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Сучасну філософську і правову науку, 
медичну і юридичну практику та освітню 
діяльність вже важко уявити без медичного 
права та біоетики. Протягом останнього 
десятиліття вони остаточно довели своє 
право на існування в Україні та багатьох 
інших пострадянських країнах. Сьогодні 
необхідність розвитку медичного права 
та біоетики вже ні в кого не викликає сум-
нівів. Проте їх розвиток має відбуватися 
системно, у тісному зв’язку між собою, 
спираючись на міцне наукове підґрунтя та 
орієнтуючись на практичне застосування. 
З огляду на це, неабияке значення набуває 
аналіз напрацювань науковців, освітян і 
практиків у царині медичного права та біо-
етики і окреслення напрямів подальшої ро-
боти. На нашу думку, показовим у цьому 
плані може бути досвід Академії адвока-
тури України.

Академія адвокатури України є одним 
з перших вищих навчальних закладів в 
Україні, де розпочалося викладання дисци-
пліни «Медичне право» для студентів, які 
здобували вищу освіту за напрямом підго-

товки «Право» (з 2004 року). Окрім того, 
через рік після цього спецкурс «Правові та 
етичні проблеми здійснення біомедичної 
діяльності» було включено до навчальних 
планів підготовки магістрів. В Академії 
адвокатури України захищено чимало ма-
гістерських робіт, готуються кандидатські 
і докторські дисертації з медико-правової 
проблематики. Формується власна наукова 
школа медичного права. 

У складі Академії засновано інсти-
тут медичного і фармацевтичного права 
та біоетики, метою діяльності якого є 
вивчення проблем медичного і фармацев-
тичного права та біоетики, сприяння роз-
витку медичного і фармацевтичного права 
та біоетики, здійснення навчальних про-
грам у цих галузях та захисту прав і закон-
них інтересів суб’єктів медичного і фар-
мацевтичного права. У грудні 2010 року 
створене Українське відділення Кафедри 
юНеСКо з біоетики Інституту медичного 
і фармацевтичного права та біоетики Ака-
демії адвокатури України, яке є частиною 
Міжнародної мережі Відділень Кафедри 

В.В. КурдюКоВ,
адвокат, кандидат 
юридичних наук, проректор 
Академії адвокатури України

р.ю. ГреВцоВа, 
адвокат, кандидат 

юридичних наук, Директор 
Інституту медичного і 

фармацевтичного права та 
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ЮНЕСКО з біоетики Міжнародного Цен-
тру Здоров’я, Права та Етики Юридич-
ного факультету Університету м. Хайфи 
(Ізраїль). Створення такого Відділення 
підтримане Комітетом з питань біоетики 
при Президії Національної Академії наук 
України, який очолює фундатор біоетики 
в Україні академік НАН і НАМН України, 
доктор медичних наук, професор, перший 
віце-президент НАМН України Ю.І. Кун-
дієв.

Вже у перші роки інтенсивної нау-
ково-методичної роботи були розроблені і 
апробовані відповідні навчальні програми, 
проаналізовані проблеми законодавства у 
сфері охорони здоров’я і правозастосовної 
практики, налагоджена співпраця з громад-
ськими організаціями медико-правового 
та біоетичного спрямування. Усе це дало 
змогу окреслити основні напрями розви-
тку медичного права в Україні. 

Уперше вони були озвучені у доповіді 
«Медичне право України: сучасний стан і 
перспективи розвитку», зробленій доцен-
том Академії адвокатури України, прези-
дентом ВГО «Українська медико-правова 
асоціація» Р.Ю. Гревцовою на Першому 
Всеукраїнському конгресі з медичного 
права і соціальної політики 14–15 квітня 
2007 року в м. Києві. Одним з організа-
торів конгресу, який зібрав разом близько 
300 представників медичної і юридичної 
спільноти, виступила Академія адвокатури 
України.

Серед напрямів розвитку медичного 
права в Україні були зазначені:

• розробка загальноприйнятної кон-
цепції медичного права України;

• формування і визнання медичного 
права самостійною галуззю права і 
юридичною наукою;

• розробка концепції удосконалення 
законодавства України у галузі охо-
рони здоров’я та внесення до нього 
відповідних змін (у віддаленій пер-
спективі можливі розробка і при-
йняття Медичного кодексу України) 
[2, 10].  

На виконання резолюції конгресу на-
уковці Академії адвокатури України та 
Української медико-правової асоціації, 
створеної у 2006 році як національна асо-
ціація з медичного права, співпрацюючи 
з фахівцями з інших навчальних закладів, 
наукових установ та громадських організа-
цій, розпочали розробку концептуальних 
засад розвитку медичного права і законо-
давства України про охорону здоров’я [9].  

Перші результати були презентовані 20 
травня 2008 року на круглому столі «Кон-
цепція розвитку медичного права і законо-
давства України у галузі охорони здоров’я», 
організованому Академією адвокатури 
України, Українською медико-правовою 
асоціацією та Спілкою адвокатів України 
за сприяння Національного медичного уні-
верситету імені О.О. Богомольця, Україн-
ського інституту стратегічних досліджень 
МОЗ України, Всеукраїнського лікарського 
товариства, Всеукраїнської асоціації за-
хисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» та 
Лікарської асоціації Миколаївського ре-
гіону. У заході взяли участь більше 40 на-
уковців, адвокатів, працівників юридичних 
фірм, а також представників медичної гро-
мадськості [15, 21].

На круглому столі Р. Гревцовою була 
висловлена і обґрунтована думка про те, що 
завдяки наявності практичних потреб та те-
оретико-правових підстав, медичне право 
буде розвиватися як окрема галузь права, 
як це відбулося, наприклад, у Російській 
Федерації [3, 60–61]. Сьогодні ми спосте-
рігаємо тенденцію до визнання медичного 
права окремою комплексною галуззю права 
[2]. На згаданому вище круглому столі було 
звернуто увагу на необхідність остаточного 
визначення співвідношення медичного і 
фармацевтичного права, а також підстав 
для введення у широкий науковий обіг тер-
міна «біомедичне право», який був запро-
понований одним з фундаторів медичного 
права на пострадянському просторі чл.-кор. 
РАМН Ю.Д. Сергеєвим [19, 3]. 

Зачіпивши питання про поняття і тер-
міни, відзначимо, що вітчизняна медико-
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правова наука також має визначитися зі 
своїм ставленням до концепту «біоправо» 
[4, 31]. На нашу думку, необхідно ретельно 
вивчити і можливість вжиття терміна 
«охороноздоровче право» («health law»). 
Європейська доктрина нерідко розглядає 
поняття «медичне право» («medical law») 
і «охороноздоровче право» («health law») 
як синоніми [22, 41–42]. Разом з тим, на 
переконання деяких зарубіжних учених, 
охороноздоровче право «має справу не 
тільки з пацієнтами та хворобами, а й зі 
здоровими людьми, а також із громадським 
здоров’ям» [23]. 

Не менш важливою є і подальша на-
укова розробка питання співвідношення 
медичного права та біоетики, зв’язок між 
якими останнім часом значно поглибився 
[4, 31]. На разі ці завдання вирішуються 
представниками вітчизняної науки медич-
ного права, в тому числі дослідниками, що 
працюють в Академії адвокатури України.

Науковці Академії адвокатури України 
у своїх працях торкаються малодослідже-
них та дискусійних питань. Одним з при-
кладів є стаття, написана Р. Гревцовою у 
співавторстві з М. Ваттадом, яка присвя-
чена концептуальним основа міжнарод-
ного медичного права [21]. 

Як відзначила ректор Академії адво-
катури України Т.В. Варфоломеєва, ви-
ступаючи на згаданому раніше круглому 
столі, «без розробки концептуальних засад 
усі спроби вдосконалити законодавство й 
практику можуть виявитися невдалими» 
[3, 60–61].

Юристи пострадянських країн прихо-
дять до висновку, що медичне законодав-
ство необхідно удосконалювати, систе-
матизовувати і кодифіковувати, причому 
кодифікація законодавства розглядається 
як  прогресивне явище, яке забезпечує 
його стабільність [10, 25]. Доцільність ідеї 
створення Медичного кодексу України 
знайшла підтримку у вітчизняних науков-
ців [20, 41]. Водночас, на наше переко-
нання, наразі розробка Медичного кодексу 
України (або Кодексу законів України про 

охорону здоров’я) є передчасною. Не в 
останню чергу це зумовлюється недоско-
налістю понятійно-категоріального апа-
рату та відсутністю достатньої наукової ви-
значеності щодо відносин, які утворюють 
предметну сферу медичного права [12, 30]. 
Ще більш важливою обставиною є прове-
дення в Україні реформи системи охорони 
здоров’я, кожен етап якої вимагає якісного 
і своєчасного нормативно-правового забез-
печення. На нашу думку, за кодифікацію 
вітчизняного законодавства у сфері охо-
рони здоров’я можна братися тільки після 
створення відповідного нормативно-пра-
вового масиву,  необхідного для забезпе-
чення реформування галузі, та вироблення 
практики його застосування. Як справед-
ливо відзначає Ю.Д. Сергеєв, аналізуючи 
питання правового забезпечення системи 
охорони здоров’я Російської Федерації (з 
якою українська система має чимало схо-
жого, хоча є і принципові відмінності), «... 
на першому етапі ми маємо визначитися з 
правовими нормами, які потрібні повсяк-
денній медичній практиці та початку фі-
нансово-економічних перетворень в охо-
роні здоров’я. На другому етапі належить 
зайнятися підготовкою системоутворюю-
чого акту типу кодексу» [18, 4]. 

Фахівці Академії адвокатури України 
беруть активну участь в удосконаленні 
законодавства України у сфері охорони 
здоров’я шляхом аналізу чинних норма-
тивно-правових актів, розробки проектів 
змін до них, обговорення на заходах та ви-
кладення своїх зауважень і пропозицій у 
наукових працях [14, 36–39]. 

Досить вагомим є і внесок Академії ад-
вокатури в українську науку медичного 
права, а також у біоетичну науку.

Працівники Академії беруть активну 
участь у відповідних конгресах, конферен-
ціях, семінарах та інших заходах, причому 
як в Україні, так і за кордоном, що дозво-
ляє збагачувати вітчизняну наукову думку. 
Більш того, Академія адвокатури України 
виступила співорганізатором двох всеу-
країнських конгресів з медичного права 
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та соціальної політики, які стали платфор-
мою для обговорення важливих проблем 
медичного права, біоетики і соціальної по-
літики та обміну досвідом між фахівцями. 
Йдеться про згаданий вище Перший Все-
український конгрес з медичного права і 
соціальної політики, який відбувся 14–15 
квітня 2007 року в м. Києві, та Другий Все-
український конгрес з медичного  права, 
біоетики і соціальної політики з міжнарод-
ною участю, проведений у м. Києві 14-15 
квітня 2011 р. Якщо на Першому конгресі 
учасники тільки обґрунтували необхідність 
формування в Україні галузі медичного 
права та окреслили основні напрями його 
розвитку, то під час Другого конгресу під-
водилися підсумки роботи за чотири роки, 
пропонувалися рішення цілої низки про-
блем і обговорювалися нові амбітні плани 
[5, 18]. У вступній доповіді «Медичне і фар-
мацевтичне право та біоетика: глобальні 
виклики і національні відповіді» співго-
лова наукового і організаційного комітетів 
Другого конгресу Р. Гревцова визначила 
основні завдання, які найближчим часом 
доведеться вирішувати медико-правовій 
спільноті, зокрема створення належного 
теоретичного підґрунтя для подальшого 
розвитку медичного і фармацевтичного 
права, законодавче забезпечення реформи 
системи охорони здоров’я в Україні, біо-
етичне осмислення нових біомедичних 
технологій та забезпечення належного пра-
вового регулювання їх використання, удо-
сконалення правозастосовної практики, по-
дальша медико-правова і біоетична освіта і 
просвіта тощо [13, 62]. Однією з головних 
подій Конгресу стала презентація досвіду 
Міжнародної мережі відділень Кафедри 
ЮНЕСКО з біоетики, яку очолює профе-
сор Амнон Кармі, почесний президент 
Всесвітньої асоціації медичного права, 
директор Міжнародного центру здоров’я, 
права та етики. Значну увагу на конгресі 
було приділено етико-правовим питанням 
системи охорони здоров’я України [16, 3]. 
Уперше медико-правова громадськість 
приділила багато уваги етико-правовим 

аспектам здійснення фармацевтичної ді-
яльності, зокрема клінічних випробувань 
лікарських засобів, і науково обґрунтувала 
пропозиції до законодавства, спрямовані на 
удосконалення нормативно-правового ре-
гулювання проведення клінічних випробу-
вань [16, 3]. Пропозиції учасників знайшли 
своє відображення у резолюції конгресу. 
Важливо, що чимало з них були враховані 
органами державної влади та управління в 
своїй роботі і відображені в змінах до чин-
ного законодавства України.

У цей час Академією адвокатури Укра-
їни разом з партнерськими організаціями 
здійснюється підготовка Міжнародного 
(Третього Всеукраїнського) конгресу з 
медичного і фармацевтичного права, біо-
етики та соціальної політики, який відбу-
деться 19–21 квітня цього року у м. Києві. 
Серед основних тем конгресу: глобальне 
та національне охороноздоровче право, 
управління та біоетика: вироблення кон-
цептуальних засад; інноваційні біомедичні 
технології: оцінка юридичних ризиків та 
етичних зауваг; відповідальність за шкоду, 
завдану наданням медичної допомоги/
послуг неналежної якості: тенденції, про-
блеми та шляхи вирішення; проблеми 
освіти та підвищення кваліфікації з медич-
ного і фармацевтичного права та біоетики: 
досвід зарубіжних країн та його застосу-
вання в Україні [11]. 

Науковці Академії адвокатури України 
– постійні учасники щорічних науково-
практичних конференцій, що проводяться 
Національним медичним університетом 
імені О.О. Богомольця. Беруть вони і ак-
тивну участь у Національних конгресах з 
біоетики з міжнародною участю, органі-
заторами яких виступають НАН України, 
НАМН України та МОЗ України. 

Фахівці Академії адвокатури України 
не тільки беруть участь у міжнародних 
наукових заходах – Інститут медичного і 
фармацевтичного права та біоетики Ака-
демії нерідко виступає їх співорганізато-
ром. Яскравим прикладом є Міжнарод-
ний круглий стіл «Етико-правові питання 
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отримання і оформлення інформованої 
згоди: досвід країн світу», організований 
за сприяння Всесвітньої Асоціації медич-
ного права та Української медико-правової 
асоціації, який відбувся 22 вересня 2010 р. 
у м. Києві. 15 грудня 2010 року Інститут 
медичного  і фармацевтичного права та бі-
оетики Академії за сприяння Спілки адво-
катів України, Всеукраїнського лікарського 
товариства та Української медико-право-
вої асоціації провів Міжнародний круглий 
стіл «Тенденції розвитку медичного і фар-
мацевтичного права в Україні та світі». На 
думку присутніх, «такі заходи …сприяють 
тому, що українські юристи знайомляться 
з багаторічним практичним досвідом іно-
земних колег і напрацюваннями співвіт-
чизників» [17, 50].

Студенти та магістранти, а також гості 
заходів, серед яких чимало практичних 
працівників, отримують унікальну мож-
ливість послухати лекції провідних фахів-
ців з медичного і фармацевтичного права 
зарубіжних країн, а також відвідати їхні 
майстер-класи. Зокрема, Інститутом ме-
дичного і фармацевтичного права та біо-
етики Академії адвокатури України були 
організовані відкриті лекції: п. Мохаммеда 
С. Ваттада, д-ра права, доцента юридич-
ного факультету університету м. Цфат (Із-
раїль), Головного редактора Міжнародного 
журналу «Медицина і права» (22 вересня 
2010 р.); адвоката Орена Асмана, члена 
Ради Директорів Всесвітньої асоціації ме-
дичного права, члена Виконавчого Комі-
тету Міжнародного Інституту Здоров’я, 
Права та Етики, доцента Університетів 
Хайфи та Цфата (Ізраїль) (18 жовтня 
2010 р.); проф. Едуардо Васконселоса 
дос Сантоса Дантаса, адвоката, доктора 
права, віце-президента Всесвітньої асоціа-
ції медичного права (Бразилія) (16 грудня 
2010 р.); майстер-клас з медичного і фар-
мацевтичного права та біоетики Ю.Д. Сер-
геєва, доктора медичних наук, професора, 
завідувача кафедрою медичного права 
Московської медичної академії ім. І.М. Сє-
ченова, президента Національної Асоціації 

медичного права РФ, члена Ради Директо-
рів Всесвітньої Асоціації медичного права, 
головного редактора журналу «Медичне 
право» (2 лютого 2011 року).

Інститут медичного і фармацевтичного 
права та біоетики Академії адвокатури 
України активно співпрацює із зарубіж-
ними закладами освіти, науковими устано-
вами, міжнародними організаціями у сфері 
охорони здоров’я, права та етики. Так, на-
приклад, у 2010–2011 роках Інститут вико-
нував проект Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я. Зокрема, за угодою з ВООЗ 
Інститут проводив дослідження впливу 
підвищення ставок акцизного збору на тю-
тюнові вироби на стан дотримання законо-
давства в Україні у 2008–2010 роках. 

Розпочата співпраця з Міжнародною 
Асоціацією викладачів і дослідників з ме-
дичного права. У листопаді 2011 року Ін-
ститут медичного і фармацевтичного права 
та біоетики Академії адвокатури України 
відвідала президент Міжнародної Асоці-
ації викладачів і дослідників з медичного 
права проф. Анн-Марі Дуге, яка підписала 
з Академією адвокатури України відпо-
відну угоду про співробітництво. Подібна 
угода укладена і з Центром біомедичного 
права юридичного факультету Універси-
тету Коїмбри (Португалія) – одного з най-
старіших університетів Європи.

У рамках співробітництва з Міжнарод-
ною Асоціацією викладачів і дослідників з 
медичного права розпочата робота над нау-
ковою темою «Етичні та правові проблеми 
застосування допоміжних репродуктивних 
технологій», результати якої будуть пред-
ставлені на секції, присвяченій проблемам 
сурогатного материнства, Міжнародного 
(Третього Всеукраїнського) конгресу з 
медичного і фармацевтичного права, біо-
етики та соціальної політики 19–21 квітня 
2012 року в м. Києві, а у липні 2012 року – 
на спеціальній сесії Європейської Літньої 
школи з медичного права та біоетики у 
м. Тулуза (Франція). 

Науковці Академії не оминають і пра-
вових та етичних проблем пов’язаних з 

в.в. курдюков, р.Ю. Гревцова



вісник Академії адвокатури україни

10

число 2(24) 2012.

таким явищем, як аборти. Результати про-
ведених досліджень знайшли своє відобра-
ження у доповідях на наукових заходах та 
статтях [8; 6].  

Українське Відділення Кафедри 
ЮНЕСКО з біоетики, яке діє у структурі 
Інституту, приділяє чимало уваги науко-
вим темам, які є провідними для Кафедри 
ЮНЕСКО з біоетики. Зокрема, йдеться 
про дослідження питань, пов’язаних з ін-
формованою згодою пацієнта на медичне 
втручання – засадничим принципом сучас-
ного медичного права та біоетики. Спів-
робітниками Інституту проводяться до-
слідження етичних та правових проблем 
отримання і оформлення інформованої 
згоди пацієнта на медичне втручання, при 
здійсненні яких широко використовується 
зарубіжний досвід. 

Співпрацюючи з Центром біомедич-
ного права юридичного факультету Уні-
верситету Коїмбри (Португалія), який 
розробляє тему щодо цивільно-правової 
відповідальності за шкоду, завдану ушко-
дженням здоров’я внаслідок медичної до-
помоги неналежної якості, Інститут визна-
чив подібну тему як одну з провідних тем 
на 2012 рік. Передбачається проведення 
ґрунтовного порівняльно-правового дослі-
дження, яке має бути корисним для удоско-
налення чинного законодавства та право-
застосовної практики.

Серед важливих завдань, що стоять пе-
ред науковцями Академії адвокатури Укра-
їни є вивчення і узагальнення судової та 
слідчої практики з «медичних» справ, яке 
було визнане одним з напрямів розвитку 
медичного права України [2, 11]. Резуль-
татами своїх досліджень фахівці діляться 
з адвокатами (до речі, чимало працівників 
Академії адвокатури України, в тому числі 
тих, які спеціалізуються у медичному 
праві, самі є адвокатами).

Взагалі, передання досвіду і участь у 
підвищенні кваліфікації адвокатів та інших 
юристів, а так само медичних працівників, 
організаторів охорони здоров’я тощо є од-
ним з найважливішим видів роботи, вико-

нуваної в Академії адвокатури України у 
царині медичного права. Він цілком вкла-
дається у напрями розвитку медичного 
права України, визначені на Першому кон-
гресі з медичного права і соціальної полі-
тики, зокрема:

• запровадження підвищення квалі-
фікації юристів з питань медичного 
права, створення системи обміну 
досвідом між ними;

• розробка і запровадження підви-
щення кваліфікації з питань медич-
ного права керівних кадрів у галузі 
охорони здоров’я, лікарів та серед-
ніх медичних працівників;

• розробка практичних рекоменда-
цій для суб’єктів медичного права 
[2, 11].

Спільно з партнерськими організаці-
ями, зокрема Всеукраїнською громадською 
організацією «Українська медико-правова 
асоціація», Академія адвокатури України 
започаткувала практику проведення 
семінарів з медико-правових питань, 
наприклад, семінар-практикум для юрис-
тів «Актуальні питання юридичного су-
проводження діяльності закладів охорони 
здоров’я та ведення медичних справ», що 
відбувся 7 грудня 2007 року в м. Києві. За 
останні п’ять років таких семінарів було 
проведено чимало.

Нещодавно журнал «Адвокат» поціка-
вився, які питання викликають особливий 
інтерес у адвокатів під час семінарів та 
інших заходів з медичного права. Зазви-
чай адвокати цікавляться новими видами 
правової допомоги в царині медичного і 
фармацевтичного права, в яких мають по-
требу клієнти. Безперечно, цікавлять їх 
і «сутнісні» питання. В першу чергу це 
права, обов’язки і відповідальність пацієн-
тів, медичних працівників та закладів охо-
рони здоров’я, отримання і оформлення 
інформованої згоді пацієнта на медичне 
втручання, документація медичних закла-
дів, правові аспекти оцінки якості медич-
ної допомоги. Але найбільший інтерес все 
ж таки викликають питання тактики і ме-
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тодики ведення «медичних» справ у суді 
[7, 5]. 

Не випадково для дводенного семінару-
практикуму, яким розпочалися масштабні 
заходи з підвищення кваліфікації адвока-
тів у царині медичного і фармацевтичного 
права, була обрана тема «Застосування за-
конодавства України про охорону здоров’я. 
Методики захисту прав і законних інтер-
есів пацієнтів, медичних працівників і за-
кладів охорони здоров’я». Семінар-прак-
тикум, у якому взяли участь понад 140 
адвокатів та інших юристів, відбувся 11–12 
листопада 2011 року.

Не залишаються поза увагою і ме-
дичні працівники. Починаючи з 2007 року, 
Академією проводяться численні безко-
штовні семінари-практикуми, адресовані 
як лікарям незалежно від лікарської спе-
ціальності, так і окремим групам лікарів. 
Останнім прикладом може бути семінар 
«Правові аспекти надання онкологічної до-
помоги», проведений спільно із Спілкою 
захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» 
7 лютого 2012 р. для лікарів-онкологів, а 
також представників громадських органі-
зацій, завданням яких є сприяння захисту  
прав пацієнтів, хворих на онкологічні за-
хворювання.

Необхідність правової просвіти медич-
них працівників, освіти майбутніх прав-
ників та підвищення кваліфікації юристів 
з питань медичного права є вимогою часу. 
З цією метою доцільним є введення до на-
вчальних планів вищих юридичних та ме-
дичних навчальних закладів і юридичних 
та медичних факультетів університетів на-
вчальної дисципліни «Медичне право» та 
інших медико-правових дисциплін. Важли-
вою умовою для цього є підготовка і підви-
щення кваліфікації викладачів, які можуть 
на високому професійному рівні викла-
дати цей цикл дисциплін. Це вимагає по-
глиблення теоретичних знань, оволодіння 
додатковими практичними навичками, 
опанування нових освітніх технологій, 
ознайомлення з передовим вітчизняним та 
зарубіжним досвідом. Як вже зазначалося, 

в Академії адвокатури України накопиче-
ний значний досвід викладання медико-
правових дисциплін. Розроблено типову 
навчальну програму з медичного права для 
студентів вищих медичних навчальних за-
кладів III–IV рівнів акредитації (автори 
М.В. Банчук, Р.Ю. Гревцова, В.Ф. Моска-
ленко, Т.С. Грузєва, Р.Ю. Гревцова), затвер-
дженої Міністерством охорони здоров’я 
України у 2009 році [1].

12 жовтня 2011 року Інститутом медич-
ного і фармацевтичного права та біоетики 
Академії адвокатури України й Україн-
ським відділенням Кафедри ЮНЕСКО з 
біоетики було проведено перший в Укра-
їні семінар-практикум «Методичні пи-
тання викладання медико-правових 
дисциплін». У семінарі взяли участь 17 
викладачів юридичних і медичних вишів з 
різних регіонів країни, чимало з яких ви-
явили значний інтерес до поглибленого на-
вчання за спеціальною програмою.

В Академії адвокатури України розро-
блені унікальні програми підвищення ква-
ліфікації з медичного і фармацевтичного 
права для таких категорій фахівців:

• адвокатів;
• юристів закладів охорони здоров’я;
• юристів фармацевтичних компаній; 
• викладачів медико-правових дисци-

плін юридичних та медичних вишів;
• лікарів і середніх медичних праців-

ників; 
• менеджерів охорони здоров’я.
До викладання на цих програмах за-

лучені провідні вітчизняні і зарубіжні 
фахівці. По завершенню навчання на про-
грамах, тривалість яких складає 72 години, 
слухачі отримують свідоцтво про підви-
щення кваліфікації державного зразка. 

Попереду – багато планів та роботи.
Підсумовуючи наведене, зазначимо, 

що знаходячись у витоків медичного права 
в Україні, Академія адвокатури України 
зробила значний внесок у його розвиток. 
Фахівці Академії адвокатури України, зо-
крема Інституту медичного і фармацевтич-
ного права та біоетики Академії, проводять 
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велику науково-дослідну та навчально-ме-
тодичну роботу, здійснюють підвищення 
кваліфікації різних категорій фахівців. 
Ознайомлення з досвідом Академії адвока-

тури України може бути корисним для усіх, 
хто здійснює наукові дослідження, викла-
дацьку чи практичну діяльність у царині 
медичного права чи суміжних сферах. 
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резюМе
Академия адвокатуры Украины является одним из первых отечественных учебных 

заведений, в которых началось преподавание медико-правовых дисциплин и научные 
исследования в сфере медицинского права. Деятельность Академии положила начало 
образовательным проектам и программам повышения квалификации специалистов в 
сфере медицинского и фармацевтического права и биоэтики в Украине. В статье рассма-
тривается опыт Академии адвокатуры в указанных сферах, который может быть полезен 
всем, чья научная и практическая деятельность связана со здравоохранением, правом и 
этикой.

SUMMARY
The Academy of Advocacy of Ukraine was one of the first higher educational establishments 

in the country which started the teaching of medico-legal courses and scientific researches in the 
field of medical law. The Academy pioneered educational projects and trainings of specialists in 
the sphere of medical and pharmaceutical law in Ukraine. The article describes the Academy’s 
experience that may be of use for all those the activity of who is related to health care, law and 
ethics. 

Подано 15.03.2012.

