив, що дочірнє підприємство 
Державної акціонерної компанії «Хліб 

України» «Миргородський КХП № 1» є 
юридичною особою, отже обшук у ньому 
не потребує винесення постанови судом 
[11]. Суддя ж Галицького районного суду 
м. Львова надав дозвіл на проведення об-
шуку за юридичною адресою ТзОВ «Інвес-
тиційно-торгівельна мережа» [12]. Тому 
відсутність законодавчої конкретики при-
звела до правової невизначеності, зокрема, 
щодо необхідності отримувати дозвіл суду 
на проведення обшуку у приміщеннях, що 
займаються та/або належать юридичним 
особам. 

У рішенні «Бук проти Німеччини» 
Суд зазначив, що «поняття «житло» вжите 
у п. 1 ст. 8 Конвенції, охоплює не лише 
житло приватної особи. Він наголошує, що 
у ст. 8 Конвенції французькою мовою по-
няття «domicile» має ширше значення, ніж 
поняття «home» і може охоплювати, напри-
клад, приміщення, призначені для зайняття 
підприємницькою діяльністю» [22]. 

На наш погляд, виходячи з практики 
Суду, приміщення юридичної особи по-
требує захисту, однак не як житло. Термін 
«житло» у будь-якому випадку пов’язаний 
із термінами «індивід», «фізична особа». 
Приміщення, що займається юридичною 
особою, вважається житлом лише для яко-
їсь окремої фізичної особи, коли, як вважає 
Суд, зникає межа між службовою діяль-
ністю і особистим життям. Отже, обшук у 
такому приміщенні чи його частині лише 
тоді є обшуком житла, коли цей обшук 
спрямований на відшукання майна, що на-
лежить не юридичній особі, а, наприклад, 
окремому найманому працівникові цього 
підприємства, установи чи організації. 
Мова йде про особисті речі, записи тощо. 
Коли ж розслідується злочин, безпосеред-
ньо пов’язаний із діяльністю підприєм-
ства (установи, організації) і відшукується 
майно підприємства, документи, що відо-
бражаються його діяльність тощо, мова 
йде про обшук юридичної особи. 

За проникненням до юридичної особи з 
метою проведення у ньому, наприклад, об-
шуку, за вимог Конституції України, а та-
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кож за буквального тлумачення сучасного 
КПК України, судовий контроль не перед-
бачений, що не відповідає умовам сього-
дення. Організація налагодженого процесу 
виробництва або обслуговування вимагає 
значних інтелектуальних та матеріальних 
затрат незалежно від форми власності. 
Будь-яке втручання в цей процес загрожує 
збитками та упущеною вигодою. Сама ж 
держава зацікавлена в ефективній діяль-
ності юридичних осіб, адже ця діяльність 
оподатковується, від проведення певних 
операцій держава отримує мито, збори. На 
законодавчому рівні існує достатня кіль-
кість важелів для здійснення контролю за 
діяльністю юридичних осіб. Тому необхід-
ність кожного додаткового втручання в цю 
діяльність має бути перевірена судом.

Ще однією особливістю підходу Суду є 
визнання об’єктом поваги незаконно ство-
реного житла. У рішенні «Баклі проти Спо-
лученого Королівства» Суд визнав житлом 
незаконно розмішений на території Сполу-
ченого Королівства дім-фургон заявниці. 
Як аргументи Суд вказав, що заявниця 
придбала землю з метою розміщення на 
ній свого житла, проживала на ній у домі-
фургоні фактично безпреривно протягом 
шести років, не мала іншого житла і не 
планувала його придбати [23]. Знов-таки 
Суд надає пріоритет суб’єктивному, а не 
об’єктивному критерію визнання певного 
володіння житлом. 

Таким чином, порівняння забезпечення 
«недоторканності житла» в Україні та «по-
ваги до житла» за практикою Суду при-
звело до таких висновків. 

Забезпечення «недоторканності 
житла» в Україні передбачає заборону про-
никнення до нього та захист особи у разі 
порушення вказаної заборони, що від-
повідає практиці Суду. Термін «житло» 
тлумачиться правозастосувачами України 
вужче, ніж практикою Суду, оскільки задля 
визнання певного приміщення житлом в 
Україні воно не тільки має застосовуватися 
певною особою як житло, але й бути при-
значеним та/або пристосованим для життя 

людей. Разом з цим, недоторканність в 
Україні забезпечується також «іншому во-
лодінню» особи. Не є «житлом» чи «іншим 
володінням» в Україні приміщення, що за-
ймаються юридичними особами. Таким 
чином, у протиріччя практиці Суду не на-
дається захист правам особи, що працює 
на підприємстві (установі чи організації) і, 
сподіваючись на приватність, вважає своє 
робоче місце житлом. 

На відміну від практики Суду право-
застосувачі України при забезпеченні «не-
доторканності житла» не застосовують 
суб’єктивний критерій – визнання особою 
певного приміщення житлом незалежно 
від його загального призначення і присто-
сованості. 

Подолати ці протиріччя можливо, зо-
крема, шляхом закріплення на законодав-
чому рівні визначень термінів «житло» та 
«володіння особи». Спроби здійснити це 
вже зроблені у проекті КПК України. Од-
нак за висновками експертів Рада Європи 
запропоновані визначення не відповідають 
практиці Суду з таких причин: по-перше, 
вони обмежують житло виключно воло-
дінням фізичної особи, по-друге, вста-
новлюють умову правомірності такого 
володіння, що, як було зазначено нами 
вище, протирічить практиці Суду щодо 
захисту незаконно створеного житла, по-
третє, вони замість надання зрозумілого 
опису об’єктів, що охоплюються житлом 
і володінням, наводять їхні приклади [1]. 
Після доопрацювання визначення термі-
нів «житло» та «інше володіння» у про-
екті КПК України має такий вигляд. «Під 
житлом особи розуміється будь-яке при-
міщення, яке знаходиться у постійному чи 
тимчасовому володінні особи, незалежно 
від його призначення і правового статусу, 
та пристосоване для постійного або тим-
часового проживання в ньому фізичних 
осіб, а також всі складові частини такого 
приміщення. Під іншим володінням особи 
розуміються транспортний засіб, земельна 
ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення 
побутового, службового, господарського, 
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виробничого та іншого призначення тощо, 
які знаходиться у володінні особи» [15]. 
Однак вказані визначення, на наш погляд, 
знов-таки звужують значення «житла», пе-
редбачене практикою Суду. На наш погляд, 
під житлом особи розуміється приміщення 
з будь-яким правовим статусом, його час-
тина або декілька приміщень, що станов-
лять єдиний комплекс, які застосовується 
особою для проживання. По-перше, це 
визначення не включає критерій присто-
сованості для життя фізичної особи, який 
насправді дуже важко універсалізувати, 
адже вимоги кожної окремої особи до 
житла індивідуальні. По-друге, у ньому на 
перше місце ставиться суб’єктивне розу-
міння особою приміщення як свого житла 
незалежно від його правового статусу, що 
відповідає практиці Суду щодо захисту 
незаконно зайнятого житла. По-третє, це 
визначення дозволяє певній особі, яка пра-
цює на підприємстві, установі чи організа-
ції і не володіє ними, вимагати ставлення 
до її робочого місця (окремого кабінету 
або лише частини спільного приміщення 
кількох робітників) як до житла, якщо 
вона сподівається у ньому на приватність, 
тобто втілюється концепція Суду «житло 
як місце роботи». Цьому посприяло ви-
ключення з визначення, запропонованого 

творцями проекту КПК України, слово-
сполучення «постійне чи тимчасове воло-
діння особи». По-четверте, визначення є 
лаконічним, оскільки не включає складних 
конструкцій. 

Вважаємо також, що словосполучення 
«інше володіння» необхідно замінити 
на «володіння». Так, оскільки житло не 
обов’язково є володінням особи, то таке 
уточнення здається зайвим. Під володін-
ням особи розуміємо об’єкти володіння, 
що застосовуються особою з метою ін-
шою, ніж проживання. Фактично цим ви-
значенням ми спрощуємо зайву конкрети-
зацію можливого призначення володіння 
особи та відмовляємося від прикладів та-
ких об’єктів, на що було вказано експер-
тами Ради Європи. 

Разом з тим, пропонуємо у майбутній 
КПК України включити норму щодо про-
никнення до володіння юридичної особи. 
Таке проникнення, як і проникнення до 
житла чи володіння особи, має відбуватися 
лише за добровільною згодою особи, яка у 
ньому проживає чи ним володіє відповідно, 
або на підставі ухвали слідчого судді, крім 
випадків, пов’язаних із врятуванням життя 
людей та майна чи з безпосереднім пере-
слідування осіб, які підозрюються у вчи-
ненні злочину. 
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реЗЮме
В статье систематизировано и проанализировано законодательство и практика Укра-

ины, а также решения Европейского суда по правам человека по обеспечению неприкос-
новенности жилища в уголовном процессе. С учетом практики Суда автором предложены 
дефиниции терминов «жилище», «владение лица».