в.в. курдюков, р.Ю. Гревцова
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1. Introduction
In most civilised parts of the world, the 

paternalistic approach to medical practice, 
whereby the patient was only a recipient of 
healthcare is defunct. The patient wants to be 
involved, by knowing what the care is, who 
gives it, why it is given, their potential choices 
and entitlements, the possible complications 
of such care, and the role of the state and other 
stakeholders in its provision1. Today’s patients 
seek autonomy in their healthcare delivery; 
i.e. they want the right to decide how they 
live and how they die2, and to maintain their 
privacy; being own masters3. Essentially, pa-
tients seek to be allowed to express their per-
sonal autonomy, i.e. to exercise their right to 
make decisions about their medical care with-
out their healthcare providers influencing their 
choices unduly. 

‘Personal autonomy is, at a minimum, self-
rule that is free from both controlling influence 
by others and from limitations, such as inad-
equate understanding, that prevent meaningful 
choice’4. Lord Scarman describes autonomy in 
Sidaway v Board of Governors of the Bethlem 
Royal Hospital and the Maudsley Hospital as 
‘what is no more and no less than the right of 
a patient to determine for himself whether he 
will or will not accept the doctor’s advice…
the patient’s right to make his own decision…
may be seen as a basic human right protected 

by the common law’5. Autonomy is in contrast 
to heteronomy, i.e. being ruled by others. It is 
the counterweight to traditional medical pater-
nalism, wherein the practitioner acted on what 
he or she considered «good» for the patient, 
whether or not the patient agreed. The core 
idea of personal autonomy is freedom from the 
controlling interference of others.

The present work sets out to look at the 
impact of such patient autonomy on the prac-
tice of medicine in the United Kingdom. The 
background to patients’ autonomy, part of this 
research, has already been reported elsewhere. 
The first of three of reports here deals with the 
role of the stakeholders in appropriating au-
tonomy. The second deals with infringement 
of autonomy and the remedies. While the third 
deals with how to fine-tuning autonomy. 

2. The role of government in facilitating 
autonomy

In the UK, in addition to a majority of 
medical services being free for British and 
EU citizens, patients can choose their primary 
care practitioner6. This is currently undergo-
ing an expansion by which, for example, pa-
tients referred to see a specialist can choose 
where they are treated from any NHS hospital. 
Patients are also entitled to treatment in other 
countries of the EU if conditions demand it7. 
However, in some cases, such as accidents and 
other emergencies, the power of patients to 
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choose may be restricted and the choice may 
have to be done by, say the ambulance crew.

In addition, the Department of Health 
(DH), as a means of empowering patients to 
exercise their autonomy for their healthcare, 
has continually sought to engage patients in 
the design and delivery of services. They are 
routinely asked for their views about their 
experience on the services they received. By 
so doing decision making in the design, im-
plementation and monitoring of healthcare 
services becomes more tailored towards the 
needs of patients. The DH has reiterated that 
it is committed in this regard8. 

Again, the DH has a Patient and Public 
Empowerment division that provide NHS in-
stitutions with the knowledge and expertise 
required to enable them to achieve their task 
of PATIENT empowerment. Inter ilia, the 
Division is to provide information to people 
about their care to facilitate them to make bet-
ter choices consequently better health. The 
Division is also to enhance people to achieve 
a stronger voice so they could be involved in 
their healthcare delivery9. The DH also has an 
Equality and Human Rights Group whose re-
mit is «to work in a respectful and inclusive 
manner with partners and stakeholders...and 
to develop partnerships with stakeholders, 
regulators and patients»10.

With regards to consent, the General 
Medical Council (GMC) has issued guidance 
to doctors to work together with patients to en-
sure consent is well informed11. It is clear from 
the foregoing government has shown commit-
ment to facilitate the patient to maximise his 
or her autonomy in the uptake of healthcare 
services.

3. The doctor’s role in autonomy 
The scope of the doctor’s responsibilities 

to his patient is very wide and cannot be dealt 
with in full in the present work. However, 
some aspects that frequently come into play 
in the context of patients’ autonomy deserve 
some attention.

3.1. Duty of care
By accepting a patient into his list, a GP 

owes the patient a duty of care12, so does the 

NHS for all patients registered under it by vir-
tue of its vicarious liability13. To ensure high 
standards in discharging such duty of care, 
there are guidelines from the various profes-
sional bodies involved in delivering health-
care, including the GMC, Dental Council, 
Nursing and Midwifery Council, Royal Phar-
maceutical Society of Great Britain and the 
Pharmaceutical Society of Northern Ireland, 
as well as the Medical Royal Colleges. These 
periodically draw up protocols for treatment 
and to provide authoritative guidelines on 
good practice to enhance the discharge of the 
practitioner’s duty of care. 

The care relationship that exists between 
the doctor and his patient is that of trust. 
Within such a fiduciary relationship, the doc-
tor has a duty, inter alia and most obviously, 
to diagnose and treat the patient’s medical 
condition14. It is, therefore, not surprising this 
has become a frequent area of patient’s dis-
satisfaction with the doctor’s standard of care.

3.2. Duty to facilitate the patient’s au-
tonomy

It is also the doctor’s duty to provide his 
patient with information that it seems likely 
he would need to make an informed decision 
with regards to his treatment thus endorsing 
the patient’s rights15, as well as enhancing the 
quality of his care16. To enhance the exercise 
of the patent’s autonomy, it is arguable that it 
is essential for him or her to be able to make an 

Intelligent decision whether or not to un-
dergo the proposed treatment17. On this, the 
importance of effective communication be-
tween doctor and patient in their care relation-
ship scarcely needs mention, for it goes to the 
heart of the doctor-patient relationship, and 
is central to the «lack of informed consent» 
claims’18. As a result, there is a growing em-
phasis on enabling patients to make informed 
choices or consent by providing them with 
adequate relevant information. For example, 
the GMC has stressed this in its guideline on 
consent: «Consent: Patients and Doctors Mak-
ing Decisions Together»19.

In an Australian case, Chappell v Hart20, 
the patient had surgery for a pharyngeal pouch. 
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She sustained an oesophageal perforation, and 
as a result, developed an infection which, in 
turn, led to paralysis of her right vocal cord. 
The patient’s proceedings against the surgeon 
were on grounds that, had she been informed 
of the risk of sustaining the injury, she would 
have deferred the operation to ensure she en-
gaged the most experience surgeon she could 
find. The surgeon’s breach of his duty to warn 
her of a material risk of injury to her laryngeal 
nerve, consequently the loss of her voice.

This makes the case for autonomy in that 
although it was chance, not negligence that 
caused the injury, the patient is entitled to 
know the risks and to choose whether or not to 
have the operation. In other words, failure to 
inform is in breach of the patient’s autonomy. 

3.3. Duty of confidentiality
The issue of confidentiality to private in-

formation and private life is not only relevant 
to the medical profession but in virtually all 
spheres of life, for example the media as in ag 
v Guardian Newspapers (No 2)21 and Camp-
bell v Mirror Group Newspapers Ltd22. How-
ever, in other spheres of life this is in context 
of common torts, whereas when this concerns 
healthcare, it is in the context of the patient’s 
autonomy. 

The doctor/ patient relationship rests on 
the platform of confidentiality. The right of 
patient to respect for his private and fam-
ily life, his home and his correspondence, 
has been well defined in the Data Protection 
Act 199823 and Article 8 of the ECHR, which 
have strengthened the principles of confiden-
tiality long established in common law. In 
Z v Finland24 the court said: «Respecting the 
confidentiality of health data is a vital princi-
ple…It is crucial not only to respect the sense 
of privacy of a patient but also to preserve his 
or her confidence in the medical profession 
and in health services in general». The doctor 
is not to divulge any information he holds on 
his patient to a third party without the patient’s 
consent. To do otherwise could invoke litigat-
ing by the patient if he so wishes. 

This notwithstanding, there are circum-
stances, as for example, where the public in-

terest overrides that of the patient, when the 
doctor can disclose a patient’s information 
after obtaining declaration from the court to 
do so. At times, in spite of the medical pro-
fession itself seeking to address the issue by 
providing guidelines, drawing the boundaries 
as to what information of a patient could be 
released, when to do so and for whose interest 
could be difficult25. As part of its self regula-
tory measures26, the GMC, in its documents 
«Confidentiality: Protecting and Providing In-
formation»27 and «Good Medical Practice»28, 
warns doctors to be vigilant in maintaining 
their duty of confidentiality with regards to 
patients’ information.

Other key areas in which patient’s confi-
dentiality could be breached include medical 
research, particularly involving retrieval of 
information from patients’ personal data and 
the release of information to third parties other 
than for the public interest, for example, to 
family members and the judiciary. This is an 
important area from the point of whether in-
vasion of privacy is an invasion of autonomy. 
In other words it raises the major point that 
autonomy is not just a matter of consent – but 
is essentially a matter of the integrity of the 
individual.

4. The patient’s responsibilities in au-
tonomy

4.1. Commitment to the uptake of ser-
vices 

While patient autonomy lies at the heart 
of the doctor/ patient relationship, it is also 
widely recognised as having a correlative im-
perative in the uptake of ideal healthcare ser-
vices. One reason for this is that, by taking per-
sonal responsibilities for their health, patients 
can make significant contributions to ensuring 
that resources are responsibly used for their 
own, and the community’s, well-being. While 
both the NHS Constitution for England29 and 
a Consultation Paper on Patients’ Rights Bill 
for Scotland outline the NHS responsibilities 
to patients, the documents also define the lat-
ter’s responsibilities for their own and their 
community healthcare. This is in order for pa-
tients to acknowledge the fact that they are in 
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partnership with other stakeholders involved 
in their healthcare, and this calls for mutual 
recognition. Defined patients’ responsibilities 
include:

• Ensuring they register with a GP, the 
main point of access to healthcare ser-
vices.

• Ensuring they keep their appointments, 
and if they must cancel them, to do so 
with a reasonable notice so that other 
patients could use the appointments.

• Providing relevant and accurate infor-
mation about their health, condition 
and status.

• Ensuring they comply with the treat-
ment mutually agreed with their doc-
tors.

• Informing their healthcare providers of 
any change in their condition.

• Respect for NHS staff and all those 
who are involved in delivering their 
care.

• Respect for other patients.
• Avoiding nuisance or disturbance on 

NHS premises. 
• Where possible, seeking, understand-

ing and using health information 
appropriately.

• Participating in important public health 
programmes such as vaccination.

Summing up these responsibilities, in her 
foreword to the Scottish Consultation Paper 
on Patients’ Rights Bill, Nicola Sturgeon, 
Cabinet Secretary for Health and Wellbeing, 
said; «as tax payers and as citizens, we all 
have a stake in how the NHS operates, and are 
part-owners of the NHS. That gives us rights, 
but also responsibilities…I want you to see 
yourselves not as passive recipients of NHS 
services, but as active partners in decisions 
about your health and healthcare…I want you 
to know how your NHS will help you to ac-
cess your rights and, where appropriate, sup-
port you in accepting your responsibilities»30. 

This call for responsibility serves to em-
phasise the paramount position now accorded 
to patient autonomy in what is seen as shared 
decision making31. 

4.2. Consent 
This alliance between patient and their 

doctors is primarily designed to enhance the 
quality of care the former anticipates32. To re-
ciprocate this, it is expected that the patient 
will take well-considered decisions on the is-
sue of consent to the treatment. This notwith-
standing, there are times when, by exercising 
their autonomy, mentally competent patients 
decide against the treatment proposed for 
them by their doctor. The important thing here 
is not the rationale of the decision but the pa-
tient’s autonomy which has to be respected.

There are occasions where patients be-
lieve they are rational in their decisions for 
their treatment as in Re C (Adult: refusal of 
medical treatment)33. The patient, diagnosed 
with chronic paranoid schizophrenia, suffered 
from ulcerated gangrenous foot for which 
he needed amputation otherwise had small 
chance of survival. He refused to consent to 
amputation, but allowed conservative treat-
ment. He got better on conservative treatment, 
but the hospital refused to give undertaking 
that the leg would not be amputated in the 
future. The patient applied for an injunction 
against amputation without his consent. His 
application was held on ground that it had not 
been established that his general capacity was 
impaired. 

This case sets the three stage test for ca-
pacity namely: comprehending and retaining 
information for treatment, believing it and 
weighing it in the balance to arrive at a choice. 
A patient passes the test by s3(1) of the Act, 
and thus has absolute right to refuse treatment. 
However, if the patient fails the test the doctor 
should treat him in accordance to his best in-
terest as provided by s1(7) of the Act34. How-
ever, of some implication is how to assess the 
stages of the test in practice. 

4.3. Consideration for others
Autonomy would be lopsided if it is seen 

only to make the patient’s rights count for eve-
rything while the doctor counts for nothing35 
other than being reduced to a mere technician 
delivering the consumer-patient demands36. 
This would be a mistaken interpretation of au-
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tonomy37; for, much as autonomy empowers 
the patient for self rule, it calls for acceptance 
of personal responsibility for the exercise of 
such rights38. 

Therefore, a more rational appropriation 
of autonomy by patients would be the com-
munitarian approach whereby patients, rather 
than being egocentric in the exercise of their 
autonomy, should consider also the impact of 
their decisions on others, thus recognising

They are integral parts of their commu-
nity39. 

Arguing for this, Margaret Brazier first 
highlights the fact that, for most of the 20th cen-
tury, judges were too ready to endorse doctors’ 
decisions as to what was considered best for 
the patient40. She points out that, since the rise 
of autonomy, there has been an over correc-
tion of the balance, so that patients tend to for-
get they have responsibilities towards others. 
They demand their doctor to «do no harm» to 
them and to behave ethically towards them, 
but the question is: «Does the patient have a 
reciprocal duty towards the doctor – respect 
for the doctor’s autonomy?» She argues that 
people have ethical responsibilities towards 
others which do not disappear simply because 
they are patients41. 

A sense of ethical and moral responsibili-
ties of the patient to others would be a true 
weaning from the paternalistic era that gave 
him or her little or no responsibilities. As 
David Hume puts it: «All our obligations to 
society seem to imply something reciprocal. 
I receive the benefits of society and therefore 
ought to promote its interests»42. This is even 
more so where healthcare is publicly funded 
as this calls for collaboration between doctors 
and patients, between the sick and the well and 
between the sick and the sick. Even if health 
were not publicly funded, it is not purely a 
personal issue; one’s good or ill health has a 
great potential to impact directly or indirectly 
on others in the community in which he lives.

While patients’ responsibilities call for 
their personal accountability in the appro-
priation of their autonomy as a means of their 
active participation in attaining ownership 

of their healthcare for their direct personal 
benefits, this should be balanced with their 
commitment not to infringe on others’ au-
tonomy, but to pave the way for members of 
their communities to exercise their own au-
tonomy. This balance would be made feasible 
by a continuous conscious awareness of the 
fact that it is the members of their community 
that make the realisation of their autonomy 
possible. Therefore, the patient, applying the 
adage, «do to others what you would want 
done to you», should discharge his responsi-
bility in exercising his or her autonomy, not 
from an egocentric perspective, but in a man-
ner that enhances other stakeholders involved 
in his or her healthcare delivery to also real-
ise theirs. Being a stakeholder means having 
proportionate acquisition of the stake, and not 
overbearing on other stakeholders, a fact the 
patient ought to constantly be aware of so as 
to maintain a symbiotic role in the strive for 
autonomy, if he or she must allow other stake-
holders their fair and proportionate share of 
the stake – healthcare.

4.4. Patients’ appropriation of 
autonomy

It is not surprising that patients, who are 
well aware and conscious of their legal rights, 
sometimes see themselves empowered by 
these rights to demand rather than request 
their medical care. However, such a demand 
involved resolution of issues such as the lim-
its of a patient’s rights, when they crystallise, 
whether they are absolute for all types of treat-
ment, and how they compete with the rights 
of other patients. For example, Article 2 of 
the ECHR addresses legal issues such as an 
individual’s right to die, or the legality of al-
lowing patients in persistent vegetative state 
(PVS) to die by withholding or withdrawing 
treatment. More recently, however, in nhs 
Trust A v M, NHS Trust B v H43, it was held 
that Article 2 does not impose an obligation 
to prolong life in the PVS. Also contentious 
issues under Article 2 are abortion rights, the 
legal rights of foetuses for personality and 
when a right of life accrues. Associated with 
this list are patients’ efforts to exercise their 
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autonomy in deciding when and how they die, 
consequently opening up the big subject of 
euthanasia. Such patients pleas by the invoca-
tion of Articles 2, 3, 8 12, and 14 of the ECHR 
have seldom succeeded either at the national 
or Community level44. 

At the back of this is the fact that doc-
tors cannot be forced to give treatment they 
believe to be clinically unnecessary, futile or 
inappropriate. All these issues beg for an in-
depth discussion as to their growing signifi-
cance in society today.

Thus at the outset it looks glaringly as 
though, while autonomy assertively promotes 
the rights of the patient, the doctor has no 
rights within the context of the Hippocratic 
principles when choosing his treatment for his 
or her patients. The increasing emphasis on 
the patient’s autonomy at the expense of the 
doctor’s has contrived to widen the gap in the 
ideal doctor/patient relationship. This needs 
not be so. The way to satisfy this relationship 
is not through confrontational profession of 
rights but, rather, through the realisation of 
both parties of a mutual obligation to work to-
wards the ideal in healthcare delivery. Further-
more, personal autonomy should be measured 
against the needs of society as a whole – for 
society itself demands a just distribution of 
resources. All the foregoing point to some re-
strains as to the level of patient empowerment 
that results from the exercise of autonomy by 
patients.

5. Doctor and patient working together 
to enhance autonomy (Shared decision 
making)

In the UK the principal stakeholders in 
healthcare delivery are the government, the 
medical profession and the patient. To achieve 
effective healthcare delivery, there has to be 
working collaboration among the stakehold-
ers based on patients rights, public responsi-
bilities, accountability, resources, support and 
stewardship. This is particularly more so in 
the current time of rapid social change45. 

Although the foundations for a shared 
decision-making model seem to have been 
laid by Lord Bridge in Sidaway46 and by Lord 

Woolf MR in Pearce v United Bristol NHS 
Trust47, patients and doctors appear not yet 
actually to be fully engaged in the model48. 
It is suggested that for effectiveness in SDM 
the doctor should go beyond information giv-
ing to information seeking, thus reciprocating 
the process. Thus the doctor should give the 
patient room and encouragement to ask ques-
tions49.

This is because for a patient to make a 
truly informed decision on his management, 
for example, he or she must understand the op-
tions, the consequences of acting on them, and 
their cost and benefit consequences in terms of 
the patient’s personal values and priorities50. 
Effective interaction between the doctor and 
his patients has been shown to be central to 
patients’ willingness to adhere to treatment 
regimes and to follow the doctor’s recommen-
dations and, consequently their, satisfaction 
with their treatment51.

In its guideline document to doctors on 
consent for example, the GMC says, inter 
alia: 

• «You must work in partnership with 
your patients. 

• You should discuss with them their 
conditions and treatment options in a 
way they can understand, and respect 
their right to make decisions about their 
care. 

• You should see getting their consent 
as an important part of the process of 
discussion and decision-making, rather 
than as something that happens in iso-
lation. 

• Whatever the context in which medical 
decisions are made, you must work in 
partnership with your patients to ensure 
good care. 

• In so doing you must listen to patients 
and respect their views about their 
health…maximise patients’ opportuni-
ties, and their ability, to make decision.

• You must not make assumptions about 
the information patients want or need.

• You must give patients the informa-
tion they want...»52. The SDM model 
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requires the patient, having got all the 
information from his or her doctor, to 
make a rational decision on her or his 
treatment.

Although the line between control and 
share-decision making is fine53, it is important 
that healthcare professionals do not seek to 
over-control consultations. A key safeguard 
for control of consultation is avoiding inter-
rupting patients when they are speaking54.

As a means of patient and doctor work-
ing together, Quil TE and Brody H recom-
mend what they call the «enhanced autonomy 
model»55. In this model, while they believe 
an autonomous decision is best made without 
external influence, they hold that such deci-
sions should be enhanced rather than under-
mined, and this should be governed by input 
and support from a well-informed physician. 
The fulcrum of the model is dialogue in which 
the physician and patient aim to inform each 
other as this is crucial in the patient being able 
to fully appreciate the medical possibilities he 
has56. Although final choices belong to the pa-
tient. 

6. Conclusion
The present report has outlined the en-

gagement of the principal stakeholders in the 
appropriation of autonomy through their re-
spective and collective roles. By its responsi-

bility in providing healthcare, the government 
is committed to avail, facilitate and regulate 
delivery of care through its agencies; most 
important of which is the doctor and other 
healthcare professionals. The doctor, who is 
in direct delivery of care to the patient, is in 
a relationship of trust with the patient. He is 
required to be engaged with the patient for an 
informed delivery and uptake of care, under 
the auspice of duty of care, confidentiality 
and informed consent. The patient, having 
been liberated from medical paternalism, is 
required to exercise his autonomy responsi-
bly by personal commitment to the design and 
uptake of services, as well as mutual engage-
ment with his doctor for decision making with 
regards to his healthcare. While autonomy fa-
cilitates the patient for his healthcare, he has 
to exercise this in the context of the symbiotic 
relationship that exits between him and his 
community. Where individual’s autonomy in-
terests conflict with his community’s, the lat-
ter supersedes. While the patient’s autonomy 
is distinctive, the doctor’s is ill defined in the 
context of his profession. Although, central to 
the appropriation of autonomy is for it to be 
hitch free, conflicts may still arise. This leads 
us to the subject of the next part of this report 
– infringement of autonomy and its remedies.
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резюМе
Починаючи з середини XX століття, принцип автономії пацієнта набуває особли-

вого значення у медичній практиці. Центральним інститутом, пов’язаним з автономією 
пацієнта, є інформована згода. Сьогодні отримання інформованої згоди на медичне 
втручання чи участь у дослідженнях є обов’язковою вимогою. Однак внаслідок цього 
відносини «лікар-пацієнт» у значній мірі опинилися під загрозою. У той час, як пацієнт 
позбувся лікарського патерналізму і отримав право на автономію, обсяг професійної 
автономії лікаря залишається невизначеним. Подолання проблем у відносинах лікаря і 
пацієнта можливе завдяки спільному прийняттю рішень, коли доктор і пацієнт взаємодіють 
в інтересах пацієнта. У разі, якщо конфлікти все ж таки виникають, доктор і пацієнт 
повинні намагатися вирішити їх шляхом переговорів. У випадку неможливості мирного 
урегулювання спору починають діяти правові механізми. При цьому необхідно врахо-
вувати, що інтереси пацієнта є першочерговими. Однак коли вони суперечать інтересам 
суспільства, перевага має бути віддана інтересам суспільства. Загалом, хоча концепт 
автономії пацієнта здійснив революцію у медичній практиці Сполученого Королівства, 
як і більшості інших розвинених країн сучасного світу, для того аби не відставати від роз-
витку медичної професії та суспільства в цілому, необхідна подальша розробка питання 
застосування принципу автономії пацієнта.  

резюМе
Начиная с середины XX столетия, принцип автономии пациента приобретает особое 

значение в медицинской практике. Центральным институтом, связанным с автономией 
пациента, является информированное согласие. Сегодня получение информированного 
согласия на медицинское вмешательство или участие в исследованиях является обяза-
тельным принципом. Однако вследствие этого отношения «врач – пациент» в значитель-
ной степени оказались под угрозой. В то время, как пациент избавился от врачебного 
патернализма и получил право на автономию, объем профессиональной автономии врача 
остается неопределенным. Преодоление проблем в отношениях врача и пациента воз-
можно благодаря совместному принятию решений, в ходе которого врач и пациент взаи-
модействуют в интересах пациента. В случае, если конфликты все же возникают, доктор и 
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пациент должны пытаться разрешить их путем переговоров. Если же мирное урегулиро-
вание спора оказывается невозможным, начинают действовать правовые механизмы. При 
этом необходимо учитывать, что первоочередными являются интересы пациента. Однако 
когда они вступают в конфликт с интересами общества, приоритет должен отдаваться 
интересам общества. Хотя концепт автономии пациента совершил революцию в меди-
цинской практике Соединенного Королевства, как и большинства других развитых стран 
современного мира, для того, чтобы идти в ногу с развитием медицинской профессии 
и общества в целом, необходима дальнейшая разработка вопроса применения принципа 
автономии.   

Подано 10.03.1012.

Yohanna Y. Dangata
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1. Introduction
Since inception by about the middle of the 

20th century, autonomy has not only shown 
medical paternalism the door, it has been em-
powered to the extend that the autonomous 
patient now participates in the designed, com-
missioning and monitoring of his healthcare 
service; and when aggrieved with its provi-
sion, to challenge the cause of aggrieve. To-
day’s patient has gone beyond expectation to 
demand his healthcare services; and when this 
does not happen, he deems to have been in-
fringed of his autonomy.

The methodology of the work has already 
been described in the first report. In that report 
the respective responsibilities of the stake-
holders were defined; each being pivotal to 
facilitating the patient to realise and maximise 
his autonomy. Whereas the autonomy of the 
patient is increasingly amassing ground, that 
of the doctor is yet undefined. To a great ex-
tend, while there are machineries on ground 
for all stakeholders to work together unabated, 
inevitably, there are times conflicts which may 
involve apparent or real infringement of the 
patient’s personal integrity arise. This second 
report deals with the subject of infringement 
and the remedies. The paper looks at when a 

patient’s autonomy may be infringed, and the 
possible remedies. 

2. Justification for infringement
2.1. For patient’s best interests.
In some instances infringement may be 

justified for patients that lack capacity and 
are, thus, incompetent to rationally discharge 
their responsibility with regards to consent, 
and where the treatment is a therapeutic ne-
cessity for their benefit or for the safety of 
others. Such treatment could, then, be law-
fully imposed on them and this may be done 
at times with some restraint or detention. This 
can, however, be done in the patient’s best in-
terests as, for example, in Norfolk NHS Trust 
v W1 and  HL v United Kingdom2. In the event 
of the patient being incapacitated through, say 
accident, the doctor is authorised by section 5 
of the Mental Capacity Act 2005 to act in the 
best interest of the patient3.

At times a doctor may institute non con-
sensual treatment on even the capax on 
ground of what he considers from his pro-
fessional judgment to be in the best interest 
of the patient, but could, then, face legal ac-
tion by the same patient for invading his/her 
privacy; as in St George’s Healthcare NHS 
Trust v S (Guidelines), R. v Collins ex p. S 
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(No. 1)4,where a 36 weeks pregnant patient 
with pre-eclampsia refused to consent to ur-
gent medical treatment, having been advised 
on the life threatening nature of her condition 
and the need for urgent medical intervention. 
Following her refusal to consent to treatment, 
her social worker obtained the consent of two 
doctors for her compulsory admission un-
der the Mental Health Act 1983 s.2. She was 
transferred to another hospital which made an 
ex parte application to a judge, who granted 
a declaratory order dispensing of her consent 
and she was admitted and treated, including a 
Caesarean section.

The patient appealed against her deten-
tion and applied for judicial review. Her ap-
plication was granted, on the grounds of her 
autonomy, that, «…irrespective of the risks to 
her life, an adult of sound mind had the right 
to refuse medical treatment. Where that adult 
was a pregnant woman and there was conflict 
between the interests of mother and foetus in 
terms of the proposed treatment, the unborn 
child’s need for medical help did not override 
the mother’s right to refuse invasive treatment, 
however repugnant her decision might seem in 
moral terms». The ruling in this case seemed 
to have extended deference to autonomy to the 
point where it results in the death of a foetus.

However, the ruling in R (on the appli-
cation of PS) v G (Responsible Medical Of-
ficer) was different5. In this case the patient, 
P, was detained under the Mental Health 
Act 1983 s.37 upon his conviction, on a plea of 
diminished responsibility, for the manslaugh-
ter of his mother and son, and was vulnerable 
to recurrence of depression. G, the responsible 
medical officer considered it justifiable to give 
the proposed treatment, and his decision was 
affirmed by the second appointed doctor, W, 
in accordance to s 58(3)(b) of the 1983 Act. P 
had the capacity to decide on his treatment, 
and he did not want it, arguing that his per-
sonal choice to refuse treatment be respected. 