SUMMARY
The legislation and practice of Ukraine and the decision of the European Court of human 

rights in the sphere of inviolability of home in criminal process are systematized and analysed 
in the article. Taking into account the practice of the Court the author proposes the definitions of 
terms «home» and «person’s possesion». 
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Економічна політика включає різнома-
нітні заходи структурного, інвестиційного 
та організаційного характеру, які повинні 
здійснюватися, комплексно доповнюючи 
один одного. Одним з найважливіших еле-
ментів економічної політики вже не тільки 
на внутрішньодержавному, а й на міжна-
родному рівнях є вільні економічні зони, 
які десятки років успішно функціонують 
за кордоном, однак у нашій державі протя-
гом останніх кількох років ми можемо про-
стежити їх важке становлення. 

Актуальність вивчення міжнародно-
правових аспектів діяльності ВЕЗ підтвер-
джується практикою становлення і про-
цесу розвитку вільних економічних зон в 
усьому світі. Саме феномен ВЕЗ, як ефек-
тивної і неординарної форми господарю-
вання більшою мірою сприяв міжнародній 
економічній інтеграції та розвитку нових 
форм інвестиційної діяльності.

Перелік питань і проблем щодо юри-
дичної бази створення та функціонування 
спільних ВЕЗ, як специфічного інституту 
інвестиційної діяльності та міжнародної 
економічної інтеграції, досить широкий, і 

хоча вже протягом приблизно десяти років 
перебуває під пильною увагою іноземних 
та вітчизняних вчених (К.К. Сандров-
ський, І.І. Дахно, М.М. Богуславський, 
А.Г. Богатирев, К.Г. Борисов, М.С. Гуце-
риєв, В.В. Іванченко, Т.Н. Нешатаева), 
однак проблеми правового регулювання 
створення та діяльності спільних ВЕЗ ще 
досить довгий час будуть предметом ви-
вчення і наукових досліджень.

Слід особливо відзначити практично 
відсутність у вітчизняній правовій літера-
турі фундаментальних праць, що стосу-
ються проблематики спільних ВЕЗ. Досить 
часто зустрічаються в періодичній пресі 
роботи, які, як правило, містять інформа-
цію ознайомчого характеру, однак в них не 
проводиться серйозний системний право-
вий аналіз проблематики інституту спіль-
них ВЕЗ.

Метою даного дослідження є вивчення 
досвіду створення та функціонування 
спільних ВЕЗ як особливих, нехарактер-
них форм підприємницької діяльності, як 
фінансово-виробничих комплексів вищого 
порядку, які спрощують проведення мит-
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них процедур при розміщенні товарів в 
цих вільних зонах та залучають іноземні 
інвестиції.

Встановлення певних закономірностей 
та особливостей правового регулювання ді-
яльності спільних ВЕЗ дозволить не тільки 
виявити позитивні і негативні сторони до-
сліджуваного явища, систематизувати на-
явний досвід, але в той же час дозволить 
використовувати їх з метою практичного 
застосування, що дозволить уникнути най-
більш характерних помилок.

Однією з основних особливостей віль-
ної економічної зони (далі – ВЕЗ) є саме те, 
що вони, функціонуючи на національному, 
внутрішньодержавному рівні, можуть бути 
більшою мірою спрямовані на міжнародне 
співробітництво і поділ праці, що перед-
бачає переважне міжнародно-правове 
регулювання інвестиційної та підприєм-
ницької діяльності у ВЕЗ, хоча самі зони, 
як правило, створюються на підставі нор-
мативно-правових актів національного за-
конодавства.

Однак спочатку спробуємо провести 
аналіз самого поняття «вільна економічна 
зона». Так, конференція ООН з торгівлі та 
розвитку (ЮНКТАД) підготувала у 1975 р. 
доповідь на тему, в якій так визначається 
вільна зона: «Анклав на національній мит-
ній території, що звичайно розміщений по-
близу від міжнародного морського порту 
або аеропорту, в який без митних формаль-
ностей поступає обладнання та інші товари 
іноземного походження. Ця імпортована 
продукція переробляється у зоні, а потім 
експортується поза зоною без втручання 
митних властей держави зони». 

Як зазначає К.К. Сандровський, за 
останні два десятка роки у світовій прак-
тиці та відповідно і в літературі спостеріга-
ється справжній бум навколо того, що най-
частіше іменується вільною економічною 
зоною (ВЕЗ), хоча в основі цього поняття 
лежить зазначене вище визначення вільної 
зони. Ключовим словом є «вільна» – вільне 
перш за все від нарахування та стягнення 
мита при ввезенні, вивезенні та транзиті 

товару і звільнена від митних формальнос-
тей взагалі [6, 94].

У міжнародно-правовій практиці 
«вільна зона» означає частину території 
держави, в межах якої розміщені товари, 
як правило, розглядаються як такі, що зна-
ходяться за межами митної території на-
стільки, наскільки це стосується ввізних 
мит та податків, і які не є предметом зви-
чайного митного контролю. Це визначення 
було зазначено у спеціальному додатку D 
Розділу 2 оновленої Міжнародної конвенції 
про спрощення і гармонізацію митних про-
цедур 1973 р., яка є основним документом, 
що визначає на міжнародному рівні правові 
стандарти щодо створення та функціону-
вання вільних економічних зон [5].

Спочатку вільною економічною зоною 
(ВЕЗ) вважалася особлива територія вели-
кого морського порту або прилягаючого до 
них району, що виділена з митної терито-
рії держави для вільного і безмитного вве-
зення та вивезення іноземних товарів. Так, 
наприклад, статус «вільних портів» мали 
Ліворно (1547 р.), Генуя (1595 р.), Вене-
ція (1661 р.), Марсель (1669 р.). На тери-
торії Росії – Одеса (1817 р.), Владивосток 
(1862 р.), Батумі (1878 р.).

Деякі порти мають статус «вільний 
порт» і в наші дні. Наприклад, у Швейцарії 
– це Букс, Женевський вільний порт, Ло-
заннський вільний порт, в Бразилії – Ма-
наус, в Румунії – Суліна та ін. У них товари 
зберігаються на складах необмежений або 
обмежений термін, а потім поставляються 
на внутрішній ринок даної держави зі 
сплатою мита або вивозяться без сплати 
мита за кордон [2].

Цілі створення ВЕЗ варіюються в ши-
роких межах залежно від економічних, 
соціальних, іноді політичних умов тієї чи 
іншої держави. 

Вільна економічна зона є частиною су-
веренної території приймаючої держави. 
Звідси випливає, що ВЕЗ знаходиться під 
національною юрисдикцією цієї держави, 
якою на цих територіях вводяться особли-
вий пільговий митний, податковий, валют-
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ний, трудовий, адміністративний та інші 
види режимів і створюються привабливі 
умови для інвестування іноземного капі-
талу. Правове регулювання в цих районах, 
як і на території приймаючої держави в 
цілому, здійснюється як на рівні внутріш-
нього законодавства, так і на рівні між-
народних договорів, таких, наприклад, як 
договори з митних та податкових питань, 
про взаємне сприяння та захист іноземних 
інвестицій та ін. У світовій практиці на 
рівні внутрішнього законодавства діяль-
ність ВЕЗ базується на спеціальних нор-
мативних правових актах. Це може бути 
або окремий самостійний закон, або поло-
ження про зони, або ж поєднання окремого 
закону про зони з положеннями про них, 
що визначають цілі створення зони, стра-
тегію її розвитку, органи управління, інші 
питання, пов’язані з створенням та діяль-
ністю ВЕЗ.

Необхідно також зазначити, що митний 
режим у вільних зонах припускає, що її 
господарюючі суб’єкти не сплачують мита 
та податків за зовнішньоторговельними 
операціями при імпорті, експорті та реек-
спорті товарів, що є значним спрощенням 
митних процедур під час їх переміщення 
через митний кордон. Ці пільги аж ніяк не 
виключають того, що інші держави, так 
само як і сама приймаюча держава, можуть 
ввести мито на імпорт товарів, що вво-
зяться з вільної зони. Точно так і вітчизняні 
виробники, що експортують свої товари в 
зону, керуються правилами регулювання 
експорту, які діють на національній тери-
торії.

Для будь-якої держави світу, яка нама-
гається заохотити розвиток зовнішньої тор-
гівлі, є шлях надання деякого полегшення у 
сплаті імпортних мит та податків стосовно 
товарів, що ввозяться на частину території, 
де вони звичайно розглядаються як товари, 
що знаходяться поза митною територією. 
Ввезені таким чином товари не підлягають 
звичайному митному контролю. 

Можна розрізняти комерційну та про-
мислову вільні зони. У комерційних віль-

них зонах з товарами здійснюються опе-
рації що пов’язані із збереженням товарів, 
поліпшенням їх упаковки або товарних 
якостей, або для підготовки їх до відван-
таження. У промислових вільних зонах до-
зволяється переробка товарів.