In the presence of capacity, the issue of 
personal autonomy is central to the law, the 
law allowing such patients to make decisions 
to their treatment that is unreasonable. He 

argued that to provide treatment against his 
wishes would infringe his human rights under 
the Human Right Act 1998 Sch. 1 Art. 3 and 8. 
His application was refused by the court on 
ground that administration of the treatment 
was not an infringement of P’s rights under 
Art 3 and Art. 8., in view of the possible bene-
fits to P and the limited adverse consequences 
of the treatment. The court saw the decision G 
took and certified by W as being in accordance 
with responsible medical opinion, and that the 
treatment was necessary for the protection of 
P’s health and the safety of others.

2.2. For public interest
While individual patients’ best interests 

remain central in the issue of autonomy, the 
health interests of his community for example 
may be so strong that they override his, thus 
necessitating compulsory denial of his bodily 
integrity, rights and freedoms6. This is not to 
say public interest always triumph over indi-
viduals’; where that has to be, it must be jus-
tified, minimal and necessary. Consequently 
if lawful detention were required it must be 
authorised by statutory powers to avoid ac-
tion against trespassing on the patient’s au-
tonomy7. For example, the Public Health 
Act (1984) aims to protect the public against 
public health hazards such as communicable 
diseases and new epidemics8. However, the 
patient’s confidentiality at the face of his au-
tonomy is crucial. This is already defined in 
the Data Protection Act 1988. While the Data 
Protection Act 1988 gives recognition to the 
need to respect the individual’s autonomy 
for confidentiality, it makes room for some 
breach of same. But public interests have to 
be critically weighed within the realms of the 
patient’s autonomy for confidentiality. In the 
case of infectious diseases for example, the 
fact that on one hand it is compulsory for a 
practitioner to report a communicable disease, 
on the other, he is essentially asked to breach 
his patient’s autonomy for confidentiality9. 

A different perspective on the care for oth-
ers lies in the patient’s responsibility in safe-
guarding others from disease, in particular, 
infectious disease. In R v Dica (Mohammed)10 
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the applicant appealed against his conviction 
for inflicting bodily harm. He had been di-
agnosed HIV positive and infected the com-
plainant after having unprotected consensual 
sexual intercourse with her. The appeal was 
dismissed, the ruling being on account of pub-
lic importance namely «…a defendant who 
knows or believes he is infected with a serious 
sexually transmitted infection and recklessly 
transmits it to another through consensual 
activity…commits an offence of inflicting 
grievous bodily harm». It is important pa-
tients know they cannot have it both ways – to 
choose to exercise their autonomy by embark-
ing on reckless living but not to want to carry 
the responsibility of their harmful conduct on 
others. The same was the ruling in an earlier 
case, R v Barnes (Mark)11.

3. Unjustified infringement
While the previous section dealt with what 

reasonably is justified infringement, there are 
instances when infringement on patients’ au-
tonomy takes unjustifiable tune. For example, 
in B v NHS Hospital Trust12 the patient, B, with 
severe physical disability, sought declaration 
that she had the necessary mental capacity to 
give or refuse consent to medical treatment. B 
became tetraplegic following a ruptured blood 
vessel in her neck and needed artificial respi-
ration to sustain her life. But the Trust refused 
her request to turn off the artificial ventilator. 
B’s application was granted on ground that 
«…a mentally competent patient with seri-
ous physical disability had the same right to 
personal autonomy and to make decisions as 
any other person with mental capacity». The 
court went on to say «…In assessing the com-
petence of a patient, doctors should not allow 
the question of mental capacity to be confused 
with the consequences of the patient’s deci-
sion, however serious. In the instant case, B 
had possessed the requisite mental capacity to 
make decisions regarding her treatment and 
thus the administration of artificial respiration 
by the trust against her wishes had amounted 
to an unlawful trespass».

At times autonomy could be deemed in-
fringed even in instances of care by the doctor 

out of professional good intention. In Chester 
v Afshar13, where the breach of duty of care 
was a failure to provide the patient with infor-
mation that would have warned her of a 1–2% 
risk of partial paralysis associated with her 
surgery. In spite of performing the surgery to a 
skilful standard the patient suffered significant 
nerve damage that left her with partial paraly-
sis. The patient’s argument was that had she 
been properly warned of the inherent risk as-
sociated with the surgery, she would not have 
consented to having it within three days of 
her appointment, but sought further advice on 
other alternatives. The surgeon’s appeal was 
dismissed by a majority of the House of Lords 
on the grounds that the test for causation had 
been satisfied – although, and importantly, in 
so doing they modified the law in favour of 
a failure to acknowledge the woman’s auton-
omy. The ruling in this case stresses the need 
for the doctor to ensure the patient is given all 
the relevant information required to make an 
informed decision on the treatment on the of-
fer.

A very similar and apposite case to Ches-
ter v Afshar is Rees v Darlington14 In this case 
a severely visually impaired mother, who did 
not want to have children as she considered 
she would be unable to meet their parental re-
sponsibilities, gave birth to a healthy son fol-
lowing a failed bilateral tubal ligation, conse-
quently sued the Trust for damages. The Trust 
appealed against an earlier ruling allowing 
the mother to recover extra costs of raising 
a healthy child attributable to her disability, 
arguing that the decision was inconsistent 
with McFarlane v Tayside Health Board15. In 
a counter appeal to uphold the decision, the 
mother asked the court to reconsider McFar-
lane, claiming the whole cost of raising the 
child. Allowing the Trust’s appeal, the House 
of Lords (3 out of 7 dissenting) held that the 
policy considerations in McFarlane which 
prevented recovery of the cost of a healthy 
child’s upbringing still held. The House, how-
ever, made a conventional award as this was 
just, fair and reasonable; to reflect the moth-
er’s loss of opportunity to limit her family and 



27

to live the way she had planned – i.e. her au-
tonomy was infringed. The award in this case 
has been rightly described by JK Mason in his 
analysis of the case, as recompensing her in a 
way that she was otherwise not entitled16.

The protection of the individual’s privacy 
in relation to medical research is emphasised 
in statute such as The Human Tissue Act 1961 
in the UK10217, The Data Protection Act 
199818 and the Access to Health Records Act 
19901819, conventions such as The Additional 
Protocol to The Convention on Human Rights 
and Biomedicine, Concerning Biomedical 
Research20 and declarations including The 
Declaration of Helsinki21. Many of these have 
been stimulated by blatant infringements in 
the past. This stresses the need to respect the 
human rights of the patient by ensuring that 
informed consent is obtained before his partic-
ipation on any treatment or research. But quite 
often, in particular on the issue of informed 
consent, such rights are breached and, conse-
quently, participants are aggrieved.

4. The remedies for infringement
At the face of current renewal of interest 

and awareness of the need for collective and 
individual responsibility on healthcare de-
livery by government, the public and health-
care professionals thus allowing government, 
through their agencies for healthcare provi-
sion, to intervene in private lives and lifestyles 
for public benefits. However, this is happen-
ing in an era of human rights recognition that 
gives new ways of challenging government 
decision making and seeking remedies for 
breaches of rights or failure to protect them22. 
The effect is increasing erosion of immunities 
against litigation of private and public bodies 
as the courts are becoming more attuned to 
recognising their accountability thus making 
them to be increasingly found legally respon-
sible for the ways in which they exercise their 
powers. 

Regardless of the reason for infringing au-
tonomy there is duty to give reason for such 
infringement. To this Lord Justice Sedley in 
John W v Dr Graham Feggetter and Mental 
Health Act Commission 23 said  «…it can be 

said that the impact of the decision (to infringe 
– give treatment without consent) is so inva-
sive of physical integrity and moral dignity 
that it calls without more for disclosure of the 
reasons for it in a form and at a time which al-
lows the individual to understand and respond 
to them…No public lawyer supposes that the 
last word has yet been said on the duty to give 
reasons…I agree that …the patient is entitled, 
not as a matter of grace or of practice but as 
a matter of right, to know in useful form and 
at a relevant time what the SOAD.s reasons 
are for his opinion on the RMO’s proposal to 
override his will». Applying R. (on the appli-
cation of Wilkinson) v Broadmoor Hospital24 
R. v Civil Service Appeal Board Ex p. Cun-
ningham25 and R. v Secretary of State for the 
Home Department Ex p. Doody26,  the ruling 
in favour of the patient was on not violating 
his autonomy but the failure of the SOAD to 
provide him with adequate written reasons for 
the violation. 

This sounds a strong word of caution to 
healthcare providers for the need for extraor-
dinary caution in the application of legal pro-
cedures at the advent of violation of autonomy 
than otherwise. Nothing can equate reading 
between the lines of the guidelines of such set 
down procedures. The significance of such 
caution was furthermore highlighted in R. (on 
the application of B) v S (Responsible Medi-
cal Officer, Broadmoor Hospital)27, thus «…
it was undesirable for medical practitioners 
to attend court as witnesses to give evidence 
where treatment under s.58 was in issue in ju-
dicial review proceedings… Where the issue 
concerned the treatment itself, careful con-
sideration should be given to the appropriate 
procedure to minimise the need for protracted 
and expensive legal proceedings requiring 
oral evidence from medical witnesses where 
there was no prima facie case that anything 
untoward had happened».

However, in Regina v Department of 
Health28, the applicants who collected infor-
mation from general practitioners and phar-
macists about drugs prescribed to patients, 
anonymous and used such information for 
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marketing purposes, the question was whether 
disclosure of such information breached duty 
of confidence owed to patients? The Depart-
ment of Health had issued a policy guideline 
advising that the anonymities of information 
would not remove the duty of confidence owed 
to patients, thus legal risk. The applicants 
brought judicial review proceedings against 
the Department of Health seeking a declara-
tion that the policy guidance was wrong and 
that disclosure of such information would not 
be breach of confidence. The deciding judge 
dismissed the application, holding that in the 
absence of consent from patients, disclosure 
of information abstracted from their prescrip-
tion forms was breach of confidentiality even 
if the information was anonymous. However, 
the applicants appealed and their appeal was 
held, that a patient had no proprietarily claim 

to the prescription form or to the information 
it contained and no right to control the way 
the information was used provided only that 
his privacy was not put at risk; that where the 
patient’s identity was protected it would not 
be a breach of confidence for the information 
to be disclosed to a third party.

5. Conclusion
From the foregoing in this report, in-

fringement, in whatever form and for what-
ever reason, has come to stay in the medical 
profession as long as autonomy remains, as it 
sounds a vanguard for the latter. It takes the 
profession itself, the patients and the law to 
have a positive approach to it if it must have a 
growing positive impact on healthcare deliv-
ery. For this, fine-tuning autonomy is impera-
tive. This is the subject of the last instalment 
of the report from the present research.
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резюМе
Це друга частина дослідження, присвяченого впливу автономії пацієнта на медичну 

практику у Сполученому Королівстві, яка стосується питань порушення принципу 
автономії. Розглядаються різні аспекти порушення цього принципу. Також йдеться про 
юридичні засоби захисту. 

резюМе
Это вторая часть исследования, посвященного влиянию принципа автономия пациента 

на медицинскую практику в Соединенном Королевстве, которая затрагивает вопросы 
нарушения принципа автономии. Рассматриваются различные аспекты нарушения этого 
принципа. Также рассматриваются юридические средства защиты.

Подано 10.03.2012.

Yohanna Y. Dangata



вісник Академії адвокатури україни

30

число 2(24) 2012.

Проблеми бурхливого розвитку су-
часних медичних технологій видається 
точкою відліку в усіх наукових дискусіях 
щодо співіснування медичної етики (біо-
етики) та медичного права. У найбільш 
спрощеному вигляді існуючі підходи щодо 
співіснування цих двох найважливіших ре-
гуляторів медичної діяльності можна пред-
ставити наступним чином:

• несуперечливий характер взаємодії 
норм медичної етики та медичного 
права;

• колізійний характер взаємодії норм 
медичної етики та медичного права.

Цілком зрозуміло, що перший варіант 
взаємодії етики та права видається най-
більш привабливим як з теоретичної, так і 
з практичної точок зору. Такий варіант за-
снований на можливості насичення право-
вих приписів нормами медичної етики (бі-
оетики). Необхідно визнати, що більшість 
правових норм медичного права (як в 
Україні, так і в інших країнах світу) мають 
чітку спорідненість з етичними нормами, 
не тільки не суперечать таким рекоменда-
ційним правилам поведінки, а й забезпечу-
ють їх більш високим (у порівнянні з нор-
мами моралі та етики) ступенем захисту.

Другий – суперечливий варіант взаємо-
дії медичного права та медичної етики має 

у своїй основі декілька причин. Зокрема, 
конфлікт між індивідуальними цінностями 
та цінностями певної спільноти (громади, 
людства в цілому) завжди буде визначати 
стрижень напруги між тими чи іншими 
інститутами медичного права та медичної 
етики. З іншого боку, об’єктивною причи-
ною конфлікту етики та права може стати 
неможливість забезпечення рівного до-
ступу до певних правових можливостей 
(трансплантації органів, пільгового при-
дбання ліків, з часом, можливо, – біологіч-
ного безсмертя).

Як зазначає О. Возіанов, закон про 
трансплантацію, ухвалений у нашій країні, 
максимально захищаючи інтереси потен-
ційних донорів як особистостей, не просто 
став на заваді роботи трансплантологів, 
але і зробив інколи практично неможливим 
надати допомогу, а часто і врятувати життя 
сотням і тисячам пацієнтів, яким сучасна 
медицина могла б допомогти [1].

Історично склалося так, що незважа-
ючи на цілком очевидну спорідненість 
предмета регулювання та механізмів регу-
люючого впливу, медична етика та медичне 
право тривалий період часу розвивалися, 
так би мовити, паралельно. Усвідомлення 
жахливих уроків Другої світової війни 
після закінчення Нюрнберзького процесу в 
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1947 р. призвело до появи Нюрнберзького 
кодексу (Nurenberg Code), що регламентує 
проведення біомедичних досліджень на 
людях. Можна стверджувати, що ганебні 
явища медичної практики нацистських лі-
карів підштовхнули медичну спільноту до 
дискусії про необхідність запровадження 
немінливих загальнолюдських цінностей 
як головного пріоритету медичної етики та 
медичного права. 

Міжнародний кодекс медичної етики 
[6], який було прийнято 3-ю Генеральною 
Асамблеєю Всесвітньої Медичної Асоці-
ації (Лондон, жовтень 1949), доповнено 
22-ою Всесвітньою Медичною Асамблеєю 
(Сідней, серпень 1968) та 35-ою Всесвіт-
ньою Медичною Асамблеєю (Венеція, 
жовтень 1983), сьогодні є загальновідомим 
зведенням етичних приписів, які лежать в 
основі будь-якого медичного втручання. 
Чимало досліджень присвячено вивченню 
зв’язків Міжнародного кодексу медичної 
етики та положень національних медичних 
законодавств різних країн світу. Без пере-
більшення можна стверджувати, що демо-
кратичні країни світу сьогодні демонстру-
ють прихильність до етичних норм у своїх 
медичних законодавствах, дбаючи про цін-
нісне наповнення процесу професійного 
спілкування лікарів, провізорів, пацієнтів, 
менеджерів охорони здоров’я. 

«Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» вiд 19 листопада 
1992 р. [7], основоположний закон, що 
регулює правовідносини у сфері охорони 
здоров’я, містить чимало приписів, які ма-
ють етичне забарвлення. Ми звикли до та-
ких відомих інститутів медичного права, 
як лікарська таємниця, інформована згода 
пацієнта на медичне втручання, і сьогодні 
вже не ідентифікуємо їх як етичні норми. 
Хоча ціннісні пріоритети, покладені в 
основу таких «стовпів» будь-якого ме-
дичного втручання (автономія пацієнта, 
повага до його приватного життя, добро-
вільність, поінформованість), за своїм 
походженням споріднені з етичними нор-
мами.

Протягом історії існування людини як 
біологічного виду формувалася біоетика – 
етика ставлення до всього живого. Сьогодні 
цей багатоаспектний феномен вбирає в себе 
не тільки суто медичну етику, а й численні 
норми спілкування людини в соціумі вза-
галі, сприйняття живої природи як серед-
овища життєдіяльності людини.

Збагачуючись з часом у процесі за-
своєння людиною нових знань про себе 
та Всесвіт, біоетика сьогодні здатна стати 
ціннісним осередком багатьох наук, у тому 
числі – медицини і медичного права.

З метою упорядкування непростих (а 
інколи суперечливих) «відносин» біоетики 
та медичного права протягом другої по-
ловини ХХ сторіччя робилися численні 
спроби розробити систематизовані акти, 
які б у собі поєднували гармонійні ціннісні 
етичні стандарти та загальнообов’язковий 
механізм дотримання правових норм. Саме 
тому з’явилися Етичні кодекси. Важливо 
підкреслити, що ініціатива, започаткована 
Всесвітньою Медичною Асоціацією, зна-
йшла своє продовження як у царині між-
народного медичного права, так і на рівні 
окремих національних законодавств. 

В Україні Етичний кодекс лікаря України 
прийнято та підписано на Всеукраїнському 
з’їзді лікарських організацій та X З’їзді Все-
українського лікарського товариства (ВУЛТ) 
в м. Євпаторії 27 вересня 2009 р. [4]. Але як 
би високо ми не оцінювали потенціал цього 
документа, на відміну від кодексів, які є 
систематизованими актами законодавства 
України та регулюють правовідносини у 
різних сферах суспільного життя, Етичний 
кодекс лікаря України поки що залишається 
гармонійною декларацією української ме-
дичної спільноти, застосування (або нехту-
вання якою) не породжує само по собі нія-
ких юридичнозначущих наслідків.

Важливим кроком сучасного медичного 
права назустріч викликам біоетики стали 
спроби інституціалізації, тобто створення 
етичних комітетів.

Страх і стурбованість, що викликані 
експериментальними дослідженнями на 
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людині з боку біомедичних наук, стали од-
нією з причин створення в цивілізованих 
країнах етичних комітетів, мета яких по-
лягає в етичній регламентації дій учених. 
При Президії Академії медичних наук 
України також створено Комітет з біоетики 
і ефективно функціонує система біоетич-
ної експертизи всіх науково-дослідних та 
дисертаційних робіт, які виконуються в 
установах Академії. В Україні чітко орга-
нізована експертиза та дотримання прин-
ципів етики при клінічних випробуваннях 
лікарських засобів [1]. 

Європейське законодавство щодо клі-
нічних випробувань (КВ) було гармоні-
зовано у 2001 р. ухваленням так званої 
Європейської директиви щодо клінічних 
випробувань (2001/20/ЄС), яка мала на меті 
чотири основних цілі: 1) захист суб’єктів 
КВ, 2) впровадження принципів належної 
клінічної практики (Good Clinical Practice 
– GCP) у всі КВ лікарських засобів (далі – 
ЛЗ), 3) гармонізація процедури отримання 
схвалення регуляторних органів та етичних 
комітетів (далі – ЕК), 4) централізований 
збір інформації про КВ, що проводяться, та 
результатах щодо параметрів безпеки. Іс-
нуючу в Україні нормативно-правову базу 
проведення КВ ЛЗ гармонізовано відпо-
відно до згаданої Європейської директиви 
щодо клінічних випробувань (2001/20/
ЄС) [12].

Основною метою довготривалого по-
рівняльного дослідження, яке охоплювало 
27 країн-членів ЄС, а також Ісландію та 
Норвегію, була об’єктивна оцінка впливу 
Директиви 2001/20/ЄС на всі зацікавлені 
сторони (на комерційних спонсорів, не-
комерційних (академічних) спонсорів, 
ЕК та регуляторні органи. Впровадження 
Директиви 2001/20/ЄС суттєво збільшило 
навантаження на ЕК, на академічні дослі-
дження (збільшення часових витрат, тобто 
фактичне збільшення періоду до вклю-
чення першого пацієнта). З точки зору не-
комерційних спонсорів, при обговоренні 
директиви та наслідків її впровадження 
необхідно відповісти на питання: 1) чи 

призвела директива до посилення безпеки 
пацієнтів? 2) який вплив спричинила ди-
ректива на якість наукових досліджень ЛЗ? 
3) чи можуть наукові КВ ЛЗ в умовах по-
силення адміністративного та фінансового 
навантаження залишатися незалежними 
від фармацевтичної промисловості? [12].

Фактично, саме розвиток фармакоте-
рапії став підґрунтям єднання медичного 
права та біоетики. Саме проблематика на-
лежного проведення клінічних випробу-
вань започаткувала розмову про створення 
складних багатоаспектних інститутів – на-
лежної клінічної практики (GCP), належ-
ної виробничої практики (GMP), належної 
дистриб’юторської практики (GDP).

Історично склалося, що концептуальне 
поняття, яке в англійському оригіналі зву-
чить як «pharmaceutical care», дало життя 
двом українським поняттям: «фарма-
цевтична допомога» та «фармацевтична 
опіка». Варіант «опіка» включає і опіку-
вання, і піклування, і турботу, і нагляд, 
тобто ті поняття, які цілком вписуються в 
концепцію фармацевтичної допомоги, про-
голошену ВООЗ та МФФ – Міжнародною 
фармацевтичною федерацією (International 
Pharmaceutical Federation). Але виникає 
одне сутнісне розгалуження. Етимологічно 
це слово набуло домінантного значення в 
площині юриспруденції, де воно асоцію-
ється також з опікунством, що передбачає 
недієздатність того, над ким встановлю-
ється опіка. Отут і виникає притичина: 
адже, згідно з концепцією ВООЗ/МФФ 
пацієнт постає в площині фармацевтичної 
допомоги не лише як її добре поінформо-
ваний реципієнт, але й активний співавтор 
власної медикаментозної терапії, свідомий 
учасник створення та втілення свого плану 
лікування [13]. 

Фармацевтична допомога – це прин-
ципово нова концепція у фармацевтичній 
практиці, яка виникла в середині 70-х ро-
ків минулого століття. Її кардинальна сут-
ність полягає в тому, що усі фармацевти, 
які здійснюють практичну діяльність, по-
винні нести відповідальність за результати 
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фармакотерапії у своїх пацієнтів. Вона 
охоплює різні послуги та функції – деякі 
з них є новими для фармацевтичної діяль-
ності, інші – традиційні, що визначаються 
та надаються з боку фармацевтів в рам-
ках індивідуального обслуговування ними 
своїх пацієнтів. Концепція фармацевтичної 
допомоги також включає моральну відпо-
відальність за благополуччя пацієнтів як 
особистостей, які потребують уваги, спів-
чуття та турботи з боку фармацевта та за-
слуговують на них [10].

Саме на таку етико-правову концеп-
цію фармацевтичної допомоги орієнтовано 
Наказ МОЗ України № 284 від 16 травня 
2011 р. «Про затвердження протоколів 
провізора (фармацевта)», яким визна-
чаються певні алгоритми дій провізора 
(фармацевта) у процесі його професійного 
спілкування з пацієнтом при відпуску без 
рецептурних ЛЗ. Цей Наказ МОЗ містить 
32 окремих алгоритми (протоколи) щодо 
відпуску пацієнтові безпецептурних пре-
паратів. Не можна не відзначити, що біль-
шість пунктів професійного спілкування 
провізора з пацієнтом за своєю спрямо-
ваністю характеризуються саме як етичні 
норми  (наприклад, провізор має переко-
натися, наскільки пацієнт засвоїв інформа-
цію, пересвідчитися, що пацієнт більше не 
має запитань) [8].

Як зазначає П. Снєгірьов, принци-
пова позиція ВООЗ та МФФ виявляється 
у тому, що фармацевтична допомога 
(«pharmaceutical care») надається пацієн-
тові в рамках медичної допомоги («medical 
care») – як невід’ємна складова останньої. 
До того ж, у цьому слові звучить латин-
ський корінь, близький серцю кожного ме-
дичного працівника, бо започаткував над-
звичайно ємний і вдалий медичний термін 
«курація». А курація – це й є повномасш-
табне та всебічне опікування медичними 
та фармакотерапевтичними проблемами 
пацієнта, нагляд та турбота, моніторинг та 
контроль виконання лікувального плану 
тощо. Відповідно до «Керівництва з роз-
робки та втілення стандартів щодо належ-

ної аптечної практики (фармацевтичних 
послуг) – GPP» (ВООЗ, Копенгаген, Данія, 
травень 2001 р.), необхідної щоб аптечні 
заклади перетворилися у заклади охорони 
здоров’я, як того вимагає ст. 16 Закону 
«Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я», розроблено та пропону-
ється втілити 24 стандарти за 4 напрямами: 
1) просвіта та запобігання погіршенню 
здоров’я населення – 4 стандарти; 2) за-
безпечення правильного застосування ре-
цептурних препаратів і виробів медичного 
призначення – 6 стандартів; 3) самоліку-
вання – фармацевтична опіка – 4 стандарти; 
4) вплив на виписування та використання 
ЛЗ та виробів медичного призначення – 
9 стандартів [13].

Більшість із вказаних стандартів зна-
йшли втілення в нормах законодавства 
України під час розробки та впровадження 
в медичну практику формулярної системи 
забезпечення населення ЛЗ. У Положенні 
про Державний формуляр лікарських засо-
бів, затвердженому Наказом МОЗ України 
№ 529, зареєстрованого у Мін’юсті 29 жов-
тня 2009 р. за № 1004/17020, зазначено, що 
Державний формуляр ЛЗ спрямований на 
забезпечення системи охорони здоров’я 
України об’єктивною інформацією про ЛЗ 
з метою протидії упередженому їх поши-
ренню. Перегляд та оновлення Держав-
ного формуляра здійснювалось відповідно 
до рекомендацій ВООЗ щодо створення 
національного формуляра. Під час підго-
товки Другого випуску Державного фор-
муляра ЛЗ (далі – Державний формуляр), 
затвердженого Наказом МОЗ України від 
28 січня 2010 р. № 59, Третього випуску 
Державного формуляра, затвердженого На-
казом МОЗ України від 23 березня 2011 р. 
№ 159, було переглянуто всі розділи, допо-
внено їх новою інформацією.

Необхідно підкреслити, що важливі 
етичні норми містяться у додатках до Дер-
жавного формуляра ЛЗ (всіх трьох його 
випусків, які вже затверджено наказами 
МОЗ України, та четвертого випуску, про-
ект якого оприлюднений на сайті Держав-
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ного Експертного Центру МОЗ України). 
Наприклад, Додаток 6 «Попереджувальна 
інформація, скерована на медичний персо-
нал та пацієнта, щодо медичного застосу-
вання лікарських засобів» містить розмеж-
ування фармацевтичної опіки, скерованої 
на лікарів, та фармацевтичної опіки, скеро-
ваної на пацієнтів [3].

У зв’язку з актуалізацією наприкінці 
ХХ – початку ХХІ сторіччя проблеми на-
дання професійної, у тому числі фармако-
терапевичної, допомоги контингенту не-
виліковних хворих з важкими хворобами, 
кількість яких у світі постійно зростає, 
постало питання створення окремих спе-
ціальних формулярів та клінічних прото-
колів надання медичної допомоги паліа-
тивним пацієнтам, у тому числі медичного 
знеболення онкохворих із застосуван-
ням опіоїдних анальгетиків. Такі спеці-
альні формуляри були створені в останні 
роки у Великій Британії (Palliative Care 
Formulary. Third Edition) та США (Hospice 
and Palliative Care Formulary USA. Second 
Edition). Головною метою паліативної та 
хоспісної медицини є підтримка якості 
життя пацієнта у фінальному періоді хво-
роби, максимальне полегшення фізичних 
та моральних страждань хворої людини та 
її близьких, збереження людської гідності 
пацієнта [3, 327].

Саме тому спеціальні формуляри раці-
ональної фармакотерапії для таких хворих 
містять не просто інформацію про фарма-
кологічні властивості тих чи інших ЛЗ, а 
також рекомендації етичного характеру 
щодо поводження медичного персоналу з 
такими особливими пацієнтами. 