Як було зазначено вище з метою еконо-
мічної інтеграції ВЕЗ створюються зараз в 
різних державах. Так, у світі існує понад 800 
вільних економічних зон як у розвинутих 
країнах, так і в країнах, що розвиваються. 
На ці осередки підприємництва припадає 
8% загального світового торгового обігу, 
що становить дуже високу питому вагу. У 
державах, що розвиваються, нараховується 
близько 300 вільних економічних зон. Тут 
зайнято майже 3 млн осіб, а експортний 
прибуток становить майже $15 млрд. дол. 
США. Тільки у США існує близько 200 
вільних економічних зон, до складу яких 
входять деякі частини територій Нью-
Йорка, Чикаго, Сан-Франциско, Бостона і 
багатьох інших міст. Особливістю вільних 
зон США є підвищення підприємцями до-
даної вартості товарів за відсутності мита 
та інших податкових зборів. Подолання 
кризового стану багатьох регіонів Велико-
британії і Франції стало можливим завдяки 
створенню ВЕЗ. Ці зони поширені в інду-
стріальних країнах Тихоокеанського регі-
ону: Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, 
Гонконг та інших. Серед країн, що розви-
ваються, вільні економічні зони найбільше 
поширені в Мексиці, Шрі-Ланці, Ямайці, 
Тринідаді і Тобаго, Гані, Об’єднаних Араб-
ських Еміратах. У багатьох вільних зонах 
відбувається процес інтеграції, коли вся те-
риторія країни поступово перетворюється 
у таку зону. Наприклад, Маврикій і Шрі-
Ланка є по суті великими вільними еконо-
мічними зонами. Активними прихильни-
ками таких економічних зон нині є уряди 
Китаю, Угорщини і Польщі. Міжнародний 
досвід діяльності названих зон підтвер-
джує той факт, що темпи розвитку такої те-
риторії, рівня життя і прибутки населення 
їх значно вищі, ніж на сусідніх територіях 
держави [1].

с.і. денисенко
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Питання розвитку ВЕЗ в державах 
колишнього СРСР на даний час також є 
дуже актуальним. Зручне географічне роз-
міщення Росії між західною та східною 
цивілізаціями сприяє формуванню голов-
ної євразійської комунікації між заходом 
та сходом. У найближчому майбутньому 
пріоритетним буде створення транспорт-
них коридорів між західноєвропейським 
та азіатсько-тихоокеанським центрами 
економічного і технологічного розвитку. 
Залежно від геополітичної обстановки в 
Євразії основні транспортні коридори між 
Західною Європою та Азіатсько-Тихо-
океанським регіоном можуть пройти через 
Росію, Україну, держави Чорномор’я та 
Близького Сходу [3]. За сприятливої си-
туації може бути сформовано одночасно 
декілька напрямів, що також в свою чергу 
вимагають створення спільних ВЕЗ.

Виходячи з викладеного вище, можна 
зазначити, що працювати ефективно дер-
жави колишнього СРСР можуть за участю 
Росії та її величезними ресурсами і рин-
ком. У першу чергу це вигідно як самій Ро-
сії так і державам колишнього СРСР – як 
в плані залучення до процесу міжнародної 
економічної інтеграції, так і для зміцнення 
відносин з сусідніми державами.

Дуже цінний для держав колишнього 
СРСР досвід ефективного і широкомасш-
табного використання ВЕЗ в схожих умо-
вах має Китай. У цій державі вільні зони 
стали одним з найважливіших чинників 
економічного реформування, залучення ве-
ликих іноземних інвестицій, регіонального 
розвитку. Так, наприклад, російська участь 
в китайських ВЕЗ на взаємоприйнятних 
умовах вигідна для обох країн, вона по-
легшується їх географічною близькістю та 
ресурсами, які їх доповнюють.

Створення спільних або використання 
прикордонних ВЕЗ з суміжними держа-
вами ближнього і дальнього зарубіжжя 
здатне стимулювати розвиток прикордон-
ної торгівлі, реалізацію великих спільних 
проектів на основі використання сировин-
них ресурсів і виробничих потужностей 

будь-яких держав, у тому числі і держав 
колишнього СРСР.

У цьому зв’язку хотілося б відзначити 
обговорюваний в науковій літературі так 
званий Міжнародний інвестиційний про-
ект «Еврагейт» (Євразійські ворота), в 
основі якого лежить стратегія розвитку 
вільних економічних зон на пострадян-
ському просторі [4].

Міжнародний проект «Еврагейт» ство-
рювався з метою практичної реалізації 
політики відкритої економіки на постра-
дянському просторі, прискорення обіго-
вості торговельного, промислового та фі-
нансового капіталу на основі поєднання 
політики лібералізації міжнародних еко-
номічних відносин та протекціонізму віт-
чизняному підприємництву.

У зв’язку з цим одними з напрямків ді-
яльності даного проекту є:

 – реалізація пострадянськими дер-
жавами проектів створення віль-
них економічних зон різних типів;

 – виробництво конкурентоспромож-
ної продукції на основі створення 
технологічних циклів спільного 
підприємництва, залучення зміша-
ного капіталу та високих техноло-
гій.

Вигідне геополітичне становище Ро-
сії сприяє світогосподарській інтеграції 
та використанню природних ресурсів при 
створенні відповідної інфраструктури. У 
разі згоди колишніх держав СРСР можуть 
стати спільними вільними зонами такі 
важливі великі об’єкти, що опинилися за 
кордоном в результаті розпаду СРСР, як 
космічний центр в Байконурі (Казахстан), 
Новоталлінський порт (Естонія), деякі чор-
номорські порти (Одеси та Поті), порти на 
Каспії (Баку, Красноводськ).

Великі перспективи має реалізація здій-
снення планів створення багатобічних зон, 
наприклад, таких як російсько-китайсько-
корейської у гирлі річки Туманган. Ця спіль-
на ВЕЗ обіцяє стати великим транспорт-
но-промисловим та торгівельним центром 
міжнародного значення на Тихому океані. 
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Подібні спільні зони можуть бути створені 
на Кольському півострові і в Приазов’ї або 
Причорномор’ї за участю сусідніх держав.

На думку експертів, відмінні перспек-
тиви має «Шерризона» – російська копія 
ірландського аеропорту «Шеннон». Солідні 
кошти виділені на облаштування прилеглої 
до міжнародного аеропорту «Шереметьєво» 
території, масштабної роботи зі створення 
загальної інфраструктури складського тер-
міналу господарства та експортно-орієнто-
ваних виробництв у поєднанні з детальним 
економічним обґрунтуванням проекту – все 
це обіцяє успіх. Що може спричинити за 
собою створення аналогічних зон в інших 
аеропортах.

Перспективи спільних міжнародних 
ВЕЗ що створюються «Туманган» (Росій-
ська Федерація, КНР, Південна Корея), 
«Тамань-Керч» (Російська Федерація, Укра-
їна) також досить хороші. Їх проекти поки 
перебувають у стадії узгодження та техні-
ко-економічного обґрунтування. Майбутні 
зони територіально компактні і на почат-
ковому етапі подаються у вигляді великих 
транспортно-перевалочних вузлів, що по-
кликані забезпечити вигідне, з точки зору 
податкових та митних пільг, перекидання 
вантажів за найкоротшими експортно-ім-
портними напрямками.

Як зазначалося вище, правове регу-
лювання ВЕЗ здійснюється як правило 
внутрішнім національним законодавством 
держави у якій розміщуються ВЕЗ. З метою 
розвитку створення спільного формування 
вільних зон необхідно в національних за-
конах про ВЕЗ передбачати можливість та 
порядок формування спільних зон. Най-
більш простою формою створення спіль-
ної ВЕЗ на початковому етапі є надання в 
оренду територій та об’єктів у вільній зоні 
іншій держави на тривалий період з певни-
ми правами орендаря. Орендарями можуть 
виступати як держава, так і його юридич-
ні та фізичні особи – суб’єкти цивільного 
права, що керуються законами та правила-
ми, які встановлені державою, в якій роз-
міщена вільна зона, та її адміністрацією.

Для створення спільної вільної зони 
необхідне укладання міждержавної угоди, 
яка б визначала умови та порядок її ство-
рення. Розподіл пов’язаних з цим витрат 
та робіт, формування органів спільного 
управління. Можливе застосування різних 
внесків сторін до організації та функціону-
вання спільної міжнародної ВЕЗ.

Найбільш типовий змішаний порядок 
створення спільних ВЕЗ, коли пов’язані з 
цим міждержавні відносини регулюються 
угодою відповідних держав, а всі підпри-
ємницькі відносини – договорами (контр-
актами) відповідних суб’єктів господа-
рювання. Останні в необхідних випадках 
можуть створювати спільні організації та 
підприємства з участю також осіб з третіх 
держав.

Відносно кожного окремого випадку, 
залежно від конкретних обставин можуть 
використовуватися різні шляхи форму-
вання та функціонування спільних ВЕЗ. 
Однак доцільніше починати з найпрості-
ших орендних відносин, а потім перехо-
дити до більш складних, які забезпечували 
би більш повну сумісність.

У специфічних випадках, особливо 
щодо спільних ВЕЗ, які створюються 
державами СНД, можливі інші форми та-
ких вільних зон, які обумовлюються ви-
ключно тісними відносинами цих держав. 
У зв’язку з цим безсумнівний інтерес скла-
дають матеріали міжнародної конференції, 
що присвячені створенню спільних зон. Ця 
конференція відбулась у Москві в 1996 р. 
в межах міжнародної Асоціації розвитку 
вільних економічних зон (МАРСЕЗ). В ній 
зазначалося, що вирішення проблеми по-
лягає у кардинальному коригуванні всієї 
політики становлення ВЕЗ [7].

На становленні та розвитку вищезазна-
чених перспективних зон негативно позна-
чається відсутність єдиного законодавства 
про спільні ВЕЗ. В даному випадку МАР-
СЕЗ рекомендує, що поряд з основним 
рамковим законом доцільно мати ще й цілу 
систему законодавчо затверджених поло-
жень, можливо, навіть законів прямої дії 
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відносно кожної вільної зони, які б врахо-
вували специфіку природних умов, геогра-
фічне положення та ступінь економічного 
розвитку. МАРСЕЗ вважає, що необхідно 
в найближчий час переглянути всі старі 
документи, скасувати ті, що суперечать 
новому національному законодавству та 
міжнародно-правовим нормам. При цьому 
важливо досягти стабільної законодавчої 
бази, яка б виключала практику перегляду 
статей та окремих положень.

Необхідна координація у виробленні 
єдиних правил з ключових питань функці-
онування ВЕЗ, у лобіюванні їхніх інтересів 
в уряді та парламенті, що є загальноприй-
нятою світовою практикою.

У документах зазначеної міжнародної 
конференції щодо вільних зон були роз-
глянуті основні принципи створення та 
правового режиму міжнародних (спіль-
них) ВЕЗ за участю Росії на держав СНД, 
включаючи питання управління та майно-
вих прав. Зазначалося, що можливі різні 
варіанти створення міжнародних ВЕЗ, зо-
крема:

 – використання в межах кордонів 
міжнародної вільної зони обмеже-
ної території двох та більше держав 
із закріпленням їх статусу та поло-
ження про таку спільну ВЕЗ у між-
народному договорі, що дає право 
на здійснення на цій території спе-
ціальним колегіальним органом 
управління спільних господарських 
проектів та високоефективних тор-
гово-економічних заходів в інтер-
есах держав-учасниць ;

 – виділення двом або більше дер-
жавам обмеженої території для 
організації національних субзон, 
що об’єднані у відповідності з 
міжнародним договором цих дер-
жав, з метою створення спільної 
ВЕЗ із загальним керівництвом і 
загальним господарсько-правовим 
режимом діяльності підприємств 
на території будь-якої субзони, що 
входить в міжнародну ВЕЗ;

 – використання як пайового вкла-
ду у спільну ВЕЗ території однієї 
держави і майна іншої держави 
з наданням цим внескам статусу 
власності, що спільно використо-
вується та управляється згідно з 
укладеним цими державами між-
народним договором. 

Управління міжнародної ВЕЗ може 
здійснюватися спільним органом, що ство-
рюється на паритетних засадах з повноваж-
них представників сторін. Повноваження 
та порядок діяльності спільного органу 
визначаються міжнародним договором про 
створення спільної ВЕЗ. Цьому спільному 
органу вона і підзвітна з усіх питань своєї 
діяльності. Не виключається, однак, ство-
рення у ВЕЗ спеціальної господарської ор-
ганізації з управління поточними операці-
ями в зоні, що функціонує під контролем її 
спільного органу управління.

У протоколі міжнародної конференції 
також зазначалося, що чистий прибуток про 
діяльність спільної ВЕЗ може згідно з умо-
вами міжнародного договору про її ство-
рення або ділитися порівну між сторонами, 
або розподілятися пропорційно майновому 
внеску сторін щодо облаштування зони, або 
пропорційно торговельному обігу ВЕЗ, що 
припадає на кожну зі сторін, або в поєднан-
ні зазначених вище принципів;

Право, що регулює операції у вільній 
економічній зоні, включаючи порядок ви-
рішення спірних питань, визначається 
міжнародним договором про спільні ВЕЗ 
з урахуванням принципів міжнародного 
права. Це не виключає створення за таким 
договором спеціальної процедури арбі-
тражного розгляду за вказаними спорами 
або відсилання для вирішення цього пи-
тання в той чи інший міжнародний орган.

Хоча проблема регламентації спільних 
міжнародних зон поки тільки в стадії ста-
новлення, немає сумнівів, що в найближ-
чому майбутньому вона знайде своїх при-
хильників та розробників

Виходячи з викладеного, необхідно 
зазначити, що вільні економічні зони як 
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реалія міжнародної економічної інтеграції 
перестали бути екзотичним інститутом 
окремих держав та регіонів. Минулий 
період підтвердив життєздатність та пер-
спективність інституту ВЕЗ (в різних його 
модифікаціях) як на національному, так 
і на міжнародному рівнях. Разом з тим 
до цього часу дане явище міжнародної 
економічної діяльності не має правового 
регулювання, що відповідає потребам 
інституту ВЕЗ, що швидко розвивається. 
Затвердження та функціонування ВЕЗ в 
кожній окремій державі, як правило, ви-
значається комплексом міжнародно-пра-
вових та національних актів, що діють в 
даній державі, і якимось чином зачіпають 
ті чи інші сторони діяльності як самих 
ВЕЗ, так і інвестиційної та підприємниць-
кої діяльності в них.

Цілком очевидно, що ВЕЗ, яка діє, в 
першу чергу, як інститут національної 
економіки різних за ступенем економічно-
го розвитку держав, тим не менш є біль-
шою мірою інтернаціональним елемен-
том міжнародної економічної діяльності, 
резуль татом інтеграції та кооперації на 
міжнародному рівні, що набуває все біль-
шої актуальності у зв’язку з очевидною 
глобалізацією міжнародної економіки. У 
наявності взаємозалежність і взаємодопов-
нюваність міжнародних та національних 

норм права, що регулюють діяльність ВЕЗ 
і визначають тенденції їх розвитку.

Доводиться констатувати, що інститут 
ВЕЗ де-факто став реалією міжнародної 
економічної інтеграції як одна з найбільш 
прогресивних форм іноземних інвестицій, 
але до цих пір не має необхідного комп-
лексу міжнародних нормативно-правових 
документів, які б регулювали цей аспект 
міжнародно-економічної діяльності. Від-
сутність комплексу імперативних і диспо-
зитивних правових норм, аналогічних ре-
гулюванню міжнародної торгівлі в межах 
СОТ, не тільки не сприяє розвитку інсти-
туту ВЕЗ, як ефективного інструменту за-
лучення іноземних інвестицій, технологій 
та управлінського досвіду, але і може при-
вести до негативних наслідків.

Вивчення практики свідчить про те, що 
ВЕЗ як специфічний інститут міжнародної 
економічної діяльності вимагає наявності в 
кожній конкретній державі та регіоні спри-
ятливого інвестиційного клімату, який в 
першу чергу забезпечується міжнародними 
зобов’язаннями приймаючої сторони і пев-
ної внутрішньополітичної стабільності. У 
цьому зв’язку вкрай важлива участь при-
ймаючої держави в основних міжнародних 
конвенціях, що регулюють міжнародну 
економічну діяльність і сприяють міжна-
родному співробітництву в цій галузі. 
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реЗЮме
В статье исследуется создание и функционирование совместных свободных экономи-

ческих зон, которые содействуют международной экономической интеграции и развитию 
новых форм инвестиционной деятельности. 

SUMMARY 
In article creation and functioning of joint Free Economic Zones which promote the 

international economic integration and development of new forms of investment activity are 
investigated.
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Творчість студентів магістратури Ака-
демії адвокатури України  спеціальності 
«Переклад» – шлях до майбутнього про-
фесіоналізму, свідчення глибокого опра-
цювання автентичних джерел інозем-
номовних видань, прагнення досконало 
оволодіти мистецтвом перекладу.

Жоден адвокат, юрист не спроможний 
функціонувати, працювати в сучасному 
іноземномовному суспільстві без допомоги 
кваліфікованого перекладача-інтерпрета-

тора змісту, ідей та думок представників 
інших держав – клієнтів наших правників. 

Вивчаючи дисципліну «Техніка пере-
кладу», студенти-магістри спеціальності 
«Переклад» розмірковують своїми тво-
рами над темами перекладознавства та 
труднощів у перекладі. 

Пропоную відредаговані англомовні та 
україномовні версії студентських творчих 
робіт.

н.м. антонЮк, 
кандидат педагогічних наук, професор кафедри 
іноземних мов та перекладу
(Академія адвокатури України)

ПЕрЕкладач, адВокат, 
Юрист і сУсПільстВо

Ключові слова: перекладач, іноземномовний текст, перекладознавство, труднощі у 
перекладі, автентичні джерела, правник. 