Найважливіше місце в системі фарма-
кологічних заходів паліативної медицини 
займає боротьба з хронічним больовим 
синдромом (ХБС), що являє собою найпо-
ширеніший та найстрашніший прояв роз-
витку злоякісних новоутворень. Синдром 
хронічного болю спостерігається, залежно 
від клінічної форми патології, у 45–100% 
хворих на рак в термінальній стадії захво-
рювання. Боротьба з болем є обов’язковою 

та неодмінною складовою ведення он-
кологічних хворих, що передбачається, 
зокрема, Паризькою Хартією боротьби 
проти раку, до якої Україна приєдналася 
26 березня 2007 р., ставши 32-м її учасни-
ком. Комплекс фармакологічних заходів, 
спрямованих на контроль хронічного болю 
у пацієнтів із злоякісними пухлинами ґрун-
тується на концептуальному уявленні про 
те, що виходячи з можливостей сучасної 
клінічної медицини, зокрема фармакоте-
рапії високоефективними анальгетиками, 
біль у онкохворих може бути ліквідова-
ний у 80–90% пацієнтів навіть в IV стадії 
розвитку пухлинного процесу. Саме тому 
до Державного формуляру ЛЗ було вклю-
чено Додаток 8 «Лікарські засоби для на-
дання паліативної та хоспісної допомоги» 
[3, 327–376]. 

У контексті визнання у законодав-
стві України права пацієнта відмовитися 
від запропонованого лікарем медичного 
втручання зростає роль фармацевта щодо 
поширення етики прихильності пацієнта 
до лікування. Така прихильність інтер-
претується, як комплайнс (compliance) – 
здатність пацієнта дотримуватися режиму 
лікування, яке призначив лікар, що веде 
пацієнта. Це поняття більшою мірою сто-
сується чіткого дотримання пацієнтом те-
рапії, яку лікар призначив без обговорення 
з ним [11].

У 2003 р. Рада МФФ затвердила «По-
ложення з професійних стандартних 
обов’язків фармацевта щодо сприяння 
прихильності до довготривалого ліку-
вання» (Statement of Professional Standards 
on the Role of the Pharmacist in Encouraging 
Adherence to Long Term Treatments). Існує 
багато чинників для пошуку шляхів зміц-
нення прихильності довготривалої терапії 
пацієнтів з хронічними захворюваннями 
на кшталт ВІЛ/СНІДу. Фармацевти та інші 
професіонали охорони здоров’я, які в рам-
ках надання медичного обслуговування 
застосовують лікарські засоби, мають до-
кладати усіх зусиль для допомоги пацієн-
там у їх прагненні підвищити рівень своєї 
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прихильності до терапії. У 1997 р. роль 
фармацевтів у протидії ВІЛ/СНІДу була 
визнана у спільній Декларації МФФ та 
ВООЗ (joint Declaration by FIP and WHO). 
У 2004 р. МФФ започаткувала «Міжна-
родне партнерство фармацевтів з проти-
дії ВІЛ/СНІДу» (International Network for 
Pharmacists on HIV/AIDS; www.fip.org/
hivaids), діяльність якого сконцентрована у 
трьох основних напрямах: освіта, докумен-
тообіг та обмін досвідом [10].

У 1996 р. МФФ прийняла принципову 
заяву під назвою «Самолікування (у тому 
числі медикаментозне): професійна 
роль фармацевта» (Statement of Principle 
– Self-Care (including Self-Medication): 
The Professional Role of the Pharmacist), 
що проголошує політику МФФ у царині 
зобов’язань фармацевтів за надання кон-
сультативних послуг щодо медикамен-
тозного самолікування. За цією заявою 
послідувала спільна «Декларація з відпові-
дального самолікування» (joint Declaration 
on Responsible Self-Medication), підписана 
у 1999 р. Радою МФФ та Світовою асо-
ціацією виробників препаратів для само-
лікування (World Self-Medication Industry 
– WSMI) – настановчий документ для 
фармацевтів, пацієнтів та представників 
індустрії щодо безпечного та ефективного 
застосування лікарських засобів безрецеп-
турної форми відпуску [10].

Роль фармацевтів також знайшла своє 
відображення у затвердженій резолюцією 
47 Асамблеї «Оновленій стратегії ВООЗ 
щодо лікарських засобів» (WHO. World 
Health Assembly. Resolution WHA47.12: 
Role of the pharmacist in support of the 
WHO revised drug strategy. WHA47/1994/
REC/1). Документ визнає ключову роль 
фармацевтів у громадській системі охо-
рони здоров’я, зокрема щодо застосування 
ліків. Підкреслюється також їх обов’язок 
надавати компетентні та об’єктивні реко-
мендації щодо ліків та їх застосування, 
сприяти впровадженню концепції фарма-
цевтичної допомоги, брати активну участь 
у заходах з профілактики захворювань та 

санітарної просвіти. Третє та четверте за-
сідання консультативних груп ВООЗ щодо 
ролі фармацевтів відбулися у 1997 р. у 
Ванкувері (The role of the pharmacist in 
the health care system. Preparing the future 
pharmacist: curricular development. Report 
of the third WHO Consultative Group on the 
Role of the Pharmacist, Vancouver, Canada, 
27–29 August 1997. Geneva: World Health 
Organization; 1997. Document no. WHO/
PHARM/97/599 [10].

Фундаментальною основою для де-
яких визначень Належної аптечної прак-
тики (Good Pharmacy Practice – GPP) слу-
гує концепція «фармацевт семи зірок» 
(seven-star pharmacist), яку було висунуто 
ВООЗ та ухвалено МФФ у 2000 р. в рам-
ках її програмного документа з Належної 
практики фармацевтичної освіти (Good 
Pharmacy Education Practice), розглядає 
фармацевта як особу, яка надає допомогу 
і приймає рішення, як комунікатора, вчи-
теля (наставника) і довічного учня, лідера 
й менеджера (The role of the pharmacist in 
the health care system. Preparing the future 
pharmacist: Curricular development. Report 
of a third WHO Consultative Group on the 
role of the pharmacist, Vancouver, Canada, 
27–29 August 1997. Geneva: World Health 
Organization; 1997. WHO/PHARM/97/599 – 
http://www.who.int/medicinedocs) [11].

Нещодавно побачила світ друга редак-
ція керівництва ВООЗ «Видача дозволів 
на маркетинг лікарських препаратів із на-
голосом на багатоджерельні (генерикові) 
продукти. Посібник ВООЗ для національ-
них органів, що регулюють обіг лікарських 
засобів», відомого як Блакитна книга 
ВООЗ, регуляторна біблія для препаратів-
генериків. Уряди деяких країн мають за-
гальні кодекси поведінки для державних 
службовців, що здійснюють регулювання 
обігу ЛЗ, у той час, як в інших країнах є 
спеціальні кодекси для окремих закладів. 
ВООЗ оприлюднила власний Взірець ко-
дексу поведінки (WHO Expert Committee 
on Specifications for Pharmaceutical 
Preparations. Example of a code of conduct 
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(Appendix 1 to Annex 6 of WHO TRS 937). 
Geneva: WHO; 2006), а Обсерваторія з 
Етичних кодексів та Кодексів поведінки 
країн-членів Організації економічного 
співробітництва та розвитку (Organisation 
for Economic Co-operation and Development 
– OECD) наводить перелік відповідних 
останніх національних публікацій (www.
oecd.org; ключове словосполучення для 
пошуку: «Code of Conduct»). Нова Бла-
китна книга пропонує для національних 
органів з регулювання ЛЗ низку варіантів 
управління обігом ліків. Важливим допо-
вненням став новий розділ, присвячений 
належній регуляторній практиці  (Good 
Regulatory Practice –  GRP) [2].

Необхідно підкреслити, що в Україні 
створюються громадські організації (на-
приклад, Асоціація виробників інновацій-
них ліків АПРАД є недержавною і непри-
бутковою організацією, що була заснована 
у 2007 р.), які поділяють принципи належ-
ної дистрибютерської практики, просу-
вання та заохочення етичних принципів і 
практики ведення комерційної діяльності, 
які б відповідали європейським стандар-
там, серед своїх членів та у фармацевтич-
ній спільноті країни в цілому. Сьогодні 
Асоціація АПРАД об’єднує 15 найбільших 
світових компаній – лідерів у розробці, до-
слідженнях та виробництві інноваційних 
ліків, які присутні в Україні [5].

Сучасні теоретичні та практичні ас-
пекти застосування етичних норм у пра-
вовому регулювання медичної і фар-
мацевтичної діяльності залишаються 
дискусійною проблемою, тим більше, що 
у ході ускладнення видів та способів ме-
дичного втручання і надалі будуть вини-
кати підстави для «конфлікту інтересів» 
етики і права. На нашу думку, практичне 

розв’язання численних проблемних ситу-
ацій можливе тільки шляхом проведення 
відкритої мультидисциплінарної дискусії 
фахівців з медичного права, біоетики, ме-
дичних та фармацевтичних працівників.

Висновки.  Дослідження процесів 
створення та застосування Етичних кодек-
сів у медицині сьогодні дозволяє зробити 
наступні висновки: 1) етичні кодекси у 
сучасних медичних законодавствах існу-
ють у вигляді документів, які мають назву 
«кодекси», «настанови», «рекомендації», 
«формуляри» та розрізняються за юридич-
ною чинністю; 2) щоб уникнути числен-
них дорікань щодо абстрактного характеру 
норм етичних кодексів, для фактичної ре-
алізації положень етичного кодексу необ-
хідно розробляти та ухвалювати його у 
встановленому законодавством України 
порядку, що забезпечує нормативність 
його застосування всіма суб’єктами право-
відносин; 3) специфічний характер норм, 
які поєднані у етичному кодексі, здебіль-
шого обумовлює його рекомендаційний 
(факультативний) характер. Тому з точки 
зору юридичної техніки доцільно називати 
такі акти деклараціями, а не кодексами; 
4) необхідно збільшити обсяг аудиторних 
годин (на етапі додипломного та після-
дипломного навчання медичних та фар-
мацевтичних працівників) для з’ясування 
специфічних механізмів впливу правових 
та етичних норм, їх співвідношення, юри-
дичних наслідків їх застосування та по-
рушення; 5) цілком перспективним вида-
ється створення не універсальних етичних 
кодексів (норми яких мають абстрактний 
характер), а кодексів спеціалізованого ці-
льового характеру (як, наприклад, кодекс 
належної промоції ЛЗ, кодекс медичної се-
стри тощо).
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РЕЗЮМЕ 
В наиболее обобщенном виде взаимоотношения медицинского права и медицинской 

этики могут быть представлены с помощью двух моделей (непротиворечивый характер 
взаимодействия и коллизионный характер взаимовлияния). С целью примирения про-
тиворечий биоэтики и медицинского права создавались Этические кодексы, которые в 
разных национальных законодательствах имеют форму «рекомендаций», «деклараций», 
«формуляров» и различаются по их юридической силе.

SUMMARY
The interrelation of medical law and medical ethics can be generally presented with the help of 

two patterns: non-contradictory nature of interaction and the nature of colliding interdependence. 
In order to settle the controversies of bioethics and medical law Ethical Codes having different 
legal force in various national legislative regimes («recommendations», «declarations», «set 
forms») have been elaborated. 
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З часу незалежності Україна зро-
била суттєвий крок в сфері проведення 
клiнiчних випробувань лікарських засобів 
– із першого дослідження в 1996 р. до 279, 
схвалених Центральною комісією з питань 
етики МОЗ України в 2011 р. Перiод ста-
новлення характеризувався поступовою 
розробкою нових нормативно-правових ак-
тів з одночасною гармонiзацiєю існуючих 
з міжнародними – Гельсінською Деклара-
цією, Належною клінічною практикою, Ди-
рективою 2001/20/ЄС Європейського Пар-
ламенту та Ради від 4 квітня 2001 р. [1, 1]. 

Незважаючи на те, що на сьогодні 
проводиться подальше удосконалення 
нормативно-правової бази клінічних ви-
пробувань лікарських засобів з метою мак-
симального забезпечення прав, безпеки їх 
учасників, існує низка проблем при орга-
нізації та проведенні таких досліджень. 
Серед них: наявність недоліків у регулю-
ванні митних питань поставок партій не-
зареєстрованих лікарських засобів з ме-
тою клінічних випробувань; відсутність 
належного правового підґрунтя для дослі-
джень на базі лікувально-профілактичних 
закладів; забезпечення конфіденційності 
у відповідності до міжнародних вимог; 

проблеми клінічних випробувань із засто-
суванням плацебо; дотримання умов стра-
хування. 

Насамперед звернемося до оподат-
кування податком на додану вартість по-
ставок незареєстрованих лікарських засо-
бів, яке більшість спеціалістів розцінює 
як порушення вимог GATT/WTO, що 
зобов’язують створювати для іноземних 
виробників умови не менш сприятливіші, 
ніж місцевим [2, 8]. 

Фармацевтичні компанії – спонсори 
при проведенні клінічних випробувань 
безоплатно постачають лікарські засоби 
та надають їх для застосування учасникам 
(пацієнтам/здоровим добровольцям), тому 
політика більшості країн полягає у відсут-
ності обкладання партій цих препаратів 
митними зборами і податками. В Україні 
ситуація відрізняється від загальносвітової.

Незареєстровані лікарські засоби для 
проведення клінічних випробувань вво-
зяться відповідно до:

1. Закону «Про лікарські засоби» Роз-
діл V «Ввезення в Україну та вивезення з 
України лікарських засобів». Стаття 17. 
«Порядок ввезення в Україну лікарських 
засобів» [3, 1]: 
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доктор медичних наук, професор, Голова 
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 – незареєстровані лікарські засоби 
можуть ввозитись для «проведен-
ня доклінічних досліджень фарма-
цевтичної розробки і клінічних ви-
пробувань {Абзац другий частини 
третьої статті 17 із змінами, внесе-
ними згідно із Законом N 4056-VI 
(4056-17) від 17.11.2011}…».

2. Наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 26.04.2011 р. N 237 «Про за-
твердження Порядку ввезення на територію 
України незареєстрованих лікарських засо-
бів, стандартних зразків, реагентів», зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 
11.08.2011 р. за N 965/19703 [4, 1].

Згідно з вимогами законодавства від 
оподаткування податком на додану вартість 
(ПДВ) звільняються поставки зареєстрова-
них лікарських засобів, які імпортуються 
з метою комерційного використання, і до-
пущені до застосування в Україні лікарські 
засоби за переліком, що визначається КМУ 
щорічно, а практично – Міністерством охо-
рони здоров’я, яке включає в нього зареє-
стровані препарати. 

Згідно зі ст. 197 Податкового кодексу 
України до товарів, які звільняються від 
сплати ПДВ, не входять незареєстровані 
лікарські засоби. Таким чином досліджу-
вані препарати, які можуть бути викорис-
тані в Україні лише для клінічних випробу-
вань і надаються учасникам дослідження 
безоплатно, оподатковуються за ставкою 
20% від митної вартості [5, 556]. При 
цьому митними органами України в дея-
ких випадках не визнається собівартість 
цих медикаментів, а проводиться дооцінка 
відповідно до ціни на аналогічні лікарські 
засоби чи субстанції, що суттєво збільшує 
ціну, а відповідно і оподаткування.

З огляду на викладене та враховуючи 
безоплатне надання спонсором досліджу-
ваних лікарських засобів досліджуваним, 
вбачається за необхідне – розгляд можли-
вості звільнення від ПДВ тих лікарських 
засобів, які ввозяться в Україну з некомер-
ційною метою для проведення клінічних 
випробувань.

Важливим видається і створення на-
лежної законодавчої бази для проведення 
клінічних досліджень у лікувально-профі-
лактичних закладах без залучення науко-
вих установ.

У відповідності до «Порядку прове-
дення клінічних випробувань лікарських 
засобів та експертизи матеріалів клініч-
них випробувань», затвердженого наказом 
МОЗ від 23.09.2009 р. № 690, клінічні ви-
пробування проводяться у лікувально-про-
філактичних закладах, які мають ліцензію 
на медичну практику та акредитаційний 
сертифікат, видані МОЗ або уповноваже-
ним ним органом. При цьому при ЛПЗ 
повинна діяти локальна комісія з питань 
етики; бути наявна необхідна база для на-
дання кваліфікованої невідкладної медич-
ної допомоги досліджуваним, лабораторія, 
відділення функціональної діагностики, 
а також забезпечені умови для зберігання 
досліджуваних лікарських засобів та залу-
чення необхідної кількості досліджуваних 
відповідно до протоколу [6, 1].

Відповідно до ст. 20 «Наукове забезпе-
чення охорони здоров’я» Закону України 
«Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я» «держава сприяє розви-
тку наукових досліджень у галузі охорони 
здоров’я і впровадженню їх результатів у 
діяльність закладів і працівників охорони 
здоров’я. Дослідження, що проводяться 
академічними і відомчими науковими уста-
новами, навчальними закладами та іншими 
науковими установами і підрозділами або 
окремими науковцями, фінансуються на 
конкурсній основі з державного бюджету, а 
також за рахунок будь-яких інших джерел 
фінансування, що не суперечать законодав-
ству» [7, 1]. Таким чином, дослідження на 
законних підставах можуть проводитись 
науковими установами.

Частина місць (баз) досліджень, які 
пропонуються для участі, є відділеннями 
лікувально-профілактичних закладів. Ра-
зом з тим, згідно із законодавством в них 
надається профілактична та лікувальна 
допомога із застосуванням лише зареє-
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строваних лікарських засобів. Клінічні 
дослідження ж – це один з видів науково-
дослідної роботи, при якому пацієнтам/
здоровим добровольцям призначаються 
нові лікарські засоби, які досліджуються і 
не є зареєстрованими.

Повністю відповідає чинному законо-
давству лише проведення клінічних випро-
бувань на базі клінічного лікувально-про-
філактичного закладу охорони здоров’я, 
в якому розташовані структурні наукові і 
навчальні підрозділи (кафедри, лабораторії 
та ін.) вищих медичних навчальних закла-
дів III, IV рівнів акредитації, післядиплом-
ної освіти, науково-дослідних інститутів, 
де проводиться спільна робота із забезпе-
чення лікувально-діагностичного процесу, 
підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації медичних кадрів та прове-
дення і впровадження в практику наукових 
досліджень. Залучення лише відділення лі-
кувально-профілактичного закладу супер-
ечить законодавству. 

Можливим законним шляхом вирі-
шення ситуації, яка склалась, може бути 
введення акредитації та ліцензування 
клінічних баз на право проведення дослі-
джень лікарських засобів. До таких баз 
можуть бути віднесені не тільки вищезаз-
начені клінічні лікувально-профілактичні 
заклади, а й заклади, які мають структурні 
підрозділи (відділення), придатні для про-
ведення клінічних випробувань. Зокрема, 
прикладом може бути прийняття Поста-
нови Уряду РФ від 3 вересня 2010 р. № 683 
«Про затвердження Правил акредитації 
медичних організацій на право проведення 
клінічних досліджень лікарських засобів 
для медичного використання» [8, 1].

Принцип конфіденційності є однією 
з вимог клінічних досліджень лікарських 
та забезпечення прав, благополуччя, без-
пеки учасників. Згідно з принципами На-
лежної клінічної практики, які затверджені 
наказом МОЗ України від 16.02.2009 р. 
№ 95 (п. 2.11), «необхідно забезпечити 
конфіденційність документів, що дозволя-
ють установити особистість суб’єк та, при 

дотриманні прав на недоторканність при-
ватного життя та конфіденційність згідно 
з відповід ними регуляторними вимогами» 
[9, 1]. 

Цей принцип є вимогою і Гельсінської 
декларації (п. 23), відповідно до якої пови-
нні бути прийняті всі заходи обережності 
для захисту конфіденційності суб’єктів 
дослідження та їх особистої інформації, а 
також для мінімізації впливу дослідження 
на їх фізичне, психічне і соціальне благо-
получчя [10, 1]. 

В українському законодавстві анало-
гічні положення відображені, зокрема, в 
Законі України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я». Так, зо-
крема, у ст. 39-1 «Право на таємницю про 
стан здоров’я» зазначається, що пацієнт 
має право на таємницю про стан свого 
здоров’я, факт звернення за медичною до-
помогою, діагноз, а також про відомості, 
одержані при його медичному обстеженні.

Разом з тим, у ст. 8 Закону України 
«Про лікарські засоби» в редакції Закону 
N 3323-VI (3323-17) від 12.05.2011 р. [3, 1] 
встановлюється, що клінічні випробування 
лікарських засобів за участю малолітньої 
особи можуть проводитися у порядку, пе-
редбаченому законом, за наявності пись-
мової згоди її батьків та за умови надання 
малолітній особі відповідної інформації в 
доступній для неї формі, а за участю непо-
внолітньої особи – у разі наявності її пись-
мової згоди та письмової згоди її батьків. 
У разі проведення клінічних випробувань 
за участю малолітніх та неповнолітніх осіб 
відповідна інформація направляється до 
органів опіки та піклування за місцем по-
стійного проживання таких осіб у порядку, 
встановленому центральним органом ви-
конавчої влади у галузі охорони здоров’я.

З огляду на вищенаведене це поло-
ження Закону України «Про лікарські за-
соби» можна розцінити як таке, що не 
повною мірою відповідає міжнародним 
рекомендаціям.

Порушення принципу конфіденцій-
ності при проведенні клінічних випро-
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бувань тягне за собою юридичну відпові-
дальність згідно з наказом МОЗ України 
від 23.09.2009 р. № 690 «III. Загальні прин-
ципи проведення клінічних випробувань»: 
«Забезпечення конфіденційності докумен-
тів, що дозволяють установити особистість 
досліджуваного, є необхідною умовою. 
Особи, винні у розголошенні інформації 
щодо особистості досліджуваного, несуть 
відповідальність відповідно до чинного за-
конодавства».

Зважаючи на зазначене вище, питання 
щодо направлення інформації до органів 
опіки та піклування за місцем постійного 
проживання щодо участі малолітніх та не-
повнолітніх осіб в клінічних випробуван-
нях є дискутабельним та потребує обгово-
рення стосовно доцільності і необхідності. 

Інтереси учасників дослідження (па-
цієнтів, здорових добровольців) захищені 
також за допомогою законодавчо закріпле-
них прав на отримання компенсації у разі 
настання страхового випадку, коли нане-
сена шкода здоров’ю.

Страхування учасників клінічних ви-
пробувань лікарських засобів передбачено 
наступними міжнародними документами:

1.  Належна клінічна практика зобов’язує 
спонсора дослідження «враховувати від-
шкодування вартості лікування учасників 
клінічного випробування у разі нанесення 
шкоди здоров’ю, що пов’язана з процеду-
рами дослідження згідно з нормативними 
вимогами» [9, 1].

2.  Директивою 2001/20/EС визначено, 
що дослідження може проводитись лише 
у випадку, якщо «передбачені страхування 
чи відшкодування збитків, що забезпечують 
відповідальність дослідника та спонсора» 
[1, 1]. 

Страхування клінічних випробувань 
здійснюється на основі законодавства 
Украї ни. Разом з тим, Закон України «Про 
страхування» не визначає страхування від-
повідальності спонсора (організатора ви-
пробування) серед видів обов’язкового 
страхування, і при проведенні досліджень 
застосовується один з видів необов’язкового 

страхування – страхування відповідаль-
ності перед третіми особами, тобто страху-
вання відповідальності спонсора (організа-
тора випробування) перед третіми особами 
– досліджуваними (пацієнтами та здорови-
ми добровольцями). У ст. 8 Закону України 
«Про лікарські засоби» зазначається, що 
«замовник клінічних випробувань лікар-
ського засобу зобов’язаний перед початком 
клінічних випробувань укласти договір 
про страхування життя та здоров’я пацієн-
та (добровольця) в порядку, передбачено-
му законодавством», тобто страхування не 
є обов’язковим видом, але є обов’язковою 
умовою його проведення [11, 9].

Одночасно типовою вимогою інозем-
них фармацевтичних компаній є вимога до 
страхування професійної відповідальності 
дослідників й інших лікарів, які беруть 
участь у випробуваннях, але в Україні ви-
мога до такого обов’язкового страхування 
відсутня, тому при проведенні клінічних 
досліджень застосовується лише в пооди-
ноких випадках. 

Окремо необхідно звернути увагу на 
проблему клінічних випробувань із за-
стосуванням плацебо. Призначення паці-
єнтам у контрольній групі тільки плацебо 
пов’язано з певними юридичними і етич-
ними проблемами, оскільки може обмеж-
увати їх право на отримання кращого з 
можливих на сьогоднішній час засобів лі-
кування, На нашу думку, це суперечитиме 
ст. 49 Конституції України та ст. 7 Закону 
України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» «Гарантії права на 
охорону здоров’я», якою передбачено, що 
держава згідно з Конституцією України 
гарантує всім громадянам реалізацію їх 
прав у галузі охорони здоров’я шляхом: … 
подання всім громадянам гарантованого 
рівня медико-санітарної допомоги у обсязі, 
що встановлюється Кабінетом Міністрів 
України» [12, 1].

Можливості застосування плацебо об-
межені, бо у відповідності до Гельсінської 
декларації (2008) дозволяється тільки у ви-
падках:
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• по-перше, якщо ефективного спо-
собу лікування хвороби не існує;

• по-друге, якщо представлені пере-
конливі науково обґрунтовані мето-
дологічні причини використання 
плацебо для оцінки ефективності 
або безпечності ЛЗ, і пацієнти, 
що отримують плацебо, не будуть 
наражатись на ризик заподіяння 
серйозної або незворотної шкоди їх 
здоров’ю [10, 1].

Тому з метою максимального захисту 
безпеки і здоров’я пацієнтів, які беруть 
участь у плацебо-контрольованому клініч-
ному дослідженні, протокол дослідження 
повинен передбачати:

1. Наявність ретельно розроблених 
критеріїв включення і виключення 
для відбору тільки тих пацієнтів, ри-
зики для яких будуть мінімальними.

2. Умови рандомізації з максимальним 
зменшенням кількості пацієнтів, що 
будуть приймати плацебо.

3. Обов’язкову госпіталізацію пацієнтів 
на період прийому плацебо, в тому 
числі і на період мінімізації дії по-
передніх лікувальних засобів. 

4. Ретельний нагляд дослідника за ста-
ном здоров’я досліджуваних.

5. Мінімально короткий період при-
йому плацебо.

6. Перелік препаратів екстреної терапії, 
які дозволяється приймати дослі-
джуваному в разі погіршення стану 
здоров’я, і їх забезпеченість.

7. Можливість передчасного виведення 
пацієнта з дослідження в разі по-
гіршення стану здоров’я та забезпе-
чення необхідним лікуванням.

8. Наявність об’єктивних критеріїв 
для можливості продовження участі 
пацієнта в клінічному дослідженні 
після успішного лікування рецидиву.

9. Наявність додаткової версії інформо-
ваної згоди на продовження участі 
пацієнта в клінічному дослідженні 
після успішного лікування рецидиву. 

10. Інформація для пацієнтів про мож-
ливе альтернативне лікування у разі 
закінчення дослідження або перед-
часного їх виведення.

11. Ретельний відбір клінічних баз, на 
яких кваліфіковано здійснюється 
високоспеціалізоване обстеження 
пацієнтів і медична допомога.

12. Ретельний відбір дослідників, перш 
за все, за досвідом проведення 
клінічних досліджень (не менше 
5 років).

13. Постійний нагляд з боку Центральної 
та локальної комісій з питань етики 
на місці проведення випробування.

Умови застосування плацебо в клініч-
них дослідженнях, засоби безпеки, які при 
цьому повинні бути застосовані, потребу-
ють чіткого законодавчого регулювання.

Для створення сприятливих умов про-
ведення клінічних досліджень, забезпе-
чення захисту досліджуваних, підвищення 
авторитету держави, вітчизняної системи 
охорони здоров’я і українських науков-
ців-дослідників необхідно удосконалити 
правові засади цих досліджень, а тому за-
значені проблеми потребують подальшого 
вивчення та обговорення з наступним вне-
сенням відповідних змін в нормативно-
правову базу України. З цією метою слід: 

1. Створити робочу групи з метою 
вивчення зазначених правових проблем.

2. Розробити проект щодо внесення 
відповідних змін до нормативно-правових 
актів. 

3. Надати пропозиції Комітету Верховної 
Ради України з питань охорони здоров’я та 
Кабінету Міністрів України. 

в.м. корнацький, т.в. талаєва, о.в. сілантьєва
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резюМе
В статье изложены главные правовые проблемы проведения клинических испытаний, 

среди которых: наличие недостатков в регулировании таможенных вопросов поставок 
партий незарегистрированных лекарственных средств с целью клинических испытаний; 
отсутствие надлежащего правового основания для испытаний на базе лечебно-профи-
лактических учреждений; обеспечение конфиденциальности в соотвествии с междуна-
родными требованиями; проблемы клинических испытаний с использованием плацебо; 
соблюдение условий страхования. 

SUMMARY
The article discusses major legal problems of conducting clinical trials, including: 

drawbacks in customs regulation of supplying the parties of unregistered medications imported 
with the purposes of clinical trials; absence of proper legislative grounds for medical researches 
conducted on the basis of health care institutions; ensuring confidentiality in accordance with 
international requirements; problems of clinical placebo-controlled clinical trials; adherence to 
insurance conditions.

Подано  12.02.2012.

в.м. корнацький, т.в. талаєва, о.в. сілантьєва
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Сьогодні здоров’я визнається однією з 
найвагоміших цінностей суспільства, най-
важливішою умовою і засобом всього сус-
пільного розвитку, більш того – однією з 
основних його цілей, важливим соціально-
політичним феноменом, який свідчить про 
ступінь розвитку і благополуччя суспіль-
ства. Право на охорону здоров’я нині ви-
знано одним з невід’ємних прав людини і 
народу [1].

Ступінь розвитку, ефективність сис-
теми охорони здоров’я визначає разом з 
іншими чинниками рівень національної 
безпеки. Стратегія національної безпеки 
України [14] серед стратегічних цілей, прі-
оритетів та завдань політики національної 
безпеки визначає досягнення високих соці-
альних стандартів, вирішення на цій основі 
нагальних демографічних проблем, що 
передбачає створення умов для зміцнення 
здоров’я нації та зменшення рівня смерт-
ності населення, забезпечення доступності 
якісних медичних послуг для усіх верств 
населення1 тощо.

1 охорона здоров’я та медичне обслуговування у 
Стратегії національної безпеки України не віднесені до 
соціального забезпечення, виділені окремо.

Окрім створення системи надання якіс-
ної і доступної медичної допомоги (медич-
ного обслуговування), забезпечення еко-
логічної безпеки, належного рівня життя, 
здоров’я окремих осіб і суспільне здоров’я 
в цілому охороняються встановленням від-
повідальності за шкоду, заподіяну життю і 
здоров’ю особи та здоров’ю населення, у 
тому числі кримінальної (розділи II, XIII 
Особливої частини КК України), а також 
застосуванням заходів безпеки (розділ XIV 
Загальної частини КК України).

Кримінальний кодекс України містить 
ст.  96 «Примусове лікування», розміщену 
у Загальній частині у розділі XIV «Приму-
сові заходи медичного характеру та приму-
сове лікування». В цій статті використано 
термін «хвороби, що становлять небезпеку 
для здоров’я інших осіб». З приводу розу-
міння і переліку таких хвороб нині у нау-
ковому середовищі не існує єдиної думки. 
Так, наприклад, деякі науковці відносять 
до таких хвороб туберкульоз, венеричні 
хвороби, алкоголізм тощо, не визначаючи 
родового поняття [17]. А.А. Музика вва-
жає, що тут йдеться про соціально небез-
печні захворювання, до яких відповідно до 
Основ він відносить туберкульоз, психічні, 

К.Б. нароВСьКа,
магістр права, науковий співробітник
(Інститут медичного і фармацевтичного права
та біоетики Академії адвокатури України)
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венеричні захворювання, СНІД, лепру, хро-
нічний алкоголізм, наркоманію, карантинні 
захворювання, а також, на його думку, до та-
ких хвороб необхідно віднести токсикома-
нію [18]. Деякі автори заперечують можли-
вість застосування примусового лікування 
до алкоголіків, наркоманів, токсикоманів 
[16]. У той же час КПК України [3] містить 
розділ шостий «Застосування примусових 
заходів медичного характеру» та окремо 
статтю 4111 «Порядок застосування судом 
примусового лікування до засуджених, які 
є алкоголіками чи наркоманами, і його при-
пинення», розміщену у розділі п’ятому «Ви-
конання вироку, ухвали і постанови суду», 
тобто передбачає можливість примусового 
лікування алкоголіків, наркоманів, токсико-
манів, психічно хворих, але не передбачає 
можливість лікування хворих на особливо 
небезпечні, небезпечні інфекційні та/або па-
разитарні, карантинні хвороби. У преамбулі 
постанови Пленуму Верховного Суду Укра-
їни «Про практику застосування судами 
примусових заходів медичного характеру 
та примусового лікування» [15] фактично 
ототожнюються примусові заходи медич-
ного характеру та примусове лікування, 
яке вважається лікуванням від психічних 
хвороб або інших психічних розладів, хоча 
в подальшому в цій постанові згадуються 
і «хвороби, що становлять небезпеку для 
здоров’я інших осіб», і «невідкладна при-
мусова амбулаторна чи стаціонарна психі-
атрична допомога»2, і «обов’язковий лікар-
ський нагляд щодо особи, яка має психічний 
розлад…». Пунктами 24, 25 названа поста-
нова не визнає алкоголізм, наркоманію та 
токсикоманію хворобами, щодо яких може 
бути застосоване примусове лікування, з 
чим ми не погоджуємося.

Питання застосування примусового 
лікування та дотичні до нього неоднора-

2 Термін «невідкладна примусова медична допо-
мога» не відповідає положенням основ законодавства 
України про охорону здоров’я, оскільки невідкладна 
медична допомога не потребує згоди пацієнта, а відпо-
відно і необхідності його «примушування» і винесення 
будь-якого судового рішення з цього питання.

зово були предметом наукових досліджень 
юристів. На рівні дисертаційних робіт 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук кримінально-правові про-
блеми осудності, обмеженої осудності та 
неосудності досліджували Т.М. Приходько 
(2001 р.), В.В. Лень (2003 р.), О.В. Зайцев 
(2006 р.). С.Л. Шаренко (2000 р.) здійснила 
дослідження кримінально-процесуальних 
проблем застосування примусових захо-
дів медичного характеру; І.М. Горбачова 
(2008 р.) здійснила ґрунтовне порівняльне 
дослідження заходів безпеки в криміналь-
ному праві; кримінально-правовий та 
кримінологічний аспекти примусового лі-
кування від наркоманії дослідив у своїй дис-
ертаційній роботі О.В. Юношев (2006 р); 
І.В. Жук (2009 р.) присвятила своє дисерта-
ційне дослідження кримінально-правовим 
питанням примусових заходів медичного 
характеру та примусового лікування.

Разом з тим, частина названих дисер-
таційних робіт виконувалася на матеріалі 
проектів Кримінального кодексу України, 
які існували до його прийняття у 2001 р., 
а також на емпіричному матеріалі за до-
сить нетривалий проміжок часу від дати 
набрання чинності новим Кримінальним 
кодексом України 2001 р. Певні свої тези 
визнають дискусійними та/або здатними 
до подальшого розвитку самі автори дисер-
таційних робіт. Незважаючи на пропозиції 
учених, положення розділу XIV «Приму-
сові заходи медичного характеру та при-
мусове лікування» Кримінального кодексу 
України не змінювалися жодного разу з мо-
менту його прийняття. Також не узгоджені 
до цього часу норми нормативно-правових 
актів різних галузей права (законодавства), 
що торкаються питання застосування при-
мусових заходів медичного характеру, при-
мусового лікування, надання медичної до-
помоги засудженим, прав пацієнтів тощо. 
Переважна більшість підручників кри-
мінального, кримінально-виконавчого та 
кримінально-процесуального права торка-
ються питання застосування примусового 
лікування надто коротко, поверхово. 
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Спираючись на викладене автор у цій 
статті ставить за мету здійснити дослі-
дження законодавчих актів різних галузей 
права України, які регулюють питання за-
стосування примусового лікування (при-
мусової, обов’язкової госпіталізації до 
стаціонарного лікувального закладу, при-
мусових заходів медичного характеру 
тощо) та довести єдність сутності цих 
правовідносин і необхідність уніфікації 
їх правового регулювання на засадах кри-
мінального, кримінально-виконавчого та 
кримінального процесуального права.

Примусове лікування (огляд, обсте-
ження, нагляд, госпіталізація) є правообме-
женням, що застосовується у дуже важли-
вій сфері суспільних відносин, пов’язаних 
з реалізацією особою особистих немайно-
вих прав, що забезпечують її фізичне іс-
нування та соціальне буття, а саме: права 
на життя; права на охорону здоров’я; 
права на медичну допомогу; права на усу-
нення небезпеки, яка загрожує життю та 
здоров’ю; права на інформацію про стан 
свого здоров’я; права на таємницю про 
стан здоров’я; права на особисту недотор-
каність; права на свободу; права на сво-
боду пересування [4]. Тому здійснюватися 
таке правообмеження повинне лише за ви-
ключних обставин, коли це є єдиним спо-
собом убезпечити особисте та суспільне 
здоров’я, загальнолюдські цінності. Саме 
так буде дотримано принцип відповідаль-
ності суб’єкта права, бо межею здійснення 
будь-якого права є відсутність шкоди пра-
вам і законним інтересам інших осіб.

У цьому розумінні повинно бути ви-
знане суспільно-небезпечним діянням за-
вдання шкоди своєму здоров’ю, яке одно-
часно створює загрозу завдання або завдає 
шкоди іншим особам:

 – життю та/або здоров’ю осіб, що 
контактують з хворим;

 – моральної шкоди родичам, близь-
ким, друзям, іноді, навіть, репута-
ції роботодавця;

 – матеріальної шкоди, спричиненої 
витратами на лікування «запуще-

них» хвороб, що часто призводять 
до інвалідності, на соціальне забез-
печення інвалідів, на реабілітацію, 
на дезинфекцію та профілактику в 
оточенні хворого тощо.

До осіб, які несумлінно ставляться до 
визначеного законодавством обов’язку пі-
клуватися про своє здоров’я та здоров’я 
інших осіб [8], чим ставлять у небезпеку 
невизначене коло інших осіб і суспільство 
в цілому, тобто вчиняють суспільно-небез-
печне діяння, доцільно застосовувати за-
хід безпеки у виді примусового лікування 
(огляду, обстеження, нагляду). По суті, 
таке несумлінне ставлення може бути ква-
ліфіковано залежно від обставин справи як 
злочинна самовпевненість або непрямий 
умисел [2]. Відповідно застосувати захід 
безпеки до особи можливо виключно у по-
рядку кримінального судочинства.

Примусове лікування та примусовий 
лікарський нагляд, на нашу думку, можуть 
бути застосовані судом до осіб3:

1) які вчинили у стані неосудності сус-
пільно небезпечні діяння;

2) які вчинили у стані обмеженої осуд-
ності злочини;

3) які вчинили злочин у стані осуднос-
ті, але захворіли на психічну хворобу до 
постановлення вироку або під час відбу-
вання покарання;

4) які вчинили злочин, передбачений 
статтею 3251 цього кодексу4;

5) які вчинили злочин на ґрунті алко-
голізму, наркоманії, токсикоманії.

3 На нашу думку, оскільки примусові заходи ме-
дичного характеру є медичним втручанням, яке здій-
снюється за рішенням суду без згоди пацієнта із за-
стосуванням певної міри (ступеню) обмеження свободи 
пересування, то доцільніше використовувати загаль-
ний термін «примусове лікування» і визначати режим 
такого лікування.

4 Пропозиція автора про включення до КК Украї-
ни статті 325-1 виходить за межі теми цієї статті і 
буде предметом окремого дослідження. в загальних ри-
сах в пропонованій статті КК автор пропонує визна-
чити злочином порушення законодавства про охорону 
здоров’я, яке полягає у несумлінному ставленні до сво-
го здоров’я, що поставило у небезпеку або спричинило 
шкоду здоров’ю невизначеного кола осіб та матеріаль-
ну шкоду.
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Саме кримінальне, кримінально-вико-
навче та кримінальне процесуальне право 
мають у своєму арсеналі необхідні інстру-
менти, здатні забезпечити права осіб, щодо 
яких вирішується питання про застосу-
вання примусового лікування:

презумпція невинуватості, аналогіч-
ною якій є презумпція психічного здоров’я 
особи;

обов’язок доводити вину особи у вчи-
ненні злочину (суспільно небезпечного ді-
яння), або необхідність застосування при-
мусового лікування до особи, яка вчинила 
передбачене Особливою частиною КК 
суспільно-небезпечне діяння у стані нео-
судності, або необхідність визнання особи 
обмежено осудною чи неосудною тощо по-
кладається на сторону обвинувачення; 

відповідно, особа може захищатися від 
обвинувачення, вимагати проведення аль-
тернативної судово-психіатричної або су-
дово-медичної експертизи, оскаржувати рі-
шення суду, у тому числі про застосування 
примусового лікування, але не зобов’язана 
доводити свою невинуватість або психічне 
здоров’я чи відсутність хвороб, небезпеч-
них для здоров’я інших осіб, так само, як і 
своє відповідальне ставлення до лікування 
таких хвороб;

принцип диспозитивності, який діє в 
межах цивільного судочинства, навпаки, 
зобов’язує особу доводити наявність до-
статнього рівня свого здоров’я та своє від-
повідальне ставлення до здоров’я для за-
перечень проти примусової госпіталізації, 
що не відповідає презумпції психічного 
здоров’я та створює небезпеку прийняття 
судового рішення, всупереч (без належ-
ного врахування)  фактичним обставинам 
справи, сприяє зловживанням у правовід-
носинах з охорони здоров’я.

Для кращого розуміння правової дій-
сності у сфері застосування примусового 
лікування вважаємо за доцільне виявити і 
проаналізувати основні (ключові) законо-
давчі акти, в яких згадується цей термін.

Про стурбованість законодавця вирі-
шенням питання зниження рівня захво-

рюваності на наркоманію та рівня злочин-
ності свідчить прийняття Закону України 
«Про заходи протидії незаконному обігу 
наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів та зловживання ними» 
[12]. Саме цей Закон у ст. 1 містить визна-
чення поняття примусового лікування, але 
сформульоване виключно стосовно осіб, 
хворих на наркоманію, а також поняття 
ухилення цих осіб від медичного огляду, 
медичного обстеження або лікування. 
А.А. Музика, аналізуючи цей факт, зазна-
чає, що слід «розділяти адміністративне і 
кримінальне застосування примусового лі-
кування» [18]. Вважаємо, що така ситуація 
призводить до неузгодженості в розумінні 
поняття примусового лікування і повинна 
бути ліквідована в бік закріплення по-
няття та особливостей застосування при-
мусового лікування саме в КК, а не в за-
значеному Законі, оскільки вважаємо, що 
виключно кримінальним законом повинне 
здійснюватися обмеження такого істот-
ного права людини, як право відмовитися 
від медичного втручання. Тим більше, що 
Закон формулює поняття примусового лі-
кування таким чином, що воно виглядає 
більше як покарання, а не як захід безпеки: 
важіль примусу покладений саме на про-
цес лікування, а не на режим, у якому це 
лікування повинне відбуватися5. Так само 
і процедурні питання, пов’язані з розгля-
дом справ про направлення на примусове 
лікування повинні бути вирішені в КПК, 
а питання дострокового припинення (не 
«звільнення від», як це звучить у досліджу-
ваному Законі, бо це не покарання) приму-
сового лікування або його продовження – 
в КК, КВК, КПК.

Вкрай небезпечним, на нашу думку, 
є використання у ст. 16 названого Закону 

5 «Примусове лікування – лікування на підставі су-
дового рішення хворого на наркоманію, який ухиляється 
від добровільного лікування або продовжує вживати 
наркотичні засоби без призначення лікаря і порушує 
права інших осіб» – ст. 1 закону України «Про захо-
ди протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та зловживання 
ними» [12]

к.Б. наровська
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поняття «небезпечної поведінки» особи, 
хворої на наркоманію. Таке поняття не 
узгоджується з поняттями «суспільно-
небезпечне діяння» та «злочин», тому 
може бути витлумачене досить широко і 
суб’єктивно, що неприпустимо, оскільки 
створює небезпеку порушення прав лю-
дини, що забезпечують її природне існу-
вання, – тлумачення поняття «небезпеч-
ної поведінки» ст. 16 цілковито віддає на 
розсуд близьких родичів, «інших осіб» та 
працівників органів внутрішніх справ і 
прокуратури. Ми вважаємо неприпусти-
мим застосування примусового лікування 
в адміністративному порядку.

Закон України «Про боротьбу із за-
хворюванням на туберкульоз» [11] у ст. 12 
передбачає обов’язкову госпіталізацію до 
протитуберкульозних закладів та лікування 
хворих на заразні форми туберкульозу, в 
тому числі соціально дезадаптованих, із 
супутніми захворюваннями на хронічний 
алкоголізм, наркоманію чи токсикоманію. У 
разі ухилення від обов’язкової госпіталіза-
ції такі особи за рішенням суду підлягають 
розшуку, приводу та обов’язковій госпіталі-
зації до протитуберкульозних закладів, ви-
значених місцевими органами виконавчої 
влади, на строк до 3-х місяців з можливістю 
продовження цього строку за рішенням суду 
на підставі висновку лікарської комісії про-
титуберкульозного закладу. Закон у даному 
випадку використовує термін «обов’язкова 
госпіталізація і лікування», але по суті – 
це примусове лікування у стаціонарному 
режимі. При цьому із списку хворих, які 
підлягають обов’язковій госпіталізації, ви-
ключені особи, які страждають на психічні 
розлади, вагітні жінки та жінки, які мають 
дітей віком до 3-х років, що, на нашу думку, 
недоцільно. Можливо, для лікування таких 
хворих потрібно створювати спеціальні 
умови у закладах охорони здоров’я, але не-
припустимо, що нині законодавство фак-
тично дозволяє їм безперешкодно поширю-
вати інфекцію, у тому числі серед дітей.

Названий Закон містить також низку 
процесуальних положень, що регулюють 

«обов’язкову госпіталізацію і лікування» 
хворих на заразну форму туберкульозу, а 
також положень, якими визначається по-
рядок надання протитуберкульозної допо-
моги в установах виконання покарань та 
слідчих ізоляторах і особам, звільненим 
з установ виконання покарань та слідчих 
ізоляторів, які хворі на активну форму ту-
беркульозу. Як вже зазначалося вище, ми 
вважаємо за доцільне врегулювати названі 
питання у КВК та КПК.

Чинним положенням ст. 12 «Госпіталі-
зація, лікування та медичний (диспансер-
ний) нагляд за хворими на туберкульоз» 
Закону України «Про боротьбу із захво-
рюванням на туберкульоз» кореспондує 
глава 11 Цивільного процесуального ко-
дексу України «Розгляд судом справ про 
обов’язкову госпіталізацію до протиту-
беркульозного закладу» [5]. Ми вважа-
ємо, що положення цієї глави не надають 
належного захисту хворому, не вимагають 
доведення факту «ухилення» особи від лі-
кування, надання доказів належного (від-
повідного законодавству) інформування 
хворого, необхідного для прийняття ним 
рішення тощо. З огляду на сказане тут і 
вище пропонуємо виключити главу 11 з 
ЦПК і вирішити ці питання у КК та КПК.

Слід також зауважити, що законодавець 
послуговується різними термінами щодо 
зазначення форм туберкульозу в різних за-
конодавчих актах: активна форма, заразна 
форма, загрозлива форма. Це є недоречним 
з огляду на вимоги законодавчої техніки.

Термін «примусове лікування» згаду-
ється, хоча не визначається, і в Законі Укра-
їни «Про психіатричну допомогу» [13]. В 
цьому законі дуже слушно визначені по-
няття  психічного розладу, тяжкого пси-
хічного розладу, психіатричної допомоги, 
амбулаторної і стаціонарної (понад 24 го-
дини підряд) психіатричної допомоги; ви-
значені принципи надання психіатричної 
допомоги, якими є законність, гуманність, 
додержання прав людини і громадянина, 
добровільність, доступність та відповід-
ність сучасному рівню наукових знань, не-



51

обхідність й достатність заходів лікування 
з мінімальними соціально-правовими об-
меженнями; досить детально вирішені 
питання забезпечення безпеки надання 
психіатричної допомоги та запобігання не-
безпечним діянням з боку осіб, які страж-
дають на психічні розлади.

Однак, певні зауваження викликає 
ст. 14, яка має назву «Підстави для госпі-
талізації особи до психіатричного закладу 
в примусовому порядку», але по суті в ній 
викладені підстави для надання особі екс-
треної психіатричної допомоги, хоча вона 
такою не названа. В загальному Закон поді-
ляє психіатричну допомогу на добровільну, 
примусову та примусові заходи медичного 
характеру. Як ми вже зазначали, приму-
сові заходи медичного характеру є, по суті, 
примусовим лікуванням, здійснюваним у 
певному режимі обмеження права пере-
сування. Аналіз умов і процедур застосу-
вання психіатричної допомоги, названої в 
Законі «примусовою» або такою, що нада-
ється у примусовому порядку, дає підстави 
визначити її як екстрену психіатричну до-
помогу. Відповідно, на нашу думку, немає 
підстав звертатись до суду для її застосу-
вання, оскільки відповідно до Основ така 
допомога надається без згоди хворого або 
його законного представника. Якщо ж в 
діях особи, яка потребує психіатричної до-
помоги, є ознаки суспільно-небезпечного 
діяння, передбаченого Особливою части-
ною Кримінального кодексу України, але 
вона (або її законний представник) не по-
годжується на таке медичне втручання, – 
до такої особи судом у порядку криміналь-
ного судочинства може бути застосоване 
примусове лікування. 

В цілому Закон містить велику низку 
процедурних і матеріальних норм, при 
певному доопрацюванні і реалізації яких з 
огляду на сказане здатних забезпечити на-
лежний захист всіх учасників правовідно-
син у сфері психіатрії.

Не вважаємо за можливе обійти ува-
гою при аналізі законодавства України, 
що регулює застосування примусового лі-

кування, і Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення [6], який містить 
ст. 441 «Ухилення від медичного огляду чи 
медичного обстеження» (суб’єктом є ви-
ключно особа, хвора на наркоманію, або 
така, що зловживає наркотичними засо-
бами або психотропними речовинами) та 
ст. 45 «Ухилення від обстеження і профі-
лактичного лікування осіб, хворих на вене-
ричну хворобу». Ці норми права є цілком 
слушними, за виключенням зауваження, 
яке вже неодноразово зроблене в цій статті: 
правообмеження у такій важливій сфері 
правовідносин повинно здійснюватися в 
кримінальному, а не в адміністративному 
порядку.

Проведений аналіз чинного законодав-
ства України дає підстави виокремити два 
можливих шляхи (види) лікування (здій-
снення медичного втручання) психічної 
хвороби без згоди пацієнта або його закон-
ного представника:

1) кримінально-правовий – так звані 
«примусові заходи медичного ха-
рактеру», тобто по суті примусовий 
психіатричний нагляд та/або ліку-
вання;

2) позакримінальний – екстрена ме-
дична психіатрична допомога (від-
повідно до Цивільного кодексу 
України, Основ законодавства Укра-
їни про охорону здоров’я, Закону 
України «Про психіатричну допо-
могу»).

Так само чинне законодавство передба-
чає два можливих шляхи (види) лікування 
(здійснення медичного втручання) інфек-
ційних і паразитарних хвороб без згоди 
пацієнта або його законного представника:

1) примусове лікування від хвороб, що 
становлять небезпеку для здоров’я 
інших осіб, призначене судом від-
повідно до ст. 96 КК (тут залиша-
ється відкритим для дискусії питан-
ня включення до цього переліку так 
званих соціальних хвороб – алкого-
лізму, наркоманії, токсикоманії);

2) екстрена медична допомога (від-
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повідно до Цивільного кодексу 
України, Основ законодавства 
України про охорону здоров’я, За-
конів Украї ни «Про психіатричну 
допомогу», «Про заходи протидії 
незаконному обігу наркотичних за-
собів, психотропних речовин і пре-
курсорів та зловживанню ними», 
«Про боротьбу із захворюванням на 
туберкульоз», «Про захист населен-
ня від інфекційних хвороб», «Про 
забезпечення санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення»).

Безумовна сутнісна схожість викладе-
них класифікацій дає підстави визначити 
такі види медичного втручання, здій-
снюваного без згоди пацієнта або його 
законного представника:

1)  примусове лікування (огляд, об-
стеження, нагляд) осіб, які мають 
розлади психіки, або хворих на осо-
бливо небезпечні, небезпечні інфек-
ційні та/або паразитарні хвороби, 
а також хворих на алкоголізм, нар-
команію, токсикоманію, – за рішен-
ням суду у порядку кримінального 
судочинства;

2)  екстрена медична допомога (у т.ч. 
психіатрична) – відповідно до зако-
нодавства про охорону здоров’я.

При цьому, на наш погляд, термін «при-
мусове» лікування (огляд, обстеження, на-
гляд, госпіталізація) слід застосовувати 
виключно у площині кримінально-право-
вих, кримінально-процесуальних та кри-
мінально-виконавчих правовідносин при 
застосуванні заходів безпеки до особи,  
яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, 

передбачене Особливою частиною Кри-
мінального Кодексу України. В усіх ін-
ших випадках, коли основною метою ме-
дичного втручання є збереження життя і 
здоров’я особи незалежно від будь-який ін-
ших її характеристик або обставин, окрім 
наявності реальної небезпеки її життю 
(здоров’ю) при неможливості отримати ін-
формовану згоду цієї особи або її законних 
представників на медичне втручання, – до-
цільно використовувати саме термін «екс-
трена медична допомога».

Відповідні зміни у законодавстві дозво-
лять не лише уніфікувати і зробити більш 
зрозумілою термінологію, а й сприяти-
муть захистові прав хворих осіб, убезпе-
чать їх від свавільного застосування щодо 
них примусу там, де насправді повинна 
бути надана допомога. Тому автор статті 
пропонує залишити у названих законах 
виключно правові норми, що регулюють 
надання екстреної медичної допомоги, а 
правове регулювання питань обмеження 
права на відмову від медичного втручання 
здійснити за допомогою норм КК, КВК та 
КПК України.

Ми пропонуємо також внести зміни до 
ч. 2 ст. 28 Закону України «Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного благо-
получчя населення» [9], а саме: після слів 
«підлягають примусовому стаціонарному 
лікуванню» додати слова «за рішенням 
суду». На нашу думку, виключно за рішен-
ням суду можуть застосовуватись заходи 
безпеки і обмежуватись права і свободи 
фізичної особи, у тому числі право на від-
мову від медичного втручання і свобода 
пересування.
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резюМе
Статья посвящена анализу действующих в Украине законодательных актов, регули-

рующих применение принудительного лечения и принудительных мер медицинского ха-
рактера. Автор предлагает разделить правовое регулирование предоставления экстренной 
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медицинской помощи (соответственно законодательству об охране здоровья) и принуди-
тельного лечения психических, особо опасных, опасных инфекционных и/или парази-
тарных заболеваний, алкоголизма, наркомании, токсикомании (исключительно в рамках 
уголовного, уголовно-исполнительного и уголовного процессуального законодательства).

SUMMARY
This article analyzes the applicable legislation of Ukraine governing the use of compulsory 

treatment and compulsory medical measures. The author proposes to divide the legal regulation 
of the provision of emergency medical care (in accordance with legislation on health care) and 
compulsory treatment of mental, particularly hazardous, infectious and / or parasitic diseases, 
alcoholism, drug addiction, substance abuse (only within the criminal, criminal enforcement and 
criminal procedural law).