Катерина Омельченко 

СУСПІЛьСТВО, МОВА ТА ПеРеКЛАДАЧ

Віддавна мистецтво перекладу вважалося необхідним для тих, хто хотів в тий чи інший 
спосіб впливати на суспільство або навіть мати зверхність над його членами. Ситуація була 
дещо інакшою тільки на самому світанку людства, коли вразлива істота, якою була тоді лю-
дина, мала боротися із ворожою природою, до того ж не з дев’яти ранку до шостої вечора, 
а невпинно. Перекладачі не мали жодного матеріального зиску і зовсім не думали про свій 
імідж. Оскільки тоді не існувало більш-менш успішних компаній, які б могли найняти на ро-
боту професійних перекладачів і забезпечити їх достойним рівнем життя, то основним завдан-
ням цих корисних людей було ніщо інше як звичайнісіньке виживання. Правду кажучи, в ті 
часи недооцінювалося не лише особливе обдарування в лінгвістичній царині. Важко уявити, 
але математики, фізики, політологи та політики, художники та поети працювали за дріб’язок. 
Вони навіть і мріяти не могли про шмат м’яса або місце перед вогнищем, що відповідали б їх-
ній кваліфікації та внеску у суспільний розвиток. Виявляється, що мисливці, слідопити, навіть 
звичайні кухарі та інші представники пролетаріату були більш важливими для племені, ніж 
його інтелектуальна еліта, якою тоді нехтували. Це була справжня епоха примітивного 
соціалізму – система, якої згодом дехто прагнув досягти навіть у двадцятому столітті. 

н.м. Антонюк
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Спілкування між різними племенами з різними мовами було настільки рідкісним явищем, що 
не мало жодного сенсу вивчати іноземні мови. Несподівана зустріч племен могла призвести 
лише до двох наслідків: до бійки або торгівельної угоди. Як перше, так і друге не вимагало ви-
соких ораторських здібностей; а згода досягалася за допомогою міміки, жестів, вигуків, тобто 
тогочасної міжнародної мови, яку міг вивчити перший-ліпший сліпо-глухо-німий індивід.

На щастя, за своєю природою людина – дуже войовнича і неспокійна істота. Повільно, 
крок за кроком, історія просувалася вперед, від мідного до бронзового та залізного віків. Весь 
цей час людина шукала і знаходила нові, все більш ефективні методи вбивства собі подібних. 
Bellum omnium contra omnes (війна всіх проти всіх) – ось наше улюблене заняття аж до 
сьогодні. Як тільки ми навчилися захищати себе від хижаків, ми одразу ж занудьгували і, від 
нема чого робити, почали вбивати один одного. Можливо, саме війна спричинила розвиток 
мов і призвела до позитивних змін у житті перекладачів. З’явилися таємниці для збереження 
і таємниці для розкриття. Перші вимагали більш складної мови всередині певної общини; 
останні – людей, які б розумілися в мові потенційного ворога. 

Війна та любов часто взаємопов’язані. Тож іншою галуззю суспільного життя, що 
вимагала активної ролі перекладачів, став інститут шлюбу. Звичайно, завжди можна було 
просто схопити вподобану дівчину і пуститися з нею навтьоки, проте, існували різноманітні 
обставини, що не дозволяли розумній людині так вчинити.  По-перше, якщо дівчина походила 
з більш могутнього племені та ще й із шанованого роду цього могутнього племені, такий 
легковажний вчинок міг призвести до розгортання бойових дій. По-друге, рівні за силою 
племена могли утворити взаємовигідний альянс за допомогою міжплемінних шлюбів, а це 
вимагало переговорів на найвищому рівні, взаємозобов’язань, обітниць та обіцянок, лестощів 
та взаємозвеличення. Вкради дівчину – нічого, крім лихої та в’їдливої дружини, не отримаєш; 
здобудь її чесним шляхом – покращиш своє соціальне положення.  

Таким чином, ми можемо спостерігати становлення політики, дипломатичної діяльності 
та підвищення інтересу до перекладацької майстерності. Відколи людина стала потребувати 
дечого, окрім життєво необхідних речей, таких як їжа, вогонь та теплий одяг, розпочалася 
новітня історія. Іншими словами, ще найдавніші часи запропонували нам модель суспільного 
розвитку, яка діє і зараз. Нам не потрібні прості речі, що можна пояснити за допомогою простих 
слів, а потрібно щось надзвичайне, що нам самим важко збагнути та визначити, щось на зразок 
істини, щастя, свободи, краси та досконалості. Таким чином люди намагаються пояснити те, 
чого вони насправді не знають; вони вихваляють те, чим самі володіють; приховують те, про 
що насправді думають і те, що насправді відчувають. Через це в усіх мовах почали з’являтися 
синоніми з найтоншими відтінками значення. Людська мова ускладнювалася. І справді, якщо 
хтось бажає стати вождем племені, він повинен уміти розмовляти з електоратом, спокушаючи 
його різноманітними обіцянками. Якщо просто здійматимеш галас і дико стрибатимеш, цього 
завдання не вирішиш; не достатньо буде також використати промову, що складається із самих 
іменників; дієслова принесуть не набагато більше користі. І люди зрозуміли всю необхідність 
прийменників та прикметників – найбільш загадкових і неоднозначних із усіх частин мови, 
серед яких вони могли б відігравати роль сірих кардиналів. На цьому багатому ґрунті зросли 
цілі врожаї нових слів. Заради збереження власного обличчя, вправний перекладач повинен 
відчувати найменшу різницю між ланками одного синонімічного ланцюга. Найкращими 
творцями прийменників та прикметників були представники вищих класів. На відміну від 
бідніших людей, у них була можливість не займатися фізичною працею, а використовувати 
надлишок вільного часу для збагачення рідної мови та культури через вигадування нових 
слів, які позначали б красу заходу сонця, ранку тощо.  Натомість нижчі класи постачали мови 
іменниками та дієсловами, оскільки вони постійно створювали нові речі за допомогою нових 
способів виробництва. Тож вони вигадували нові слова на позначення продуктів своєї праці та 
своїх дій. Та перекладач має досконало оволодіти рідною та іноземною мовою з усіма їхніми 
діалектизмами, особливостями і відмінностями у місцевих вимовах тощо. 
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Society, Language and interpreterS

Since the ancient times the art of translation has always been the necessary knowledge for those 
who wanted to influence somehow the society or to get the upper hand among its members. Things 
went other way round just at the very dawn of humankind, when such a vulnerable creature as a hu-
man being was, shoud have fought the wild nature everyday and not from nine a.m. till six p.m., but 
constantly. This knowledge had nothing to do with material benefit or image of a person possessing 
it. As soon as there hadn’t been any rather successful companies, which could hire this kind of pro-
fessionals and provide them with good living standards, the main concern of these useful people was 
nothing more than just physical existence. To say the truth, the special philological talent in those 
times was not the only thing so under-estimated: imagine all the mathematicians, physicians, politi-
cal scientists, politicians, artists and poets toiling for a triffle. They could even hardly expect a lump 
of meat or a place before the fire corresponding to their expertise and their contribution into social 
development. It appeared that hunters, pathfinders, even cooks and other representatives of the pro-
letariat were of more importance for the tribe than its intellectual elite, which in that time usually got 
the short end of the stick. It was indeed the age of primitive socialism, and such a system was the main 
target of some people even in twentieth century. The interrelations between different tribes, speaking 
different dialects were so rare, that there was almost no need to study languages. When tribes met 
each other there were only two ways of communication: they could fight or they could arrange a trade 
deal. Both ways required but modest debating skills and the best results could have been achieved by 
means of mimicry, gesture and interjections, which was the international language everyone, includ-
ing the blinds and the deafs, could easily master.

Fortunately, the human race is very belligerent and restless one. The history was slowly, step by 
step, proceeding, from the Copper Age to the Bronze and the Iron ones, with men inventing more 
and more effective ways and methods of killing each other. Bellum omnium contra omnes («the war 
of all against all») is our favourite occupation until now. As soon as we learned to defende ourselves 
from predators, we have been chasing each other in order not to feel bored. It must have been war 
that caused development of languages, which in turn led to great changes in interpreters’ life. There 
appeared secrets, which had to be kept and secrets, which had to be revealed. The first required more 
complicated language inside the particular community, which strangers would fail to understand. The 
latter needed personalities, who could understand the language of potential enemy. 

War and love are often interwoven. So the other branch of social life that made interpreters to 
play an active role in was the institute of marriage. Of course, one could just grasp and make away 
with a girl he liked, but there were different circumstances, which might prevent a reasonable person 
from doing so. First of all, if the girl originated from the mightier tribe and from the powerful family 
of this mightier tribe, such a thoughtless act could lead to operations deployment. Secondly, several 
equal tribes could make an alliance by the means of intermarriages, and that demanded negotiations 
on the highest level, with mutual obligations, vows, and promises, cajolery and praising. Steal a 
girl – and you will gain nothing except evil and peevish wife; procure her fairly and improve your 
social status. Thus we may trace the rising of politics, diplomatic activity and growing interest to 
interpretation. Since the age when humanity learned to consume something besides the vital things, 
which included the need of food, fire, and warm clothes, the modern history started; that is to say, 
the ancient times produced the model of historical and social development, which is still in use. We 
don’t care about plain things, which could be explained with simple words; but we always need 
some sort of extraordinary things, that we can hardly realize and determine ourselves, such as truth, 
happiness, freedom, beauty or perfection for example. Accordingly, men tried to explain something 
they didn’t actually know, then they tried to praise something they possessed, and also they tried 
to conceal their true thoughts, emotions and feelings. Thus, a large list of synonyms with subtle 
nuances of meaning appeared and human languages got under way of a great complication. Indeed, 
if one wants to become a chief of a tribe, he must appeal to his electorate, enticing it with all kinds 
of promises. One can’t manage this problem with the help of mere yelling and jumping savagely; 
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speech consisting with Nouns only would be not enough; Verbs would be more helpful, but still not 
satisfactory. Thus, people approached to realizing the importance of Adjectives and Adverbs – the 
most mysterious and obscure parts of speech, which can play the role of eminence grise among 
all the other parts. This fertile soil brought a great deal of new words. Good interpretor should see 
the slightest difference between links of a large sequence of synonyms in order not to get lost in it. 
Representetives of the upper classes were good in working out Adjectives and Adverbs. They were 
able to work less physically, than the poorer people, and so they had time to enrich their native 
language and culture by thinking up new words to express the beauty of the sunset, of the morning 
and similar things. The lower classes supplied the languages with the Nouns and the Verbs, because 
they were constantly creating new things with new manners of production and they had to find new 
words to name both. But the interpreter had to master native and foreign languages in the whole, with 
all the dialects, regional peculiarities of pronunciation, syllabification and so on.

Мартиновська А.Р.
don’t get LoSt in tranSLation

Key-words: collocations with «to get», «to dismiss», express the emotions, relations and love, 
be attentive with translation.

«Cat gets one’s tongue». What is the meaning of this phrase? Do you really think that someone 
took cat’s tongue and then gave it back? You understand this phrase should be translated in other way. 
It means that someone can’t speak because of shyness. 

Or someone wishes you «never be in red». And you think why? I like this color. It suits me. But 
this person just wants you never be in debt.

Let’s find the way «how not to be caught in a translation snare». Let’s talk about translations the 
word combinations with «to get».

Had you ever pay attention to the quantity of meanings of the word «to get»? To get in, to get on, 
to get down, to get off, to get into, to get at… and many other. You should not get lost in translation of 
these collocations. That means you should not mix theirs up. Forget about word-for-word translation!

Where we can use collocations with «to get»? We can use theirs in any sphere of our life. For 
example, there are many collocations that mean «to dismiss»:

 – to get one’s cards
 – to get the sack
 – to get one’s ticket
 – to get one’s walking-papers
 – to get one’s walking-ticket
 – to get one’s walking-orders
 – to get the bag
 – to get the bird
 – to gettheboot
 – to get the bounce
 – to getthecanvas
 – to get the gate
 – to getthehoof
 – to getthekick
 – to get the knock
 – to getthemitten
 – to get the order of the boot
 – to getthepush
 – to getthesack
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Although we can use «to get» collocations for express the emotions:
 – Get lost! – something that you say when you are annoyed with someone or you want some-

one to go away.
 – Get it! – to catch some information, to understand something.
 – Get away with you! – something that you say when someone says something that is silly, 

surprising or not true.
 – Get along with you! – to go on; to depart; to go and «take oneself along».

We can use «to get» when we talking about relations and love
 – get along with (someone) – if you think that you take something with someone, you are 

wrong. This idiom means to have a good friendly relationship with someone.
 – get back together – let’s translate word-for-word: so imagine the situation, you go somewhere, 

meet there your friend and you go back together. It’ normal. But try to translate next phrase 
in this way. The man got back together with his girlfriend after separating for several months 
last winter. We should find other way of translation. And it is to return to a relationship or 
marriage after separating.

 – get engaged – if we talk about relations we can’t translate this collocation as start to do 
something, the right translation is to decide to marry someone.

 – get hitched –it’s really means that we catch someone, but in relations we name this to get 
married.

This is just a little part of using the collocation «to get».
If you get the hang of «to get» collocation you’ll riding the crest. But this is not one snare in 

English with «to get». You should be attentive with translation in any way.

ЯК Не ПОМиЛиТиСЯ ПРи ПеРеКЛАДІ 

«Catgetsone’stongue». Що розуміється під цією фразою? Невже ви дійсно гадаєте, що хтось 
забрав в кішки язика, а потім його повернув їй? Ні, ви розумієте, що ця фраза має бути пере-
кладена іншим чином. Її значення – хтось не може говорити через сором’язливість.

Або, хтось бажає вам «neverbeinred». А ви гадаєте чому? Мені подобається цей колір. Він 
мені личить. Але ж людина усього лише хотіла ніколи не бачити вас у боргах.

Спробуємо знайти шлях, як не потрапити до перекладацької пастки. Розглянемо переклад 
словосполук із «toget».

Чи звертали ви коли-небудь увагу на кількість значень слова «toget»? To get in, to get on, to 
get down, to get off, to get into, to get at… та багато інших. Ви маєте не загубитися при перекладі 
цих фраз. Це означає, що ви не повинні їх плутати. Забудьте про дослівний переклад!

Коли ми можемо використовувати стійки вирази з «toget»? У будь-якій сфері життя. На-
приклад, існує безліч словосполук, що позначають звільнення з роботи:

 – to get one’s cards
 – to get the sack
 – to get one’s ticket
 – to get one’s walking-papers
 – to get one’s walking-ticket
 – to get one’s walking-orders
 – to get the bag
 – to get the bird
 – to get the boot
 – to get the bounce
 – to get the canvas
 – to get the gate
 – to get the hoof
 – to get the kick
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 – to get the knock
 – to get the mitten
 – to get the order of the boot
 – to get the push
 – to get the sack

Ми також можемо використовувати «toget» для позначення емоцій:
 – Getlost! – те, що ви кажете, коли розлючені, або бажаєте, щоб хтось пішов геть.
 – Getit! – зрозуміти що-небудь, отримати інформацію.
 – Getawaywithyou! – те, що ви кажете, коли хтось говорить дурницю, щось дивне 

або не правду.
 – Get along with you! – піти, поїхати.

«Toget» може використовуватися також у коханні та стосунках:
 – get along with (someone) – ви помиляєтесь, якщо гадаєте, що хтось щось бере. Ця 

ідіома означає мати добрі стосунки з кимось.
 – getbacktogether – спробуємо перекласти дослівно: уявимо ситуацію – ви їдете кудись, 

зустрічаєтесь з другом та повертаєтесь разом додому. Це допустимо. Але спробуйте 
перекласти наступну фразу таким чином.The man got back together with his girlfriend 
after separating for several months last winter. Ми маємо знайти інший спосіб перекладу. 
І в даному випадку це – поновити стосунки або шлюб після розриву.

 – getengaged – кажучи про стосунки ми не перекладаємо цю фразу як почати щось 
робити, а як – прийняти рішення одружитися з кимось.

 – gethitched – це дійсно означає, що хтось когось спіймав, однак у стосунках ми кажемо 
одружитися. 

Це лише невелика частина словосполучень із «toget».
Якщо ви будите орієнтуватися у фразах із «toget» – ви матимете успіх. Але «toget» – це не 

єдина пастка у англійській мови. Ми маємо бути обачні при перекладі.

Ніколаєнко Катерина 

don’t get LoSt in tranSLation

Key words: idioms with «get», target language, source language.

I would like to give some pieces of advice how not to get lost in translation. Any interpreter should 
know a lot, to give an adequate translation, taking into consideration grammar rules, lexicology, 
stylistics and others. I would throw the light on the problem of translating phraseological units from 
a source language into a target language. Everyone knows different methods of translating idioms; 
these are monoequivalent translation, selective translation and calque or descriptive translation.

I would like to define the meaning of some idioms (phraseological units) with the component 
«get».

I classify some patterns according to its structure:
І.  Verb + Noun

a. Get a goat =to annoy you. «It’s really gets my goat when people push past without saying 
«Excuse me»».

b. Get a grip = to make an effort to control your emotions and behave more calmly. «Come 
on, get a grip, we’ve got an important meeting in 5 minutes. I just think he ought to get a 
grip on himself- he’s behaving like a child».

II.  Verb + Noun + preposition. After verb we can also use pronoun, and only then Noun
a. Get a handle on something = to find a way to understand a situation in order to control it. 

«We need to get a better handle on  the effects of climate change».
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b. Get your head down = to work hard at something that involves reading or writing. «I am 
sure I can finish the article – I just need to get my head down this afternoon».

c. Get your head around =to be able to understand something (negative). «He’s tried to ex-
plain the rules of the game dozens of times but I just can’t get my head around them».

d. Get your finger out = if you tell someone to get their finger out, you mean they should start 
working hard. «You’d better pull your finger out, you should have finished this job hours 
ago».

III.  Verb + preposition + Noun.
a. Get in/into gear = to start working effectively and with energy. «After a few days out of 

office it always takes me a while to get into gear when I come back».
b. Get on the bandwagon = to become involved in an activity which is successful to that you 

can get advantages of it yourself. «The success of the product led many companies to get 
on the bandwagon. Publishers are rushing to get on the CD-ROM bandwagon».

c. Get off your backside = to stop being lazy and start doing something. «It’s time the govern-
ment got off its backside and did something about improving the railways».