рекомендовано кафедрою  
кримінального права та адміністративного права

Подано 15.03.2012.
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Проблема правової охорони гідності 
пацієнтів стає все більш актуальною в кон-
тексті змін у соціальній та медичній сфе-
рах, що відбуваються у сучасному суспіль-
стві. Зокрема, йдеться про досягнення в 
клінічних технологіях продовження життя, 
про загальну демографічну тенденцію 
старіння населення та про зростаюче зна-
чення автономії особи в ухваленні рішень 
в сфері охорони здоров’я. Логічним наслід-
ком осмислення вказаних проблем стало 
формування у праві Європейського Співто-
вариства системи (доктрини, принципів та 
механізмів) правового регулювання право-
відносин з приводу медичного втручання. 

На фоні загального дефіциту теоре-
тичних розробок стосовно прав недієздат-
них пацієнтів та відсутності відповідних 
нормативних засад щодо правових режи-
мів прийняття рішень про лікування цієї 
уразливої категорій пацієнтів в Україні 
об’єктивно актуальним науковим за-
вданням є дослідження європейських 
правових стандартів стосовно захисту 
прав та гідності недієздатних пацієнтів, 
узагальнення досвіду європейських країн, 
які мають розвинене законодавство з цього 
предмета, з метою подальшого викорис-
тання набутих знань у справі побудови ві-
тчизняної нормативної бази. 

Предметом дослідження у представ-
леній статті, яка стала певним етапом на 
шляху розв’язання автором вказаних за-
вдань, є європейські правові стандарти 
захисту прав та гідності недієздатних 
пацієнтів. Науковим засобом дослідження 
предмета є аналіз окремих документів 
Ради Європи з цього питання та Закону 
«Про психічну компетентність», що діє на 
території Англії та Уельсу. Проведене до-
слідження дозволило виокремити правові 
стандарти захисту прав та гідності недієз-
датних пацієнтів та актуалізувати необхід-
ність виконання відповідних зобов’язань 
України перед Радою Європи стосовно 
приведення вітчизняного законодавства у 
цій сфері у відповідність до стандартів ЄС. 

Дієздатність – це «властивість суб’єкта 
права, яка означає його можливість само-
стійно реалізовувати свою правоздатність, 
тобто своїми діями набувати суб’єктивних 
прав і створювати для себе юридичні 
обов’язки та нести відповідальність» [1]. 
Дієздатність характеризує фізичну особу 
з боку її потенційної можливості та фак-
тичної спроможності бути учасником пра-
вовідносин, «передбачає здатність особи 
самостійно здійснювати функції суб’єкта 
права» [2]. Загальна дієздатність харак-
теризує здатність особи реалізувати свої 

Г.а. МироноВа, 
кандидат філософських наук
(Науково-дослідний Інститут приватного права 
та підприємництва НАПрН України)

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ГІДНОСТІ 
НЕДІЄЗДАТНИХ ПАЦІЄНТІВ

Ключові слова: права пацієнта, медична дієздатність, недієздатні пацієнти, попередні 
медичні розпорядження, довгострокова медична довіреність.

 © Г.А. миронова, 2012

Г.А. миронова



вісник Академії адвокатури україни

56

число 2(24) 2012.

суб’єктивні права безвідносно до особли-
востей правового та соціального статусу 
або особистісних характеристик. Спе-
ціальна дієздатність виникає в осіб, які, 
крім зазначених загальних, володіють спе-
ціальними ознаками, з моменту набуття 
ними відповідної ознаки. Спеціальний 
цивільно-правовий статус обумовлюється 
особливостями потреб і функціональної 
спеціальної активності осіб та підтверджу-
ється відповідними нормативними актами, 
що надають спеціальні додаткові права і 
обов’язки для певного кола осіб.

Момент виникнення спеціальної ді-
єздатності різними галузями права ви-
значається по-різному, що залежить від 
характеру регульованих галуззю права 
суспільних відносин та від особливостей 
суб’єкта права. Так статус спеціальної ді-
єздатності за цивільним правом України 
мають: заповідальна дієздатність [3, 8], 
земельна дієздатність [4], сімейна дієздат-
ність [5]. Також дослідники виокремлюють 
спеціальну дієздатність члена парламенту 
[6, 6], трудову дієздатність фізичної особи 
[7], спеціальну дієздатність в праві соці-
ального забезпечення [8] тощо. 

Уявляється, що медична дієздатність як 
компетентність особи пацієнта приймати 
рішення стосовно вибору лікування є спе-
ціальною. Спеціальний статус медичної 
дієздатності проявляється в низці спеці-
альних характеристик суб’єкта медичних 
правовідносин, зокрема, його здатність 
1) розуміти основні процеси, що відбува-
ються у власному організмі, специфіку та 
причинно-наслідковий зв’язок подій ме-
дико-біологічного значення; 2) усвідом-
лювати власні потреби та наслідки того чи 
іншого вибору; 3) виявляти волю, а саме: 
керувати власними діями, приймати та 
висловлювати логічно аргументовані рі-
шення, дотримуватися послідовності дій, 
пов’язаних із власним вибором, брати тя-
гар відповідальності за свій вибір. Компе-
тентність (медична дієздатність) особи па-
цієнта має як суб’єктивну, так і об’єктивну 
складові. Суб’єктивна сторона як фак-

тична здатність, спроможність адекватно 
сприймати, оцінювати інформацію щодо 
власного стану, здійснювати акти волеви-
явлення – завжди індивідуальна, гнучка, 
рухома. В той час об’єктивна сторона – як 
система ознак та індикаторів (в тому числі 
юридичних), на підставі яких виявляється, 
ідентифікується та унормовується така 
компетентність, – має бути статичною за 
визначенням. Оскільки метою правого ре-
гулювання є не індивідуалізація, а уніфі-
кація та формалізація, таке балансування 
між юридичною та фактичною складо-
вими є нелегким, але важливим та в прин-
ципі реальним завданням, що необхідно 
розв’язувати нам в Україні в контексті вже 
існуючих міжнародних стандартів та від-
повідного практичного досвіду.

Європейська парадигма прав людини 
під час медичного втручання сформульо-
вана у загальних правилах, які містяться в 
Конвенції «Про захист прав і гідності лю-
дини щодо застосування біології та меди-
цини» (Далі – Конвенція Ов’єдо): 

• «Будь-яке втручання у сферу 
здоров’я може здійснюватись тільки 
після добровільної та свідомої згоди 
на нього відповідної особи» (стаття 
5). 

• «Особа, що хворіє на психічне 
захворювання, у міру можливості 
бере участь у процедурі надання 
дозволу» (стаття 6); 

• «Якщо на час втручання пацієнт 
перебуває у стані неспроможності 
висловити свої побажання, врахову-
ються побажання щодо медичного 
втручання, висловлені ним раніше» 
(стаття 9).

Як видно, важливим елементом євро-
пейської системи охорони прав та гідності 
пацієнтів є доктрина компетентності 
(дієздатності) пацієнта як суб’єкта пра-
вовідносин з надання згоди на лікування. 
Адже нездатність пацієнта до волевияв-
лення (тимчасова, тривала або незворотна) 
стосовно форм і способів медичного втру-
чання, що можуть бути застосовані до 
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нього, становить специфічну проблему ме-
дичної сфери, яка потребує створення спе-
ціальних правових механізмів прийняття 
медичних рішень. 

Керівні принципи правового захисту 
повнолітніх недієздатних пацієнтів міс-
тяться у Рекомендаціях Комітету міністрів 
«Про принципи правового захисту повно-
літніх недієздатних осіб». Зокрема, в доку-
менті рекомендовано урядам держав чле-
нів Ради Європи посилити або впровадити 
у відповідному законодавстві такі провідні 
принципи. 

Повага до гідності кожної особи як 
людської особистості. Право людини на 
самовизначення стосовно лікування ко-
рениться в її гідності та індивідуальності, 
які є невіддільними та недоторканими, не 
залежать від стану здоров’я та мають бути 
визнаними і захищеними від будь-яких зо-
внішніх впливів. То ж закони та юридичні 
процедури, що стосуються захисту недієз-
датних осіб, мають бути засновані на по-
вазі до прав та основних свобод таких осіб 
із урахуванням легітимно визначених об-
межень. 

Гнучкість та пропорційність право-
вого регулювання. Правові заходи захисту 
повинні бути достатніми та адекватними 
для різних ступенів недієздатності та різ-
них ситуацій. Вони повинні відповідати ін-
дивідуальним обставинам та потребам за-
цікавлених осіб, а також у мінімальній мірі 
обмежувати дієздатність, права і свободи 
осіб та відповідати меті такого обмеження. 
Належні засоби захисту мають бути про-
стими, недорогими та доступними у невід-
кладних випадках.

Максимальне збереження дієздат-
ності. Законодавчі принципи регулювання 
повинні визнавати, наскільки це можливо, 
різні ступені дієздатності, а також можли-
вість змін характеру недієздатності із пли-
ном часу. Відповідно, заходи захисту не 
повинні бути автоматично пов’язані із по-
збавленням цивільної дієздатності. 

Пріоритет інтересів та благополуччя 
зацікавленої особи означає, що при при-

значенні заходів захисту недієздатних осіб 
повинні враховуватися перш за все, мірку-
вання забезпечення особистих інтересів. 

Повага до побажань та почуттів за-
цікавленої особи. При призначенні та 
здійсненні заходів захисту стосовно неді-
єздатних хворих необхідно дізнаватися про 
минулі та теперішні побажання, цінності, 
почуття відповідних осіб, а також врахову-
вати та поважати їх, наскільки це можливо. 

У національному законодавстві пови-
нні бути передбачені спеціальні процедури 
вимірювання та оцінки індивідуальних 
здібностей відповідної недієздатної особи. 
У випадках, коли повнолітня особа, навіть 
за умовами застосування до неї заходів за-
хисту, фактично володіє здатністю надати 
інформовану згоду на конкретне втручання 
у сферу здоров’я, відповідне втручання 
може здійснюватись тільки на основі її 
згоди. В будь-якому разі зацікавлена особа 
має право бути заслуханою особисто в 
процесі, що зачіпає її дієздатність.

Необхідними заходами захисту, що ре-
комендуються Радою Європи, є введення 
правових засобів, які особа, що володіє ді-
єздатністю, може використовувати для вре-
гулювання майбутніх правовідносин на 
випадок втрати своєї здатності з причини 
недостатності своїх особистих здібностей. 
Таким особам повинна бути надана легі-
тимна можливість отримати користь від 
представництва та завчасно складених 
документів, зокрема, довіреності на пред-
ставництво інтересів пацієнта та медич-
ного заповіту. Такі попередні медичні роз-
порядження особи повинні мати пріоритет 
перед іншими формами захисту.

Спеціальні принципи щодо статусу та 
юридичних механізмів інституту завчасного 
планування лікування та догляду викладені 
у Рекомендаціях Комітету міністрів «Про 
принципи, що стосуються довготривалих 
доручень та попередніх розпоряджень на 
випадок недієздатності». 

Відповідно до Рекомендацій держави 
повинні сприяти завчасному самовизна-
ченню дієздатних дорослих людей на випа-
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док їх нездатності у майбутньому за допо-
могою відповідних доручень та попередніх 
розпоряджень. Відповідно до принципів 
самовизначення і субсидіарності, держави 
повинні розглянути питання про надання 
цим методам пріоритету над іншими захо-
дами захисту.

«Довготривала довіреність» визнача-
ється як юридичний документ, який скла-
дається дієздатним повнолітнім з метою, 
що він залишається в силі або вступає в 
силу у випадку недієздатності довірителя. 
Довірителем є особа, що видає довіреність. 
Особа, що уповноважена діяти від імені 
довірителя є представником. Довготри-
вала довіреність складається в письмовій 
формі. В документі має бути чітко вказано, 
що він вступає в силу або залишається в 
силі в разі недієздатності довірителя. Дієз-
датні довірителі повинні мати можливість 
відкликати довіреність в будь-який час. 
«Попередні директиви» – це інструкції чи 
побажання, зроблені дієздатними дорос-
лими з питань, які можуть виникнути в разі 
їхньої недієздатності.

Комітет міністрів Ради Європи реко-
мендує державам розробити положення і 
механізми, які можуть бути необхідними 
для забезпечення достовірності докумен-
тів; врегулювати порядок чинності дові-
реності; внормувати процедури та критерії 
визначення дієздатності пацієнтів; розгля-
нути питання про введення системи сер-
тифікації, реєстрації та/або повідомлення 
стосовно видачі, скасування, чинності, 
припинення дії доручень; передбачити ме-
ханізми врегулювання конфліктів інтересів 
довірителя та представника; розглянути, 
за яких обставин постійна довіреність 
втрачає силу та які заходи захисту слід 
вчинити за таких обставин; вирішити, 
якою мірою завчасні директиви повинні 
мати обов’язкову силу. Попередні дирек-
тиви, які не мають обов’язкової сили, слід 
розглядати як заяви про бажання, яким 
необхідно приділяти належну повагу; 
розглянути питання про ситуації, які вини-
кають у разі істотної зміни обставин.

Механізм довгострокової довіреності 
пацієнта також передбачає створення сис-
теми контролю, зокрема, спеціального 
компетентного органу, який повинен мати 
право на розслідування та втручання, у разі 
коли представник діє не у відповідності з 
дорученням або із інтересами довірителя. 
Таке втручання може включати в себе при-
пинення дії довіреності повністю або част-
ково, а компетентний орган повинен мати 
можливість діяти за запитом або за влас-
ною ініціативою.

Правові режими попередніх розпо-
ряджень у національному законодавстві 
європейських країн дуже різняться. В 
країнах, в яких були прийняті спеціальні 
закони, що надають юридично обов’язкову 
силу завчасно висловленим побажанням 
(Австрія, Бельгія, Англія та Уельс, Іспанія, 
Нідерланди, Угорщина, Фінляндія), за-
вчасна відмова від лікування здебільшого 
має саме таку силу, як відмова, зроблена 
компетентним пацієнтом у теперішній час. 
У Німеччині, Франції, Італії, Швейцарії за-
конодавство, що надає юридично легітим-
ної сили завчасно складеним директивам 
пацієнта, знаходиться у стадії формування 
або впровадження. Країни, в яких немає 
спеціального законодавства та відсутній 
законний статус попередніх директив – 
Греція, Італія, Литва, Норвегія, Португалія, 
Сербія, Словакія, Туреччина, Україна.

У який спосіб надані керівні принципи 
можуть бути втілені у норми національного 
права можна проаналізувати на прикладі 
Закону «Про психічну компетентність 
(Далі – Закон), що діє на території Англії 
та Уельсу та розрахований на всіх повно-
літніх дієздатних. В Законі викладено пра-
вові норми, які повинні застосовуватись, 
коли людина оцінюється як така, що є 
нездатною приймати особисті рішення, а 
також правові засоби для дієздатних осіб 
заздалегідь планувати рішення, коли їм, 
можливо, не вистачить здатності для при-
йняття важливих особистих рішень. Закон 
поширюється на рішення, що стосуються 
власності, фінансових справ, а також пи-
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тань охорони здоров’я та інших особистих 
рішень, зокрема, особистої гігієни.

Згідно із Законом компетентність 
особи визначається як здатність розуміти 
наслідки власних рішень. Особа визнача-
ється як така, що не в стані приймати рі-
шення за себе, якщо вона не здатна здій-
снити якнайменш одну з наступних дій:

• Розуміти надану їй інформацію
• Зберігати цю інформацію протягом 

часу, достатнього для прийняття 
рішень

• Зважувати та порівнювати інфор-
мацію, необхідну для прийняття 
рішень

• Повідомити про свої рішення за 
допомогою будь-яких можливих 
засобів: усної мови, мови жестів, 
навіть за допомогою простих рухів 
м’язів, таких як мигання очима, 
потиск руки.

Закон ґрунтується на п’яти засадничих 
принципах, що в сукупності демонструють 
загальну позицію, у який спосіб суспіль-
ство розглядає своїх громадян, які втра-
тили здатність приймати рішення за себе. 

1. Презумпція дієздатності. Кожна до-
росла людина має право приймати власні 
рішення. Припускається, що людина 
здатна приймати власні рішення в кон-
кретній ситуації, якщо не доведено інше. 
У такий спосіб в ході судового розгляду 
тягар доведення покладається на особу, яка 
стверджує, що здібностей не вистачає. 

2. Право на підтримку в прийнятті 
власних рішень. Перш ніж можна перед-
бачити, що особа втратила здатність при-
ймати рішення, необхідно здійснити «всі 
можливі заходи» прийнятної допомоги 
та підтримки для того, щоб заохотити її 
приймати власні рішення, а також повідо-
мляти про такі рішення. У Пояснюваль-
ній записці до Закону роз’яснено, що «всі 
можливі заходи» можуть включати в себе 
«забезпечення інформацією, що стосу-
ється рішень в простій зрозумілій формі, 
в середовищі, що є звичайним за такою 
суттєвою умовою, що людина знаходиться 

в звичайному середовищі». Такі заходи 
також «можуть включати в себе: викорис-
тання конкретних комунікаційних страте-
гій; надання інформації в більш доступній 
формі; лікування основного психічного 
розладу з тим, щоб відновити відповідну 
здатність особи». 

3. Людина не повинна автоматично 
розглядатися як психічно (розумово) 
не здатна тільки тому, що робить не-
розумні рішення, завдяки яким вона, 
можливо, опиняється у становищі ризику 
та небезпеки. Не слід вважати, що хтось 
має недостатньо здібностей тільки тому, 
що його рішення можуть здаватися неро-
зумними або ексцентричними. В основі 
цього принципу лежить право на особисту 
автономію, що включає, зокрема, право 
людини на те, щоб приймати незвичні, ір-
раціональні або ексцентричні рішення, які 
об’єктивно можуть розглядатися як такі, 
що не відповідають інтересам цієї особи. 

4. Дії або рішення, які вчиняються від-
повідно до цього закону на захист або від 
імені особи, якій не вистачає здібностей, 
повинні відповідати її найкращим інтер-
есам. Закон передбачає перелік факторів, 
які замісні приймальники рішень повинні 
взяти до уваги, вирішуючи питання, що 
саме є в найкращому інтересі особи. 

5. Якщо особі не вистачає здатності 
приймати рішення від власного імені, ма-
ють бути розглянуті всі альтернативи та 
обрано варіант, пов’язаний із наймен-
шими обмеженнями основних прав та 
свобод людини. При розгляді переваг па-
цієнта важливо, щоб вони враховувалися, 
особливо у випадку, якщо передбачаються 
негативні наслідки лікувальних процедур. 

Законом введено в дію новий тип до-
ручення – довгострокову довіреність 
на прийняття рішень щодо особистого 
благополуччя, яка надає повноваження 
довіреній особі приймати рішення з пи-
тань здоров’я, особистого благополуччя 
довірителя (щодо лікування, місця про-
живання, повсякденних питань особис-
того характеру тощо). Довіреність з питань 
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особистого благополуччя вступає в силу, 
тільки коли довіритель стає не в силі при-
ймати рішення. Використовуючи механізм 
довгострокової довіреності, пацієнти мо-
жуть за власним вибором уповноважити 
особу приймати рішення стосовно охорони 
здоров’я від їхнього імені, якщо вони втра-
чають здатність приймати власні рішення. 
Довірена особа може давати або не давати 
згоду на лікування, що підтримує життя, 
але тільки якщо це обумовлено в документі 
про повноваження. У будь-якому випадку 
вимагається, щоб представник прийняв рі-
шення в кращих інтересах пацієнта.

Законом також започатковано механізм 
завчасних рішень, який дозволяє заздале-
гідь вказати конкретні види лікування, які 
особа не бажає отримувати у майбутньому, 
коли вона не зможе про це повідомити. По-
передні розпорядження щодо лікування та 
догляду (в тому числі відмова від терапії, 
що підтримує життя) мають обов’язкову 
юридичну силу та повинні виконуватися 
медичним персоналом, якщо відповідають 
певним вимогам. Умовами дійсності та-
ких рішень є, зокрема, таки вимоги: вони 
мають бути складені у письмовій формі, 
підписані особою та свідками. Особи, які 
мають право на складання попередніх роз-
поряджень, повинні досягти 18 років та 
бути дієздатними. 

Особа має право вказати (1) на які про-
цедури вона не погоджується, хоча не 
обов’язково описувати їх докладно у точ-
них медичних термінах; (2) до яких обста-
вин відноситься відмова. Це необхідно для 
того, щоб медичні працівники мали змогу 
вирішити, чи застосовуються попередні 
розпорядження до конкретної ситуації; 
(3) якщо відмова пов’язана із певними релі-
гійними чи філософськими поглядами, було 
б корисним пояснити своє рішення.

Завчасна відмова є юридично 
обов’язковою в тому сенсі, що вона є так 
само дійсною, як відмова, що зроблена ком-
петентним пацієнтом. Навпаки, завчасні 
вимоги на певне лікування не є суворо 
обов’язковими, хоча вони можуть допо-

могти медичним працівникам у визначенні 
того, що є в кращих інтересах пацієнта. 
Щоб бути дійсною, завчасна відмова має 
конкретно стосуватися ситуації, яка вини-
кла, тобто за умови, що немає жодних «ро-
зумних підстав піддавати сумніву, що існу-
ють обставини, яких людина не очікувала і 
які вплинули б на її рішення, якби вона їх 
очікувала». Відмова може поширюватися 
на штучне харчування і гідратацію, але не 
на «основні заходи турботи» – тепло, при-
тулок, гігієнічні заходи та усні пропозиції 
щодо їжі та води. Завчасні рішення не мо-
жуть містити вимоги від працівників охо-
рони здоров’я діяти всупереч закону і тому, 
наприклад, завчасні вимоги про евтаназію 
будуть недійсними.

Розпорядження щодо відмови від жит-
тєпідтримуючого лікування повинні вклю-
чати в себе підписану ясну заяву про те, 
що відмова поширюється на ситуації, «на-
віть якщо життя знаходиться в небезпеці». 
Важливим елементом механізму завчасних 
розпоряджень є принцип, за яким складені 
у легітимній формі особисті директиви ма-
ють пріоритет серед інших рішень.

На даний момент питання просування 
попередніх розпоряджень людини щодо 
майбутнього медичного втручання знахо-
диться під пильним наглядом та постій-
ною увагою органів Раді Європи. Так, в 
період травень – грудень 2011 р. у Парла-
ментській Асамблеї Ради Європи тривали 
слухання за темою «Прижиттєві запо-
віти та захист здоров’я і прав людини на 
всіх етапах життя» (Living wills and the 
protection of health and human rights), 
результатом яких стало прийняття важли-
вих документів – Резолюції 1859 (2012) 
та Рекомендацій 1993 (2012) під спільною 
назвою «захист прав та гідності людини, 
з урахуванням раніше висловлених поба-
жань пацієнтів». У прийнятої нещодавно 
Резолюції 1859 (2012) ПАРЕ рекомендує 
державам-членам: 

6.1. підписати, ратифікувати і повністю 
виконувати Конвенцію Ов’єдо, якщо вони 
ще цього не зробили;
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6.2. застосовувати Рекомендації Ко-
мітету міністрів CM / Rec (2009) 11 Про 
принципи, що стосуються довготривалих 
довіреностей та попередніх розпоряджень 
на випадок майбутньої недієздатності;

6.3. переглянути у разі необхідності 
відповідне національне законодавство з 
метою його поліпшення:

6.3.1. для країн, які не мають спеціаль-
ного законодавства з цього питання, необ-
хідно: розробити плани заходів з кінцевою 
метою прийняття відповідного законодав-
ства стосовно попередніх розпоряджень 
– медичного заповіту та довготривалої 
довіреності з питань охорони здоров’я; 
передбачити інформаційно-просвітницьку 
кампанію для широкої громадськості, а та-
кож медичних та юридичних працівників з 
метою роз’яснення нових положень та ре-
алізації нового законодавства на практиці;

7.1. заохочувати самовизначення дієз-
датних дорослих людей за допомогою по-
передніх розпоряджень та надавати цим 
формам пріоритет над іншими заходами 
захисту;

7.5. забезпечити доступність попере-
дніх розпоряджень у формі заповіту або 
довіреності, уникаючи складних форм або 
інших формальностей. 

Таким чином, вказані положення ста-
новлять фундамент європейських право-
вих стандартів захисту прав та гідності 
недієздатних пацієнтів, які мають бути 
враховані у нормах національного законо-
давства країн членів Ради Європи та країн, 
що приєдналися до Конвенції Ов’єдо.

ВИСНОВКИ
Недієздатні особи є уразливими 

суб’єктами правовідносин з приводу ме-
дичного втручання та потребують додат-
кових засобів для захисту своїх прав, зо-
крема, легалізації інституту завчасного 
планування лікування. Порівняння право-
вих норм, що стосуються попередніх роз-
поряджень європейських країн, виявляє, 
що вони встановлюють різні підходи, які 
засновані на їхніх відмінних правових, со-
ціально-культурних і філософських тра-

диціях. Деякі країни (наприклад, Велико-
британія) надають чільне значення для 
автономії пацієнта та створення можливос-
тей зробити попередні медичні вказівки, а 
інші, які більше покладаються на патерна-
лістські схеми прийняття рішень, все ще 
не бажають приймати закони в цій галузі. 
До останніх належить і Україна. Хоча за-
конодавство країни підтверджує загальний 
принцип, за яким пацієнти мають право від-
мовитися від лікувальних процедур, проте 
немає спеціальних норм про завчасну від-
мову, яка застосовується, коли пацієнт стає 
не в змозі прийняти рішення. Також закон 
явно не визнає право призначити довірену 
особу з охорони здоров’я. Тим не менш, 
попередні медичні директиви в кінцевому 
рахунку можуть зіграти позитивну роль в 
практиці охорони здоров’я, наприклад, з 
метою запобігання марному або непропо-
рційному лікуванню. 

Стаття 9 Конвенції Ов’єдо є відправ-
ною точкою, яка забезпечує мінімальну 
основу для загальноєвропейського розу-
міння цього питання, а подальші Реко-
мендації та Резолюції Ради Європи 1418 
(1999), 4 (1999), 11 (2009), 1859 (2012), 
1993 (2012) містять відпрацьовані керівні 
принципи та спеціальні процедури, які 
допоможуть державам у формування на-
ціонального законодавства, що відповідає 
загальним європейським стандартам.

Загальна проблема регулювання пра-
вовідносин за участю уразливих категорій 
пацієнтів в українському законодавстві 
корениться у відсутності відповідних те-
оретичних розробок та нормативних за-
сад. На виконання своїх обов’язків перед 
Радою Європи Україна повинна взяти до 
уваги рекомендації Ради Європи, зокрема, 
гармонізувати вітчизняне законодавство з 
прав пацієнтів із європейськими стандар-
тами стосовно захисту прав та гідності 
недієздатних пацієнтів. Ці положення ма-
ють бути реалізовані як на доктриналь-
ному рівні, так і на рівні норм відповідних 
юридичних актів – Цивільного кодексу 
України, Основ законодавства України про 
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охорону здоров’я та низки спеціальних за-
конів, наприклад, про права пацієнтів, про 
засади захисту недієздатних повнолітніх, 
про попередні медичні розпорядження. 
Отже, проблема визначення компетенції 
хворого приймати медичні рішення, зо-

крема, правових та клінічних аспектів 
медичної дієздатності особи залишається 
актуальною для практики правового ре-
гулювання відносин з приводу медичного 
втручання в Україні.
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резюМе 
В статье исследуются европейские принципы защиты прав и достоинства недееспо-

собных пациентов. Статья 9 Конвенции Овьедо и рекомендации Совета Европы являются 
отправной точкой для общеевропейского понимания данного предмета. Делается вывод, 
что самоопределение дееспособных взрослых с помощью предварительных распоряже-
ний должно иметь приоритет перед другими способами защиты. 

SUMMARY
European principles concerning the legal protection of incapable patients are in the article 

probed. Article 9 of the Oviedo Convention and Recommendation of council of Europe are the 
starting point that provides the minimal basis for a common European understanding on this 
matter. It is concluded that self-determination for capable adults by means of advance directives, 
living wills should be promoted and given priority over other measures of protection.

рекомендовано кафедрою адвокатської майстерності  
та міжнародної юридичної практики
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Лікарські засоби є унікальним об’єктом 
матеріального світу, адже, з одного боку, 
основне їх призначення полягає у ліку-
вальній здатності та, відповідно, забез-
печенні реалізації кожною особою такого 
особистого немайнового права як право 
на охорону здоров’я, а з іншого – висту-
пає об’єктом торговельного обороту як 
товар. В торговий обіг лікарські засоби 
потрапляють під певними назвами, і про-
блеми, пов’язані із порядком їх присвоєння 
та використання, потребують окремого 
дослідження. Назви лікарських засобів 
є об’єктами правової охорони поряд з ін-
шими засобами індивідуалізації товарів та 
виробників.

Питання цивільно-правової охорони 
назв лікарських засобів предметом спе-
ціальних досліджень в українській циві-
лістиці, зазвичай, не виступають. Окремі 
аспекти цієї проблеми зачіпаються, як 
правило, в роботах із суміжною темати-
кою (І. Кириченко, В. Пашков, О. Федотов, 
А. Олефір та інші вчені). 

Розробник лікарського засобу має 
право зареєструвати назву створеного пре-
парату як товарний знак і забезпечити собі 
таким чином право на цю назву. Найпопу-
лярнішими у цій сфері є словесні товарні 

знаки (торгові назви). Кожна нова назва 
лікарського засобу повинна характеризува-
тися достатньою розрізняльною здатністю 
стосовно всіх інших вже зареєстрованих 
назв лікарських засобів.

В заявці на державну реєстрацію заяв-
ник має зазначити назву лікарського засобу 
та його торгову назву (ст. 9 Закону України 
«Про лікарські засоби») [1]. Відповідно до 
підп. 2.25 п. 2 Порядку проведення екс-
пертизи реєстраційних матеріалів на лі-
карські засоби, що подаються на державну 
реєстрацію (перереєстрацію), а також екс-
пертизи матеріалів про внесення змін до 
реєстраційних матеріалів протягом дії ре-
єстраційного посвідчення, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 26 серпня 2005 р. № 426 (далі 
– Порядок), назва лікарського засобу – це 
назва, дана лікарському засобу, яка може 
бути вигадана заявником (виробником), 
загальноприйнятою або науковою, поряд 
з назвою торгової марки або фірми-вироб-
ника. Таким чином законодавець визначає, 
що назва лікарського засобу може бути ви-
гаданою заявником або загальноприйня-
тою (науковою) [2]. 

У правовій науці назви лікарських за-
собів поділяються на чотири категорії: 
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хімічна (або наукова), міжнародна непа-
тентована, узвичаєна та торгова назва [4]. 
Хімічні назви є похідними від молекуляр-
них формул діючих речовин і характеризу-
ють хімічну структуру молекули. Хімічна 
формула речовини показує, з яких елемен-
тів складається певна речовина та скільки 
атомів кожного елемента входить до складу 
його молекули. Відповідно хімічна назва 
лікарського засобу (активної чи допоміж-
ної речовини, що входить до його складу) 
визначає хімічну структуру певної сполуки 
шляхом відображення словесно-числовим 
(за допомогою слів, індексів, знаків, тощо) і 
відповідним графічним способом якісного 
та кількісного складу її молекули, послі-
довності та характеру зв’язків атома в ній.

Для хімічної назви важливим є поняття 
«родова назва», тобто та частина, від якої 
певним способом утворена відповідна хі-
мічна назва (наприклад, етан дає початок 
назви «етанол»).

Важливою для лікарського засобу є 
також так звана міжнародна непатенто-
вана назва (international nonproprietary 
name) (далі – МНН). Фахівці відзнача-
ють певну некоректність вказаного варі-
анту перекладу цього терміна, який ви-
користовується і в науці, і в нормативних 
актах, оскільки правильніше вести мову 
про «міжнародні назви, які не підлягають 
патентуванню» [5]. Національне законо-
давство, а саме: підп. 2.26 п. 2 Порядку 
визначає МНН як загальноприйняту на-
зву лікарського засобу, яка рекомендо-
вана Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я (далі – ВООЗ). Та насправді зна-
чення МНН є значно ширшим і виходить 
далеко за вказані межі.

МНН призначені для використання в 
цілях ідентифікації конкретної фармацев-
тичної речовини. Більше того, з метою 
забезпечення застосування МНН у від-
повідності до її призначення, вони мають 
бути поза сферою правил охорони прав 
власності, звідки і виникає їх назва «непа-
тентовані». Наявність міжнародної номен-
клатури фармацевтичних речових у формі 

МНН має важливе значення для чіткої та 
однозначної ідентифікації безпечного за-
стосування ліків пацієнтами та для об-
міну інформацією медиками і вченими по 
всьому світу. Особливість МНН також ви-
значається важливістю її вирізнення як за 
написанням, так і за звучанням [6].

Розуміючи важливість чіткого під-
бору та присвоєння МНН для збереження 
здоров’я людей спеціалісти ВООЗ розро-
били спеціальні рекомендації щодо при-
своєння МНН, до яких, зокрема, віднесено: 
вирізняльну здатність як при написанні, 
так і при звучанні; такі назви не мають 
бути довгими та схожими на інші назви, з 
якими їх можливо було б сплутати [7].

У 1993 р. Всесвітньою асамблеєю охо-
рони здоров’я було прийнято резолюцію 
WHA46.19, в якій встановлено вимоги до 
членів ВООЗ щодо МНН, а саме: відпо-
відні правила щодо обов’язкового визна-
чення при маркуванні лікарського засобу 
інформації про МНН, а також рекомендації 
щодо захисту від використання міжнарод-
них непатентованих назв як торгових ма-
рок [8].

ВООЗ розробив свої рекомендації 
щодо присвоєння МНН. Така процедура 
включає в себе подання та екзаменування 
заявки виробника або винахідника. Лише 
після огляду та аналізу заяви запропо-
нована назва обирається та публікується. 
Якщо всі заперечення проти її віднесення 
до МНН обґрунтовано відхилено, назва 
отримує статус рекомендованої МНН та 
включається до списку всіх рекомендова-
них ВООЗ назв. Більше того, з метою від-
бору єдиної непатентованої назви ВООЗ 
тісно співпрацює з національними номен-
клатурними комітетами [9]. 

Україна, яка є членом ВООЗ з 1948 р., 
має дотримуватись всіх вимог щодо при-
своєння міжнародних МНН, визначених 
зазначеною Організацією. Але, на жаль, 
відсутність нормативно-правової бази та 
технічних можливостей не сприяє запрова-
дженню ефективної системи використання 
МНН в українській фармацевтичній галузі.
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Наступним видом назв лікарських за-
собів є так звані узвичаєні назви. Відпо-
відно до підп. 2.2 п. 2 Вимог до інформації 
про застосування лікарського засобу, за-
тверджених наказом Міністерства охорони 
здоров’я від 3 травня 2001 р. № 163 (втра-
тив чинність), узвичаєна назва – це назва, 
що є загальноприйнятою для даного лікар-
ського засобу, використовується кількома 
виробниками, однак не зареєстрована як 
МНН [3]. Прикладами таких назв можуть 
слугувати «демидрол», «еуфілін», «фура-
цилін», «анальгін» [4].

Особливість узвичаєних назв полягає в 
тому, що вони не мають реєстрації як знаки 
для товарів і послуг, не пов’язані з конкрет-
ним виробником лікарських засобів та не 
віднесені до МНН, зареєстрованих ВООЗ. 
Такі назви відомі декільком поколінням 
громадян, тому в їх ефективності та безпеці 
особа зазвичай не має жодних сумнівів.

Водночас на сьогодні відсутня нор-
мативно-правова база, яка б врегулювала 
порядок використання узвичаєних назв, 
адже навіть правове визначення таких назв 
знаходить своє відображення лише у нор-
мативно-правовому акті, який вже втратив 
чинність. Така ситуація може призвести 
до можливих зловживань з боку виробни-
ків лікарських засобів, які можуть подати 
заявку на реєстрацію узвичаєної назви як 
знаку для товарів і послуг. 

Еквівалентом поняттю «узвичаєні на-
зви» є поняття національних непатентова-
них назв, переліки яких визначені майже 
в усіх зарубіжних країнах, та мають на-
зву United States Adopted Name (США), 
Denomition Commune Française (Франція) 
та інші [4]. В Україні ж подібна система від-
сутня. Зазначений підхід, на нашу думку, є 
неправильним, адже дає можливість недо-
бросовісним виробникам або іншим осо-
бам подавати заявку до Державної служби 
інтелектуальної власності (далі – Служба) 
на отримання патенту на певну речовину, 
що входить до складу лікарського засобу, 
що знаходиться в обороті під узвичаєною 
назвою.

Відтак, вирішення зазначеної про-
блеми вбачається шляхом створення спеці-
ального переліку національних непатенто-
ваних назв.

Останнім видом назв ліків є торгова 
назва. В ст. 9 Закону України «Про лікар-
ські засоби», як це вже зазначалось вище, 
визначено, що в заявці на державну реє-
страцію лікарського засобу обов’язково 
має зазначатись його торгова назва. Як за-
значає І. Кириченко, торгова назва лікар-
ського засобу – це назва, під якою лікар-
ський засіб надходить до цивільного обігу, 
і слугує суттєвим елементом забезпечення 
безпеки цього обігу; ця назва має ідентифі-
кувати лікарський засіб; може бути оригі-
нальною (тобто, спеціально вигаданою) та 
«не власною»: МНН або узвичаєною [4].

Аналіз судової практики надає всі під-
стави стверджувати, що торгова назва може 
бути зареєстрована в установленому по-
рядку як знак для товарів і послуг (рішення 
у справі № 19/050-10 Господарського суду 
Київської області від 28 квітня 2011 р.) 
[10]. Водночас, на відміну від назв лікар-
ських засобів, які реєструються Міністер-
ством охорони здоров’я України, знаки для 
товарів і послуг реєструється Службою.

За звичайною процедурою виробник 
подає для реєстрації торгову назву лікар-
ського засобу як знаку для товарів і по-
слуг. В цьому випадку така назва підлягає 
експертизі, яка повинна встановлювати 
відповідність назви критеріям охороноз-
датності. Крім цього з’ясовуються наяв-
ність обставин, що передбачені законом як 
підстава для відмови в реєстрації: слабка 
розрізнювальна здатність, інші предметні 
та семантичні характеристики (абсолютні 
підстави); наявність прав третіх осіб і по-
дібні (відносні підстави). В процесі такої 
експертизи має бути встановлено, чи не 
підпадає пропонована назва лікарського 
засобу під перелік МНН, які по суті є від-
повідними спрощеними замінниками хі-
мічних назв активних речовин лікарських 
засобів, тому не можуть бути зареєстровані 
як знаки для товарів і послуг. 

т.Ю. клочко
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Крім цього, законодавством не визна-
чено послідовності реєстрації торгової 
назви ліків як знаків для товарів і послуг, 
тобто чи повинна передувати такій реє-
страції реєстрація назви лікарського засобу 
в Міністерстві охорони здоров’я. 

Вказані проблеми можуть бути вирі-
шені шляхом розробки методичних реко-
мендацій щодо державної реєстрації тор-
гових назв лікарських засобів як знаків для 
товарів і послуг, в яких, зокрема, можна 
запропонувати зазначити положення щодо 
обміну інформацією при перевірці такої 
назви Міністерством охорони здоров’я та 
Службою, правила щодо реєстрації МНН 
як знаків для товарів та послуг та інші важ-
ливі положення, які сприятимуть ефектив-
ній реєстрації назв лікарських засобів, чер-
говість реєстрації назви лікарського засобу 
в Міністерстві охорони здоров’я та Службі 
та інше. 

З огляду на викладене можна дійти та-
ких висновків:

 – назви лікарських засобів поділя-
ються на чотири групи: хімічна 
(або наукова), міжнародна непа-
тентована, узвичаєна (національна 
непатентована) та торгова;

 – проблеми правозастосовної прак-
тики, пов’язані із використанням 
МНН лікарських засобів, значною 

мірою зумовлені відсутністю нор-
мативно-правової бази щодо зазна-
чення таких назв при маркуванні 
ліків;

 – відсутність нормативно-правової 
бази, пов’язаної із врегулювання 
правовідносин щодо використання 
узвичаєних назв, може мати своїм 
наслідком зловживання з боку ви-
робників ліків, які можуть подати 
заявку на реєстрацію узвичаєної 
назви як знаку для товарів і послуг; 

 – з метою вирішення правових про-
блеми, які виникають у зв’язку з 
реєстрацією назв лікарських засо-
бів як знаків для товарів і послуг, 
необхідно розробити і прийняти 
спеціальні методичні рекомендації 
щодо державної реєстрації торго-
вих назв лікарських засобів як зна-
ків для товарів і послуг. 

Викладеним не вичерпується проблема 
цивільно-правової охорони лікарських за-
собів, дослідження якої передбачає також 
вивчення питань, пов’язаних з особливос-
тями правового регулювання маркування 
лікарських засобів, захисту прав виробни-
ків та пацієнтів від порушень, пов’язаних з 
підробкою лікарських засобів та інші важ-
ливі проблеми законодавства й правозасто-
совної практики у цій сфері. 
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резюМе
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием названий лекар-

ственных средств. Рассматриваются вопросы регистрации названий лекарственных 
средств как знаков для товаров и услуг, а также вопросы использования международных 
непатентируемых и обычных названий лекарств.

SUMMARY
Presented article covers issues on use of drug names. Also it covers issues on registration 

of drug names as signs for goods and services and issues on use of international nonproprietary 
names and national nonproprietary names.
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Специфіка відносин, що виникають 
між пацієнтом і суб’єктом медичної діяль-
ності в процесі надання медичної допо-
моги, свідчить про їх цивільно-правове ре-
гулювання незалежно від того, на оплатній 
або безоплатній для пацієнта основі вони 
надаються. Виняток становлять заходи 
медичного характеру, застосування яких 
до осіб обумовлене державно-правовими 
потребами забезпечення інтересів інших 
людей, всього суспільства в цілому: при-
мусове лікування, огляд, госпіталізація. 

Актуальність даної статті полягає в 
тому, що тільки цивільно-правове регу-
лювання здатне забезпечити той ступінь 
юридичної рівності, автономії волі, само-
стійності прийняття рішень без будь-якого 
примусу, на яких повинна будуватися пове-
дінка учасників договору в сфері надання 
медичної допомоги та послуги. 

Але відносини, що виникають у зв’язку 
з наданням пацієнтам медичної допомоги, 
володіють такою істотною своєрідністю, 
що дана обставина не дозволяє забезпе-
чити адекватну правову захищеність їх 
учасників за допомогою лише загальних 
положень договірного права. 

Метою даної статті є визначення пра-
вової природи і поняття договору медико-
латрії, його місце в системі цивільно-пра-
вових договорів. 

У здійсненні медичної діяльності осно-
вною метою при наданні кваліфікованої 
медичної допомоги є задоволення потреб 
та інтересів пацієнтів. Для усунення змішу-
вання понять медична допомога та медична 
послуга пропонуємо включити ці два по-
няття в термін «медиколатрія». Латрія (від 
грец. λατρεία – служіння) – у складних сло-
вах відповідає поняттю «служіння» [1, 774]. 
Відносини між лікарем та пацієнтом на-
стільки близькі і тримаються на довірі та 
надії, що цей термін ми можемо застосову-
вати для узагальнення медичної діяльності. 
Пацієнт вшановує лікаря, визнає його про-
фесійність і чекає від нього допомоги у 
діагностуванні та лікуванні захворювання. 
Дотримуючись клятви Гіппократа лікар на-
дає медичну допомогу чи медичну послугу, 
і це його обов’язок, свого роду жертовність. 
Для хворої людини лікар – це рятівник, на 
якого покладені всі її надії на покращення 
самопочуття та стану здоров’я. 

На мою думку, медиколатрія – це ді-
яльність уповноваженого суб’єкта в сфері 
медицини, яка регламентована відповід-
ними нормативно-правовими актами і 
спрямована на усунення загрози життю 
та здоров’ю, підтримання (збереження), 
відновлення чи покращення здоров’я фі-
зичної особи та забезпечення санітарно-
епідемічного благополуччя населення.

С.Б. Булеца,
кандидат юридичних наук 
(Ужгородський національний університет)
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У зв’язку з цим, оскільки в цивіль-
них правовідносинах відносини між 
суб’єктами визначаються договірними 
термін «медиколатрія» можна використати 
при внесенні змін до ЦК шляхом введення 
нового договору, який би регулював відно-
сини при здійсненні медичної діяльності.

Зазначу, що дослідники феномена до-
говору звертали увагу, перш за все, на його 
роль в системі відносин, що складаються 
в суспільстві в процесі задоволення жит-
тєвих потреб людей. Договір характери-
зується як «гнучка правова форма, в яку 
можуть вдягатися різні за характером сус-
пільні відносини» [2, 9]. 

В.К. Єрмолаєв вважає, що у сфері ме-
дичного обслуговування достатню питому 
вагу займають цивільно-правові відно-
сини. Вони можуть виникати як із закону, 
так і на основі договору [3, 10].

У більшості випадків цивільно-право-
вий договір визначають як угоду двох або 
декількох сторін, що направлена на досяг-
нення певного правового результату шля-
хом здійснення дій правомірного характеру, 
результатом чого є виникнення, зміна або 
припинення прав та обов’язків суб’єктів. 
При розгляді цього питання важливо вра-
хувати особливості правової природи та іс-
тотні ознаки цивільно-правового договору, 
а також методи державного впливу і мож-
ливості обмеження свободи договору в цих 
правовідносинах. В.Г. Вердніков зазначав, 
що цивільно-правовий договір спрямова-
ний на досягнення певного правового ре-
зультату [4, 43], В.М. Старцева доповнила 
цю думку, зазначивши, що будь-який до-
говір містить предмет, згоду сторін і мету 
[5, 15]. Іноді до змісту дефініції договору 
також включають ризикованість вкла-
дення майна [6, 155], що видається зайвим, 
оскільки здійснення підприємницької ді-
яльності, опосередкованої договором, уже 
передбачає ризикованість її здійснення.

Під договором розуміють і юридичний 
факт, що лежить в основі зобов’язання, 
і саме договірне зобов’язання, і доку-
мент, в якому закріплений факт встанов-

лення зобов’язального правовідношення 
[7, 428]. «Договір не досить розглядати, як 
тільки юридичний факт або як сукупність 
зобов’язань, що породжують їх, або тільки 
як локальний норматив масиву» [8, 17–18]. 
На думку автора, це окремі сторони ци-
вільно-правового договору, певна струк-
турна система, де головним елементом є 
правочин сторін. 

Основою будь-якого договору є до-
мовленість, що заснована на волі сторін. 
Воля особи, її рішення вступити в договір, 
установлення умов договору визначаються 
економічними, політичними, соціальними 
реаліями життя суспільства. Так, P.O. Хал-
фіна вважала, що в поняття договору, крім 
узгодженої волі двох або декількох осіб, 
«повинні бути включені їх взаємні цивільні 
права і обов’язки». При цьому звертає 
увагу на те, що «права і обов’язки, які при-
ймає на себе кожна із сторін, як правило, 
різні, але вони повинні бути взаємно узго-
джені в своїй сукупності дати єдиний пра-
вовий результат» [9, 50]. 

Всі договори об’єднуються в кла-
сифікаційні групи, щоб на основі пра-
вильно вибраних критеріїв розділити до-
говори на групи, які об’єднують договірні 
зобов’язання зі схожою правовою регла-
ментацією і поділяють їх за ознакою різ-
ного правового регулювання.

Одним із таких критеріїв є спрямова-
ність договірного зобов’язання – це кінце-
вий економічний і юридичний результат, 
на досягнення яких направлені основні дії 
учасників договору. Однак наш вид дого-
вору має кінцевим результатом немайно-
вий результат. 

Слід зазначити, що правовою формою 
відносин суб’єктів, що беруть участь в ме-
дичній діяльності, найчастіше є в даний час 
цивільно-правовий договір. Про те, в якій 
формі повинні оформлятися зобов’язання 
у здійсненні медичної діяльності, в юри-
дичній літературі відсутня єдність точок 
зору. В той же час відсутність конкретного 
виду цивільно-правового договору, який би 
чітко регулював відносини між суб’єктами 
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медичних відносин у здійсненні медич-
ної діяльності, а також враховуючи те, що 
основою будь-якого договору є домовле-
ність, що заснована на волі сторін, виникає 
необхідність прийняття єдиного узгодже-
ного виду цивільно-правового договору, 
який би врегульовував питання, які вини-
кають між суб’єктами медичних відносин, 
не розпорошуючи поняття, а використову-
ючи одне єдине. До ознак цивільно-право-
вого договору слід віднести те, що у до-
говорі виражається взаємна воля сторін, 
а також те, що він є узгодженими діями 
суб’єктів, спрямованими на досягнення 
певних цивільно-правових наслідків: ви-
никнення, зміну, припинення цивільних 
правовідносин. 

Як уже зазначалося, відносини, що 
виникають при здійсненні медичної ді-
яльності – це складні, комплексні, багато-
гранні правовідносини, що опосередкову-
ються, зокрема договором, тому необхідно 
погоджувати умови договору, які власне 
складають його зміст. Даний договір на-
звемо договором медиколатрії, щоб охо-
пити поняття і послуги, і допомоги.

Слід розрізняти зміст договору і зміст 
зобов’язання, оскільки «права і обов’язки 
утворюють зміст зобов’язання, але не по-
роджувача договору, а сукупність умов 
складають зміст угоди, але не зобов’язання, 
яке з нього виникло» [10, 27–28]. Почина-
ючи з 1936 р. судова практика пов’язує з 
договором відповідальність лікаря від-
носно тих, кого він лікує. Таке ж договірне 
зобов’язання існує в договорах, що укла-
даються клініками і лікарнями. В даному 
випадку мова йде про зобов’язанні належ-
ного виконання дії [11, 240]. 

Лікарям необхідно проводити гли-
боке клініко-лабораторне обстеження па-
цієнта, яке необхідно оформляти у формі 
цивільно-правового договору, де були б 
передбачені права та обов’язки лікаря та 
пацієнта, так звані договори на довірі. За 
юридичною характеристикою – це двосто-
ронній, оплатний чи безоплатний та кон-
сенсуальний вид договору. Це може бути 

договір медиколатрії, який є дуже важли-
вим, оскільки у відносинах між лікарем та 
пацієнтом повністю відсутнє законодавче 
закріплення прав та обов’язків сторін і за-
хист прав сторін. 

Зазначу, що Загальне цивільне уло-
ження Австрійської імперії 1811 р. перед-
бачає договір про платні особисті послуги 
лікаря (параграф 1163), який був платним 
і оплата виконувалася після наданої по-
слуги [12, 1123–1124]. У Франції з 1979 р. 
діє Медичний кодекс. В ньому регламенту-
ються різні сторони діяльності медичних 
працівників, взаємини медичних і фарма-
цевтичних працівників в процесі лікування 
хворих, етичні, правові аспекти в питаннях 
трансплантології, евтаназії, застосування 
способів штучного запліднення. Вперше 
в Європі в Нідерландах 1995 р. прийняли 
Medical Contract Act , цим законом узако-
нився договір про надання медичних по-
слуг та допомоги [13, 33–34; 14, 98]. За-
значається, що пацієнт має право укласти 
договір із медичним закладом та приватно 
практикуючим лікарем. Договір між паці-
єнтом і лікарем розглядається тут як «спе-
ціальний договір» в рамках цивільного 
договірного права, що дає окремому паці-
єнтові право пред’являти лікареві прямий 
позов та можливість забезпечувати реалі-
зацію цього права через суд. В більшості 
країн відносини пацієнта та лікаря регу-
люються не договором, а закріпленням їх 
прав та обов’язків (Греція, Швеція – пра-
вила прав пацієнта; Франція, Великобри-
танія – хартія прав пацієнта) [15, 111–112].

На сьогоднішній день більшість на-
уковців схиляються до того, що договори 
в сфері здійснення медичної діяльності є 
договорами про надання послуг. Розділ 63 
ЦК України присвячений договору про 
надання послуг. Всередині даної групи 
договорів, на жаль, не виділяють окремо 
договір на надання послуг медичних, вете-
ринарних, аудиторських, консультаційних, 
інформаційних послуг, послуг з навчання, 
туристичному обслуговуванню тощо, од-
нак ч. 2 ст. 901 зазначає, що положення 
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глави 63 можуть застосовуватися до всіх 
договорів про надання послуг, якщо це 
не суперечить суті зобов’язання [16, 94]. 
Стаття 177 ЦК України закріплює, що по-
слуги є об’єктом цивільних прав, тобто по-
слуги складають самостійну групу об’єктів 
цивільних прав нарівні з майном, що вклю-
чають гроші, цінні папери, інше майно. 
Таким чином, юридичне поняття послуги 
охоплює тільки ту сферу економічних від-
носин з надання послуг, споживна вартість 
якої полягає в найдоцільнішій діяльності, 
тобто в праці. Ще В.І. Синайський писав: 
«Договір послуги являє собою угоду про 
роботу за винагороду. Однак сутність не 
вичерпується лише обміном роботи на 
гроші або ідеєю оплатного користування 
чужою працею. Робота не відокремлена від 
особистості, яка обіцяла затрачувати свою 
працю в інтересах іншого» [17, 406]. Отже, 
договори про послуги, хоча б непрямо, 
але торкаються особистості людини і цей 
момент виділяє договори про послуги із 
інших договорів чисто майнового і обо-
ротного характеру. Оплата за працю, праця 
людини в інтересах іншого не може по-
вністю прирівнюватися до ціни як еквіва-
ленту в синаллагматичних угодах. Винаго-
рода має, поверх того, у багатьох випадках 
значення засобу існування людини, тому 
не позбавлена аліментарного характеру.

У юридичній літературі договори між 
особами і медичними закладами нази-
ваються по-різному: договір на надання 
медичної допомоги, договір на медичне 
обслуговування, лікарський договір, дого-
вір про надання медичної послуги. На сьо-
годнішній день відсутня пряма вказівка в 
законі на існування такого виду договору. 
Але ст. 3 та ст. 627 ЦК України закріплю-
ють принцип свободи договору, тобто мож-
ливість укладення будь-якого виду дого-
вору, що не суперечить вимогам закону та 
моральним засадам суспільства. У зв’язку 
з цим, на практиці юристи при укладенні 
договорів у сфері здійснення медич-
ної діяльності використовують главу 63, 
ст.ст. 901–907 ЦК України. А в ЦК Росії в 

ст. 128 та п. 2 ст. 779 [18, 23, 87] включено 
в коло правового регулювання інститут на-
дання платних послуг, де конкретно відне-
сено до предмета правового регулювання 
медичні послуги. Це перша спроба в Росії 
врегулювання медичних послуг цивільним 
законодавством як самостійним видом по-
слуг. 

Серйозним аспектом застосування 
принципу свободи договору є використання 
аналогій в цивільно-правових відносинах 
[19, 162]. Так, при виявленні прогалин в 
регулюванні конкретних цивільно-право-
вих відносин (тобто договірних відносин 
про надання медичної послуги чи допо-
моги) використовується аналогія [20, 23]. 
Поява нових договірних форм завжди ви-
переджає реакцію законодавця. Врегульо-
вані ними відносини повинні мати масовий 
характер і проіснувати певний час, для того 
щоб отримати оцінку законодавця [21, 77]. 
Норми, які закріплюють таку нову модель 
договорів, появляються тільки після того, 
як буде забезпечена достатня ступінь її 
індивідуалізації і визначені способи ви-
рішення питань, що виникають при ви-
користанні відповідної моделі, повинна 
скластися практика її використання [2, 39], 
тобто сторони вправі передбачити в дого-
ворі режим зобов’язання, котрий відрізня-
ється від загальної моделі, яка передбачена 
в законі, відповідно сторони вправі вклю-
чити в договір оплатного надання послуг 
обов’язок досягнення виконавцем резуль-
тату [22, 202]. Якщо лікар зобов’язується 
не просто вчинити конкретні дії за догово-
ром, а досягти певного нематеріального ре-
зультату, то при цьому сторони передбача-
ють такий обов’язок в договорі. Послуги, 
які не пов’язані з досягненням виконавцем 
конкретного результату, називають «чис-
тими послугами» [22, 204]. 