Не ЗАГУБІТьСЯ В ПеРеКЛАДІ

Мені б хотілось надати кілька порад, як не загубитися в перекладі. Будь-який перекладач 
повинен знати багато для того, щоб перекладати адекватно, з урахуванням правил граматики, 
лексики, стилістики та інших. Я б хотіла просвітлити проблему перекладу фразеологізмів з 
мови оригіналу на мову перекладу. Всі знають різні методи перекладу ідіом, такі як монекві-
валентний переклад, вибірковий або описовий переклад.

Я хотіла б  визначити зміст деяких ідіом (фразеологічних одиниць) з компонентом «get».
Я класифікую деякі шаблони відповідно до їх структур:

І. дієслово + іменник
a) Getagoat = дратувати вас. «Це дійсно дратує мене, коли люди, проходячи мимо, 

штовхаються і навіть не вибачаються».
b) GetAGrip = докласти зусиль, щоб контролювати свої емоції і вести себе більш 

спокійно. «Давай, зберися, у нас важлива зустріч через 5 хвилин. Я просто ду-
маю, він повинен впануватися, він веде себе як дитина».

II. Дієслово + іменник + прийменник. Після дієслова ми також можемо використовувати 
займенник, і тільки тоді іменник

a) Getahandleon = знайти спосіб, щоб зрозуміти ситуацію та керувати нею. «Нам 
потрібно краще справлятися з наслідками зміни клімату»

b)  Get your head down = працювати старанно. «Я впевнений, я можу закінчити цю 
статтю – Мені просто потрібно приступити до роботи над нею у другій половині 
дня».

c) Getyourheadaround = бути в змозі зрозуміти щось (негативне значення). «Він 
намагався пояснити правила гри десятки разів, але я просто не можу зрозуміти 
їх».

d) Getyourfingerout = якщо ви кажете кому-небудь «getyourfingerout», ви маєте на 
увазі, що вони повинні почати працювати старанно. «Ви б краще працювали 
старанніше, ви повинні були закінчити цю роботу багато годин тому».

III. Дієслово + прийменник + іменник.
a) Getin/intoagear = почати працювати ефективно та енергійно. «Через відсутність 

у офісі кілька днів, мені  завжди потрібен деякий час, щоб включитися в роботу, 
коли я повернуся».

b) Getonthebandwagon = брати участь у діяльності, яка у разі успіху приносить 
вам прибуток. «Успішний продукт підвищив прибуток багатьох підприємств. 
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Видавництва  поспішають отримати прибуток від продажу CD-ROM».
c) Getoffyourbackside = перестати бити байдики і почати робити щось. «Час уряду 

перестати байдикувати і зробити щось для поліпшення залізниці».

Zoriana Izhevska

How not to get LoSt in tranSLation?

Key words: to get lost, skill, expertise, to get off the ground, to get free, barrier, tongue-twister, 
to get a fall out, punctuation, to get better, collocutor, environment, diligence.

If you wish not to get lost in translation, you need to know a foreign language well. Polyglots 
claim, that any person of average ability in his lifetime can get the upper hand in knowledge of 5or 6 
languages. Just a great desire and a lack of fear will help you not to get nowhere. If your dream is to 
become a professional translator, these simple recommendations of my own can help you to get on in 
your quest. Using as many different sources, methods and tools as possible will allow you not to get 
behind in your language skills. The fastest way to learn anything is to do it again and again until you 
get it right. Will Rogers, an American actor said: «Even if you are on the right track, if you just sit 
there, you will get run over». It means, that the world is changing rapidly and you must learn all the 
time to get better in your field of expertise. If you want to get a good hand in English, it is important to 
study a balance of the 4 key skills (Listening, Speaking, Reading and Writing). The absolute best way 
to get the hang of foreign language is to surround yourself with it. Get benefit from English books, 
radio broadcasts, television and the internet. Listening to native speakers as much as possible can help 
you to get off the ground. Get a move on and use this interesting listening links: 

englishClub.com english-club.tvbeacomeatranslator.com 
There is nothing better than conversation to get free of language barrier. Also get into the habit of 

thinking in English. Record yourself talking and listen to your own pronunciation. This will give you 
a chance to get to know the areas you need to work on. But be sure you are alone; otherwise you will 
get on smb’s nerves. Be a good listener. When you are listening to what a foreign speaker is saying, 
you need to get yourself together, to grasp key notes and specific vocabulary in order to translate a 
speech accurately. Practice tongue- twisters to get a fall out even of the native speakers. Try to say 
them very quickly, but correctly. For example: 

My mommy makes me muffins on Monday. Two tiny tigers take two taxis to town. 
Study word and sentence stress. Learn common idioms. It will help you every time to get home. 

Practice is the basis of success. Don’t forget to read the books and repeat new words. In order to 
be a good translator you need to get your hand in writing. Remember, that proper punctuation and 
paragraphing will increase the readability and value of the translated material. Write emails in English, 
learn common English errors and be interested with a culture and etiquette of the foreign country your 
collocutor comes from to avoid to get on the wrong side of him. Finally, improve your language skills 
visiting an English-speaking countries, making friends with people from other countries you will get 
a leg into foreign environment. And it will help you to get into their skin. 

Deep language experience is needed to become a translator. Try to get it into your head, that 
translator is good, because of the amount of hard work and due diligence he.

ЯК Не ЗАБЛУКАТи У ПеРеКЛАДІ?

Ключові слова: мовні навички, компетентність, мовний бар’єр, носії мови, скоромовка, 
наголос, ідіома, пунктуація, іншомовне середовище, помилка, старанність.

Якщо вам не хочеться заблукати у перекладі, ви повинні добре володіти іноземною мовою. 
Поліглоти стверджують, що будь-яка людина середніх здібностей у своєму житті може досягти 
успіху в знанні 5–6 мов. І тільки величезне бажання і відсутність страху допоможе вам не 
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потерпіти фіаско. Якщо ви мрієте стати професійним перекладачем, мої прості рекомендації  
неодмінно стануть вам у пригоді.

Використання  незліченної кількості різноманітних джерел, методів та інструментів, мож-
ливо, не дозволить вам  відстати в ваших мовних навичках. Найшвидший спосіб вивчити  
щось, означає робити це знову і знову, допоки не вийде все правильно.

Уїлл Роджерс, американський актор сказав: «Навіть якщо ви знаходитесь на правильному 
шляху, якщо ви просто засиджуєтесь там, ви будете задавлені». Це означає, що світ стрімко 
змінюється, і ви повинні постійно вчитися, щоб бути компетентним у вашій області знань. 

Якщо ви хочете мати шанси на успіх в англійській мові, важливо засвоїти баланс 4 ключо-
вих навичок (аудіювання, говоріння, читання та письма). 

Безумовно кращий спосіб «набити руку» в іноземній мові – це оточити себе нею. Отри-
муйте користь від англійських книг, радіопередач, телебачення та Інтернету. Слухання носіїв 
мови якомога більше може допомогти вам зрушитися з мертвої точки. 

Покваптеся скористатися наступними цікавими посиланнями 
englishClub.comenglish-club.tvbeacomeatranslator.com 

Зрозумійте, не існує нічого кращого, ніж спілкування, щоб подолати мовний бар’єр. Крім 
того, звикніть думати англійською мовою. Записуйте себе, розмовляючи англійською, і при-
слухайтеся до своєї вимови. Це дасть вам шанс зрозуміти, над якими зонами потрібно пра-
цювати. Але спочатку переконайтеся, що ви наодинці з собою, адже в іншому випадку до-
бряче пограєте комусь на нервах. Будьте хорошим слухачем. Коли ви слухаєте мову іноземця, 
вам необхідно зосередитися і зрозуміти ключові записи й специфічний словник для точного 
перекладу мови. 

Практикуйте скоромовки, і ви зможете взяти верх навіть над носіями мови. Спробуйте 
проговорити їх дуже швидко, але правильно. Наприклад: My mommy makes me muffins on Mon-
day. Two tiny tigers take two taxis to town. Вивчайте словесний і фразовий наголос. Засвоюйте 
ідіоми, характерні для даної мови. Це допоможе вам завжди бути зрозумілим. Практика – це 
основа успіху. Не забувайте читати книги і повторювати нові слова.

Для того, щоб бути гарним перекладачем, не забувайте практикуватися у письмі. 
Пам’ятайте, що правила пунктуації і ведення абзаців підвищить читаність і значення перекла-
деного матеріалу. Пишіть електронні листи англійською мовою, досліджуйте  часто вживані 
помилки у мові, яку ви вивчаєте і цікавтеся культурою та етикетом країни, з якої походить ваш 
співрозмовник, щоб не потрапити йому у немилість. На закінчення, удосконалюйте свої мовні 
навички, відвідуючи англомовні країни. Товаришуючи з людьми з інших країн, ви отримаєте 
доступ в іншомовне середовище. І це допоможе вам поставити себе на їхнє місце.

Глибокий мовний досвід необхідний для того, щоб стати перекладачем. Постарайтеся 
вбити собі в голову, що перекладач стає хорошим, завдяки сумлінній праці та належній 
старанності, яку він чи вона докладає.

Dasha Potapova
don’t get LoSt in tranSLation

Mr. Brightside didn’t want to get a raspberry (1)
Unfortunately, he’d got a crush (2) on Ms. Gottsberry.
«So, what’s the problem?» – You may ask.
I answer: «It’s just impossible to solve this task».

Each day they met at work, and all this time he thought:
«Just listen what I’m saying, don’t get hot (3)…!
You’re the one, who makes my world go round,
And only you can help me in getting off the ground (4)!»

н.м. Антонюк
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And by the way, she was a marvelous lady with beautiful smile,
A set of perfect manners and irresistible style.
He didn’t want to get a rocket (5),
That’s why he treasured all his thoughts in pocket.

Mr. Brightside got a new lease of life (6) in September,
When she suggested him going to an opera in November.
So that’s how I feel about true to life story,
Believe in your love – it’s better than all kinds of glory!

Comments:
1.  To get a raspberry – бути виставленим на посміховисько;
2.  To get a crush on someone – закохатися у когось;
3.  To get hot – нервувати;
4.  To get off the ground – втілити мету у реальність;
5.  To get a rocket – бути покараним;
6.  To get a new lease of life – піднестися духом.

Yulia Musevych

«How not to get LoSt witH tranSLation»

When you get a gob as a translator or an interpreter you should be ready to get hang of a lot of 
new skills quickly and to know how not to get lost with translation. If you want to get on it and to get 
the upper hand in translation you need to know a few rules. The professional translator or interpreter 
should always get the foot of his rivals, sometimes they are trying to get rid of them. Also you should 
get a breast of all important changes and all linguistic tendencies of language with which you are 
working. Because if you want to get a good wages you have to toil or you will get nowhere. 

That’s why before starting your job you must get all garbage out of your head, to get yourself 
together and to get your hands on all fears I order not to get on the ball. You should get to know your 
visit in the place where translation will get a place and to communicate with person you will translate. 
Likewise, it’s very good if you get commitment and get a leg in with your boss, one day it might help 
you to get away from troubles. And having tightly got ready for the translation you should get off 
early and when you get up in the morning to throw away all doubts and get started. Even if you got off 
in a bad foot, do not get upset, get yourself together and get along with the pretty smile on your face!

And if you follow all these rules I’m sure you would not get left or get behind but get past and 
get a very the upper hand. 

Якщо ви хочете працювати усним або ж письмовим перекладачем, то, насамперед, Ви 
повинні бути готовими швидко здобути багато нових навичок та умінь і звісно знати, як бути 
хорошим перекладачем.

І якщо ви хочете стати визнаним професіоналом і досягти успіху в перекладі, то вам 
необхідно знати декілька правил. Будь-який професійний перекладач повинен випереджувати 
своїх конкурентів, інколи вони навіть намагаються й позбутися їх. Також Ви повинні бути в 
курсі всіх важливих змін і лінгвістичних тенденцій мови, з якою Ви працюєте. Тому що якщо 
Ви бажаєте отримувати хорошу зарплатню, то повинні важко трудитися або ж не отримаєте 
нічого.

Ось чому, перед тим як приступити до своєї роботи, Ви повинні очистити свої думки, 
сконцентруватися, зібратися та позбутися усіх своїх страхів, інакше Ви можете втрапити у 
зовсім скрутне становище. Також здійсніть ознайомчий візит у те місце, де буде відбуватися 
переклад і звісно поспілкуйтеся з людиною, яку будете перекладати. Крім того, дуже добре, 
якщо Ви зможете підтримувати хороші відносити з шефом, можливо це в майбутньому 
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допоможе вам уникнути певних негараздів. І звісно, серйозно підготувавшись напередодні, Ви 
повинні лягти рано спати і прокинувшись вранці позбутися всіх сумнівів і вдало розпочати свою 
роботу. І навіть якщо Ви погано себе почуваєте, не засмучуйтесь, а зберіться і продовжуйте 
роботу з милою посмішкою на обличчі!

І якщо Ви будете дотримуватися усіх правил, я впевнена – не зробите помилок, а навпаки 
отримаєте визнання за свою роботу.

Lilia Kyriyenko

not to get LoSt in tranSLation

If you don’t want to get no here in on translation field and, you should bear in mind simple rules 
which help to get on in this occupation. It is really difficult to get into the circle of the high qualified 
either translator or interpreters. To become this kind of specialist, one should get teeth into this area. 

So, you are a translator, the first thing about written translation is context. It requires you to get 
your hands not only on language but on background information that’s to say wide range of spheres. 
The top problem is the choice of the exact word to render the point. 

You should get at the key points and build your creation around them and not to get away from 
the sense. Only when you can get a line from different resources the quality of your translation will 
be priceless. That translator is good who gets breast of the language and develops together with it. 

If you are an interpreter, it is of a high importance to have a presentable appearance. Your employer 
will get the impression not of how you manage with your job but how you look and behave yourself. 
The understanding of the duties will help you to get leg in hirer. But the ignorance in these questions 
will make an evil joke with you and make you get on the wrong side of the people who trusted you. 
The appearance is not vulgar, provocative and showy but elegant, businesslike and minimum of 
make-up for women. It happened during interpretation one can’t find a proper equivalent, don’t panic, 
just get yourself together and use descriptive method rendering a key point. An interpreter should get 
in to his activity and feel the interconnection with the speaker, only in this case he will do his best. 
You have no right to show that today you got on a bad foot. A client must feel your confidence. You 
are to be neutral and not to comment on the subject of your work. Nobody can admit if you are in a 
bad shape or get a bit on even if you work for the wine industry. 

Taking in to consideration these simple rules you will get through this hard job, your good 
reputation will get about the employers, what will help you always to get a high-paid job and to hit 
the bull’s eye.

«ТРУДНОщІ ПеРеКЛАДУ»

Якщо ви не бажаєте потерпіти фіаско в полі перекладацької діяльності, вам слід пам’ятати 
прості правила, котрі допоможуть досягти успіху, займаючись перекладацькою справою. 
Насправді, дуже важко потрапити в коло висококваліфікованих перекладачів. Тому щоб стати 
таким спеціалістом, слід поринути в цю сферу з головою.

Та якщо ви вже працюєте перекладачем письмових текстів, перше, що ви повинні пам’ятати 
– це суть. Від вас вимагається не лише приборкання мови, а й знання допоміжної інформації 
з різноманітних сфер життя. Найважче виявляється підібрати еквівалент, щоб передати голо-
вну думку. Слід визначити ключові моменти вашої роботи і танцювати від них, не втрачаючи 
суті. Лише коли ви навчитесь черпати інформацію з різних джерел, якість вашого перекладу 
буде безцінна. Той перекладач добрий, хто крокує в ногу з мовою і розвивається разом з нею. 

Та ж якщо ви працюєте у сфері усного перекладу, важливим елементом професійності є 
відповідний зовнішній вигляд. Перше враження на вашого роботодавця справляє не те, як ви 
виконуєте свою роботу, а ваша зовнішність та поведінка. Усвідомлення власних обов’язків 
допоможе потрапити у милість до вашого начальства. І, навпаки, повне невігластво змусить 

н.м. Антонюк



вісник Академії адвокатури україни

222

число 1(23) 2012.

людей, котрі вам довіряли, зневіритись у вас. Одяг повинен не бути вульгарним, провокативним 
чи показним, але елегантним та діловим, жінкам не рекомендується яскравий макіяж. Під 
час усного перекладу трапляється, що важко підібрати потрібне слово, то ж без паніки, слід 
зібратись з духом та використати описовий метод, передаючи суть. Перекладач повинен бути 
на «ти» зі своєю професією і відчувати зворотній зв’язок із оратором, лише так він зробить 
все, що від нього залежить. У вас нема права на поганий настрій. Клієнт повинен відчувати 
вашу впевненість. Ви повинні бути об’єктивними і ні в якому разі не давати коментарі на 
предмет вашої роботи. Ніхто не прийме того, що ви не в формі або ж напідпитку, навіть якщо 
ви працюєте в винній індустрії.

Зважаючи на ці прості правила, ви впораєтесь з цією надзвичайно важкою роботою, 
добра слава про вас пошириться серед роботодавців, що завжди дозволить вам отримати 
високооплачувану роботу та досягти успіху у житті.
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реЗЮме 
Подборка посвящена вопросам трудностей в англоязычном переводе и роли 

переводчика в современном обществе. 
SUMMARY 
The article is dedicated to the questions of English language difficulties while translating and 

the role of the interpreter in modern society. 
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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, 
ім’я та по батькові).
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число 1(23) 2012.

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, e-mail);

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.

Текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14pt в одну колонку без застосування 
будь-якого форматування. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом. 

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 диску (в форматі RTF; назва файла обов’язково 

латинськими літерами) та в роздрукованому вигляді. На етикетці диску необхідно вказати прізвище та 
ініціали автора. Стаття і диск авторові не повертаються.

4.2. Зі статтею обов’язково надається:
– фотографія автора (розміром не менше, ніж 3х4 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).