Зазначу, що підставою виникнення 
зобов’язань з надання зазначених послуг 
є: 1) договір про надання медичних по-
слуг; 2) одностороння обіцянка є дією на 
основі дружніх відносин, відсутність пра-
вових зв’язків, наприклад, обіцянка вимі-
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ряти тиск; 3) дії в інтересах третьої особи 
без доручення надання медичної допомоги 
особі, яка перебуває в небезпечному для 
життя стані [23, 254]. 

В медичній діяльності виникають 
зобов’язання належним чином зробити 
дію (іноді його називають зобов’язанням 
застосувати належні засоби). Наприклад, 
відносини, пов’язані з діяльністю лікаря-
терапевта або хірурга. Він укладає з хво-
рим договір, в якому гарантує тільки на-
лежну увагу і турботу, але не позитивний 
результат, до якого він прагне. Якщо хво-
рий не видужав або навіть помер, це не 
відбивається на праві вимоги лікаря про 
сплату гонорару і не спричиняє за собою 
його відповідальності за умови, якщо не 
буде доведено неналежне виконання ним 
своїх обов’язків або не буде встановлено, 
що невдача була результатом його провини 
[11, 233]. Смерть не припиняє існуючого 
зобов’язання між пацієнтом та хворим, 
на відміну від інших правовідносин, на-
приклад, права власності. Це свідчить про 
характер ризикованості зобов’язань, які 
виникають між суб’єктами медичних пра-
вовідносин.

В сучасних умовах розвитку 
зобов’язального права необхідно викорис-
товувати договори немайнового характеру, 
оскільки це дає можливість безпосередньо, 
без їх пов’язаності з майновими ціннос-
тями, регулювати відносини, які не під-
падають під поняття майнових відносин 
[24, 32–59, 45]. Зобов’язання виникають 
для того, щоб привести до певного резуль-
тату, що досягається реалізацією сторонами 
цього зобов’язання своїх прав і виконання 
обов’язків, складових змісту зобов’язання. 
Змістом зобов’язання можуть бути такі дії 
боржника, які самі по собі ні безпосеред-
ньо, ні опосередковано не направлені на 
той або інший зовнішній відносно людини 
об’єкт, наприклад, зобов’язання надати 
медичну допомогу. Такого роду дії без-
перечно є змістом зобов’язань, коли вони 
мають відшкодувальну дію. Зобов’язання 
виконати таку дію матиме майновий ха-

рактер, оскільки воно є підставою для 
отримання грошової або іншої винагороди. 
М.М. Агарков стверджує, що безвідплатне 
здійснення таких дій не може скласти зміст 
зобов’язання [25, 39]. 

Вважають, що фактична нерівність сто-
рін договору з надання платних медичних 
послуг є основною проблемою в даній об-
ласті. Пацієнт як особа, що не володіє про-
фесійними знаннями в медицині, не завжди 
в змозі визначити зміст умов договору, що 
укладається, об’єм і якість медичної допо-
моги відносно поставленого діагнозу, три-
валість і ефективність лікування [26, 111]. 
Однак з цим важко погодитися, тому що: 
1) на сьогоднішній день обов’язком лікаря 
є поінформувати пацієнта повністю про 
виставлений діагноз, процес лікування та 
реабілітаційний період; 2) наявність всес-
вітньої мережі Інтернет, реклами сприяє 
у виборі найкращої клініки чи медичного 
працівника для отримання медичного об-
слуговування; 3) за роз’ясненням умов 
договору про надання медичної послуги 
пацієнт може звернутися до юриста медич-
ного закладу і отримати повну інформацію 
про умови договору. 

Як уже зазначалося, відносини, що 
виникають при здійсненні медичної ді-
яльності, – це складні, комплексні, бага-
тогранні правовідносини, що опосеред-
ковуються, зокрема, договором, а тому 
необхідно погоджувати умови договору, 
які власне складають його зміст. Даний до-
говір назвемо договором медиколатрії, щоб 
охопити поняття і послуги, і допомоги та 
щоб не відбувалося розмежування лише за 
критерієм оплатності чи безоплатності. 

За договором медиколатрії одна сто-
рона (медичний заклад будь-якої форми 
власності, фізична особа, яка займається 
підприємницькою діяльністю) в особі лі-
каря, який здійснює або зобов’язується 
здійснювати відповідно до медичних вимог 
медичні дії, що безпосередньо впливають 
на особу, яка безпосередньо постраждала, і 
далі називається пацієнтом, дотримуватися 
етичних та моральних норм у спілкуванні з 
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пацієнтом при наданні послуги, правильно 
визначити діагноз, назначити лікування і 
слідкувати за процесом лікування та реабі-
літацією пацієнта та проінформувати про 

результат(и) наданої послуги, а пацієнт 
зобов’язується дотримуватися вказівок та 
призначень лікаря в повній мірі, прийняти 
допомогу або послугу(и).
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резюМе
Договор медиколатрии — новая базовая сделка относительно принципов осущест-

вления медицинской деятельности. Новый договор призван дать четкое определение до-
говора, который заключается в сфере здравоохранения. Юридическая характеристика 
договора заключается в том, что он может быть оплатный или безвозмездный, консенсу-
альный, двусторонний или многосторонний. Договор призван помочь урегулировать про-
бел в сфере гражданского законодательства относительно осуществления медицинской 
деятельности. 

SUMMARY
An agreement of medicolatria is a new base transaction in relation to principles of realization 

of medical activity. A new agreement is called to give clear determination of agreement which 
is made in the field of health protection. Legal description of agreement consists in the fact that 
it can be payment or gratuitous, consensus, bilateral or multilateral. An agreement is called to 
help to settle a blank in the field of civil legislation in relation to realization of medical activity. 
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Особливості сучасного правового роз-
витку актуалізують питання пошуку най-
більш загальних граничних підстав права. 
Переосмислення аксіологічної проблема-
тики, що відбувається у сучасному філо-
софсько-правовому дискурсі, зумовлює 
формування нових підходів до осягнення 
природи цінностей правової сфери та їх 
системного існування в рамках аксіосфери 
права.

Серед найбільш актуальних проблем 
правової аксіології особливе місце посі-
дає питання про можливості та принципи 
ієрархізації цінностей права. Проблема-
тика цінностей права завжди пов’язана 
з тим, що суб’єкт перебуває у стані по-
шуку використання певної матриці пере-
ваг, в рамках якої вони існують та функ-
ціонують. Матриця переваг може бути 
як стійкою (ієрархія), так і динамічною 
(оптимальність у ситуації, доцільність 
та свобода вибору). Проблема орієнта-
ції в аксіологічному просторі полягає в 
пошуку балансу між ієрархією та корек-
тною ситуацією, а тому цінності права 
складно однозначно ієрархізувати. Утім 
саме в праві знаходить своє відображення 
та ієрархія, яка має бути для суб’єкта орі-
єнтиром. У нашому розумінні цінності 
права виступають як природні та сус-

пільні блага, що захищаються та забез-
печуються правом в силу їх значущості 
та корисності для людини та суспільства.

Слід підкреслити, що проблема ієрар-
хізації цінностей права перебувала в фо-
кусі наукових розробок багатьох філософів 
права, серед яких особливо слід виділити 
М.М. Алексєєва, О.О. Бандуру, В.А. Ба-
чиніна, О.В. Грищук, Ю.М. Оборотова, 
П.М. Рабіновича та ін.

Як зазначав свого часу М.М. Алексєєв, 
принципи ієрархізації цінностей права 
можна звести до п’яти основних законо-
мірностей, що забезпечують справедливе 
суспільство:

 – кожна реалізована цінність знахо-
диться у ціннісному відношенні до 
будь-якої іншої реалізованої цін-
ності;

 – кожна реалізована цінність має 
право на повноту свого гідного 
існування та розвитку в межах за-
гальної системи цінностей;

 – кожна реалізована цінність у ви-
падку порушення нормальних від-
носин з іншою цінністю має право 
на відновлення рівноваги;

 – відносини реалізованих цінностей 
визначаються мірою гідності, що 
належить кожній цінності;

К.В. ГороБець
(Національний університет «Одеська юридична 
академія»)
(Науковий керівник професор Ю.М. Оборотов)
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 – відносини між реалізованими цін-
ностями мають становити порядок 
соціальної справедливості та солі-
дарності [1, 122].

Слід зауважити, що спроби побуду-
вати ієрархію цінностей права мали місце 
як в працях вітчизняних філософів права, 
так і в межах нормативної складової укра-
їнського права. Фактично Конституція 
України закріплює та проголошує основні 
цінності українського права, утворюючи їх 
певну ієрархію.

Сучасна вітчизняна юридична думка 
при визначенні ієрархії основних ціннос-
тей права йде двома принципово різними 
шляхами. Перший із них полягає в об-
ґрунтуванні системи та ієрархії цінностей 
права крізь призму гуманістичної тра-
диції, на чому ґрунтуються дослідження 
О.В. Грищук [5], а також О.О. Бандури [2]. 
Фактично в площині розгляду цінностей 
права знаходиться також П.М. Рабінович, 
виділяючи п’ять напрямів інструменталь-
ної цінності права [10]. Другий шлях, який 
відкривається при аналізі ієрархії ціннос-
тей права, є суто нормативним та полягає 
в дослідженні ієрархії цінностей права, що 
відображені в Конституції України, норма-
тивних та індивідуальних правових актах. 
Вважаємо за необхідне прослідити обидві 
лінії розгляду цінностей права з тим, аби 
зіставити дійсне та належне у побудові іє-
рархії основних цінностей права.

Гуманістична традиція визначення сис-
теми та ієрархії цінностей права полягає, 
по-перше, у визнанні існування загально-
людських цінностей як таких, що були ви-
роблені людиною як членом суспільства в 
його межах; по-друге, у виведенні на вер-
шину ієрархії цінностей права життя, яке 
розшифровується як існування всього сус-
пільства в єдності з життям кожної окремої 
людини [2, 85–112]. Таким чином, найви-
щою цінністю права в контексті гуманіс-
тичної традиції слід вважати збереження 
життя окремого члена суспільства.

Важливим питанням при виведенні 
наступних рівнів ієрархії цінностей права 

є проблема критеріїв такої ієрархії. Тут 
знову відкриваються два можливих варі-
анти: розкриття цінностей права з позиції 
сутнісних характеристик людини як осно-
вної цінності права та розкриття цінностей 
права з точки зору потребового підходу, 
розробленого П.М. Рабіновичем [10, 13–
26]. Ці два шляхи багато в чому переплі-
таються, оскільки так чи інакше виходять 
із того, що забезпечення людського буття 
пов’язане з благами, від яких воно зале-
жить.

В.А. Бачинін визначає вітальність лю-
дини як сукупність природжених якостей 
і здібностей, які забезпечують її життя у 
природі. Взята в вітальному вимірі, людина 
виступає як жива, тілесна істота, організм, 
який знаходиться під владою природних 
законів, підпорядкований механізмам біо-
логічної детермінації. Як індивід, тобто як 
неподільна частка природи, людина не во-
лодіє свободою в соціально-етичному роз-
мінні, а повністю залежить від вимог при-
родної необхідності [4, 250]. Разом із тим, 
можна погодитися з А.Ф. Крижановським 
у тому, що вітальність людини значною мі-
рою опосередкована суспільною формою її 
існування, яка здійснює вплив на генетику, 
інстинкти, рефлекси, особливості психіки 
тощо [7, 141].

Діалектичною парою вітальності за-
звичай називають соціальність як сукуп-
ність набутих людиною якостей, що забез-
печують її здатність існувати у суспільстві і 
виконувати різноманітні соціальні функції, 
у складі різних соціальних груп, об’єднань, 
корпорацій, і при цьому виступати не як 
суверенна особа, а в ролі представника ін-
тересів даної спільноти. Людина тут роз-
глядається та рефлектується як неподільна 
частина соціуму, залежна від нього, підпо-
рядкована йому, детермінована зовнішніми 
соціальними механізмами, що репрезенту-
ють народ і державу, клас чи партію, групу 
чи колектив [7, 250].

З-поміж усього різноманіття категорій, 
що застосовують при розкритті соціальної 
сутності людини, найбільш повними та ло-
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гічно обґрунтованими можна вважати три 
з них: свободу, рівність та гідність. Власне, 
ці три цінності права становлять другий 
рівень їх ієрархії. Третій рівень ієрархії 
цінностей права полягає у безпосередніх 
можливостях людини організовувати свій 
вітальний простір, розвиватися, реалізову-
вати себе в рамках суспільства тощо. Такі 
можливості сьогодні оформлені в чітку та 
структуровану систему прав людини. На-
решті, четвертий рівень ієрархії цінностей 
права становлять ті блага, які безпосеред-
нім чином дозволяють людині взаємодіяти 
з суспільством, правом та державою. До 
них можна віднести: власність, порядок, 
освіту, науку, культуру, громадянське сус-
пільство, місцеве самоврядування, при-
ватне підприємництво і т. д.

Із позицій цінності людської віталь-
ності розглядає систему загальнолюдських 
цінностей О.О. Бандура. Він називає най-
важливішою загальнолюдською цінністю 
життя, адже його фундаментальне зна-
чення полягає в існуванні окремої людини 
в контексті існування суспільства в цілому. 
Другий рівень ієрархії цінностей права, що 
одночасно розглядаються як напрями роз-
гортання та розширення духовно-тілесної 
сутності людини, становлять гідність (ду-
ховне начало) та власність (матеріальне 
начало). Розглядаючи їх в діалектичній 
єдності, О.О. Бандура приходить до ви-
сновку, що ці цінності створюють простір 
для особистої свободи, яка має іншим ви-
міром відповідальність. Баланс свободи та 
відповідальності становить базу для забез-
печення реальної, а не формальної рівно-
сті та справедливості, яка є ідейною сумою 
суспільних цінностей [3].

Можна погодитися з тим, що життя є 
основоположною цінністю, однак життя, 
розглянуте як життя окремої людини, 
важко сприймати як найвищу загально-
людську цінність. Життя окремої людини, 
поставлене на найвищий щабель загально-
людських ціннісних ієрархій веде, як свід-
чить історія ХХ століття, до глобальних 
екологічних катастроф, екзистенційного 

відчуження, гуманітарних та демографіч-
них проблем. Важко сперечатися з тим, що 
саме сліпа віра людини в її владу над сві-
том уможливила більшість сучасних гло-
бальних проблем людства.

У цьому сенсі важливо констатувати, 
що життя як цінність має розумітися не в 
екзитенційному, але трансцендентальному 
сенсі – як життя світу, а також світової ці-
лісності. Збереження світу є проблемою, яка 
стоїть на щабель вище за збереження життя 
окремої людини. Не дивно, що саме пер-
соноцентрична парадигма сучасного мис-
лення стає ключовою перепоною на шляху 
до вирішення глобальних проблем людства, 
які, за великим рахунком, можна звести до 
проблеми збереження життя в його різнома-
нітності, цілісності та розвитку.

Актуальною проблемою сучасного 
права є відповідність ієрархії цінностей 
права, що може бути побудована, виходячи 
з найвищої цінності людини, нормативній 
системі, що заснована на конституційних 
засадах. Конституція України, що є фун-
даментом для усієї системи українського 
права, пропонує надзвичайно цікавий та 
оригінальний підхід до ієрархізації ціннос-
тей права, який, виходячи з природи такої 
ієрархії, можна назвати нормативним.

Аналізуючи текст Основного закону з 
точки зору формально-логічного підходу, 
можна виявити цілий комплекс супереч-
ливих, а подекуди й відверто нелогічних 
положень. Стаття 3 Конституції проголо-
шує людину, її життя та здоров’я, честь та 
гідність, недоторканість та безпеку найви-
щою соціальною цінністю [6]. Однак нор-
мативно це не зовсім так.

З формальної точки зору, при побудові 
ієрархії цінностей, найголовніші з них 
виносяться на перший план, менш зна-
чимі – на другий і так далі. Стаття 1 Кон-
ституції проголошує Україну суверенною 
і незалежною, демократичною, соціаль-
ною, правовою державою. Таким чином, 
у нормативній системі ієрархії цінностей 
права на першому місці стоїть не людина, 
а держава. До речі, це підтверджується 
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положеннями й інших нормативно-право-
вих актів, наприклад – Кримінальним ко-
дексом України, Особлива частина якого 
починається не зі «Злочинів проти життя 
та здоров’я особи», а зі «Злочинів проти 
основ національної безпеки України». 
Тому на нормативному рівні слід говорити 
про найвищу цінність не людини, а дер-
жави. Це підтверджується і статтею 2 Кон-
ституції, де проголошуються суверенітет, 
унітарність, цілісність та недоторканість 
держави та її території, а ті положення, в 
яких має місце гарантування прав та сво-
бод людини, відсуваються на нижчі рівні 
ієрархії. Таким чином цінність особи в 
нормативній системі цінностей права фак-
тично знаходиться на другому місці. 

У той самий час при побудові ієрархії 
цінностей права слід виходити в правової 
реальності, що у філософсько-правовій 
літературі розглядається як аналог право-
вої системи в рамках філософського дис-
курсу [8, 14]. При цьому слід погодитись із 
С.І. Максимовим у тому, що правову реаль-
ність можна розглядати у двох вимірах: як 
об’єктивно існуючий світ права, що даний 
суб’єкту на практиці; як картина правової 
реальності, як модель правової реальності, 
що слугує засобом пізнання та конструю-
вання світу права [8, 147].

Реальність цінностей, втілених у праві, 
сьогодні має розглядатися без традиційних 
гуманістичних, ліберальних (чи, навпаки, 
тоталітарних) штампів. Варто зазначити, 
що проголошення найвищої цінності життя 
демонструє свою хибність вже в контексті 
проблем евтаназії, самогубств, тероризму 
тощо. Так само критично можна ставитися 
і до зв’язки «гідність–власність», оскільки 
переважна кількість населення земної кулі 
(та його частина, що не входить до «зо-
лотого мільярду») не може оцінити своє 
життя ні з позицій гідності (бо воно прохо-
дить в голоді, злиднях, хворобах, перенасе-
ленні та епідеміях), ні з позицій власності 
(адже власність є прерогативою більш-
менш розвинених країн, де економічні від-
носини виходять на рівень визнання іншого 

рівним собі). Свобода та відповідальність 
виявляються неспроможними продемон-
струвати свою загальнолюдську значи-
мість вже в контексті проблем абсолютної 
людської безвідповідальності за майбутнє 
людства, коли свобода робити дозволене 
сьогодні відсуває на останні щаблі відпо-
відальність за зроблене вчора та за те, що 
буде зроблено завтра. Формальна рівність – 
один з наріжних каменів лібертарної теорії 
права – демонструє свою утопічність як 
загальнолюдська цінність не тільки в по-
літиці подвійних стандартів, що пронизує 
усю сферу міжнародного спілкування та 
співробітництва, але й навіть на рівні пра-
вового життя окремих правових систем. 

Не можна заперечувати, що побудова 
ієрархії цінностей права на основі цінності 
людського життя – це традиційна європей-
ська парадигма, що має глибокі корені у 
грецькій, середньовічній філософії, філо-
софській боротьбі за свободу Нового часу, 
екзистенціалізмі ХХ століття. Постмодер-
ністська філософія, спрямована на висмію-
вання людини, на виявлення її найглибших 
вад, демонстрацію неспроможності лю-
дини вийти за рамки нею ж створеної сим-
волічної та економічної системи, а також 
соціосинергетична парадигма, в межах 
якої розробляються питання співіснування 
суспільства та природи, варіанти виходу на 
нові рівні взаємовідносин людства та гло-
бальної екосистеми – усе це сьогодні про-
понує альтернативне бачення проблема-
тики ієрархії загальнолюдських цінностей 
та як результат – цінностей права.

Проблема ієрархізації цінностей права 
у цьому зв’язку вимагає якісно іншого під-
ходу, який не виходить ні з нормативних 
позицій, замикаючи тим самим право саме 
на собі, ні з позицій антропоцентризму, в 
межах якого право не може існувати в тих 
системах соціальних відносин, де повага 
до людського буття не є метою правового 
впливу в принципі, як, наприклад, трансна-
ціональне право чи глобальне право. Слід 
зауважити, що третій підхід до ієрархізації 
цінностей права має будуватися на пози-
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ціях функціонального та цільового бачення 
права та правової системи, що дозволяє ви-
йти за рамки нормативного та гуманістич-
ного детермінізму, не заперечуючи, утім, 
значення цих підходів. Запропонована іє-
рархія, виходячи з цього, має носити назву 
телеологічної.

Слід погодитися з тими науковцями, 
які серед ключових, сутнісних цілей права 
називають примирювальну, або ж конфлік-
тну ціль [9, 57]. Право, виходячи з неї, має 
розвиватися як система, в рамках якої іс-
нує потенційна можливість вирішення 
будь-якого конфлікту, зняття будь-якого 
соціального напруження. Дійсно, жодна 
інша ціннісно-нормативна система соці-
ального впливу не передбачає досягнення 
компромісу, деякі – навпаки, провокують 
конфлікти, які фактично стають їх приро-
дою, наприклад, економічна та політична 
системи. Право ж є тією системою, в якій 
конфлікти, генеровані усіма іншими систе-
мами можуть бути вирішені та зняті, якщо 
їх розвиток починає руйнувати цілісність 
суспільства.

Саме тому сьогодні можна з упевне-
ністю стверджувати, що розвиток права 
(особливо у вимірі національних право-
вих систем) – це рух в консервативному 
напрямі. Збереження суспільства, забезпе-
чення функціонування суспільних інститу-
тів, захист традицій та апологізації «свого» 
є тенденційними процесами, цілком зако-
номірними на тлі хвиль інтеграції та глоба-
лізації. Дійсно, збереження стабільності (а 
саме стабільність сьогодні стає ключовим 
поняттям у мові економістів, фінансистів, 
соціологів, юристів) стає головною метою 
існування більшості суспільних інститутів. 
Мова йде про стабільне економічне зрос-
тання в рамках концепції сталого розвитку 
та нової економічної політики, стабільність 
фінансових систем як основи добробуту 
населення розвинених країн, стабільність 
політичного діалогу – міждержавного та 
міжцивілізаційного. 

Усе це демонструє і ключову спрямо-
ваність розвитку права – спрямованість на 

забезпечення цілісності, збереження єд-
ності, протистояння суспільним рецесіям 
усіх форм. Цілісність, а не роз’єднаність, є 
парадигмою, що лежить в основі інтегра-
ційних процесів у Західній Європі, Латин-
ській Америці, Південно-Східній Азії, Пів-
нічній Африці та Тихоокеанському регіоні. 
Формування специфічних правових сис-
тем, покликаних створити організаційні 
засади інтеграції, їх глибинний вплив на 
дію національного права, паралельність іс-
нування з міжнародним правом, яке часто 
демонструє свою неспроможність забез-
печити цілісність світового правового по-
рядку – усе це є безпосереднім доказом 
того, що збереження цілісності в економіч-
ній, політичній та правових сферах, а не 
ідеї прав людини та ідеали свободи, диктує 
тон розвитку права.

Цілісність суспільства розуміється як 
такий його стан, в якому усі соціальні сис-
теми існують в межах єдиного цивілізацій-
ного, культурного, економічного, політич-
ного та правового простору, окресленого 
єдиним семіотичним, ідеологічним та мі-
фологічним полем. Показовим є той факт, 
що цілісність як характеристика соціальної 
системи виходить з розуміння простору, а 
не території, що наводить на думку про ви-
ділення специфічного правового простору, 
який консолідує та інтегрує в собі усі інші 
простори, з’єднує їх через ієрархічну аксі-
ологізацію їх складових. Таким чином, за-
безпечення цілісності як головної цінності 
права виражається на усіх рівнях його 
буття: підтримання цілісності існуючого 
соціуму (якщо мова йде про національне 
право), цілісності механізму інтеграції та 
ідеології її здійснення (у випадку з інтегра-
ційним правом), цілісності системи міжна-
родного та міжнаціонального спілкування, 
забезпечення сталості розвитку та підтри-
мання миру (на рівні міжнародного права), 
цілісності мови торговельно-економічних 
комунікацій (як головна мета транснаціо-
нального права) та, врешті-решт, цілісності 
зваженого міжцивілізаційного діалогу, по-
кликаного стримувати гегемонію та про-
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голошувати рівність цивілізацій (в системі 
цінностей глобального права).

Цікавою є точка зору представників ін-
тегративної юриспруденції на проблему ці-
лісності права. Так, І.С. Тімуш вважає, що 
центральною ідеєю цілісності права слід 
визнати те, що природа права не полягає у 
його напередзаданості в організації самої 
дійсності чи осмислюючого її людського 
розуму, а у постійному його само ство-
ренні в процесі інтерактивності суб’єктів 
[11, 264]. На думку дослідника, така ідея 
уможливлює побудову «синтетичної» кар-
тини правової реальності, в межах якої 
різні її площини та рівні інтегруються за 
принципом дискретного цілого, забезпечу-
ючи тим самим онтологічну основу коор-
динації та функціонального взаємодопов-
нення різних правових сфер.

Цілісність права може розглядатися під 
декількома кутами зору. По-перше, з по-
зицій гештальт-теорії, коли право має іс-
нувати та розвиватися в контексті єдності 
усіх рівнів його буття: національного, інте-
гративного, міжнародного та глобального. 
По-друге, цілісність права визначається 
його інституціональною та функціональ-
ною взаємозумовленістю, повноцінністю 
та нерозірваністю. По-третє, цілісне право 
має бути відкритою системою, тобто пе-
ребувати у постійному русі та зміні своїх 
компонентів. 

Забезпечення цілісності як основопо-
ложної цінності права в рамках телеологіч-
ного підходу вимагає реалізацію цінності 
нижчого рівня – порядку, який в цьому 
контексті мислиться як структура, що зу-
мовлена системними параметрами. Саме 
порядок є тим особливим станом ієрархії 
цінностей права, який відповідає спра-
ведливості. Несправедливий порядок – це 
суть порушена ієрархія цінностей права. 
Встановлення порядку – це іманентна мета 
права. Порядок при цьому мислиться як 
умова можливості координації суб’єктів 
в їх вітальному та соціальному просторі, 
і якщо для західного світу особистість є 
основою порядку, вона утворює навколо 

себе специфічну реальність, вибудовуючи 
порядок таким, яким вона його мислить, 
то для євразійського правового простору 
сутність порядку є набагато більш екзис-
тенційною: суб’єкт сприймає навколишній 
світ як заздалегідь впорядковану реаль-
ність, що визначає і його свободу, і його 
буття, і межі реалізації свободи в цьому 
бутті. Показово, що цінність правового по-
рядку сьогодні виходить на якісно новий 
рівень осягнення, що, безумовно, продик-
товано необхідністю докорінного пере-
гляду задогматизованих уявлень про це 
надзвичайно важливе правове явище [7].

Можна зауважити, що цінності права, 
існуючи в континуумі цілісності та по-
рядку утворюють систему, що є надзви-
чайно гнучкою та адаптивною. Цінності 
права завжди існують в просторі реалізації 
інструментальної цінності права, утворю-
ючи базис та цілі його загальносоціальних 
функцій. Існування цінностей права є най-
більш важливим фактором розвитку права 
як дієвого та реального соціального консо-
лідатора, що виконує своє призначення.

Існування гуманістичного, норматив-
ного та телеологічного підходів до ієрар-
хізації цінностей права демонструє, що 
проблема сучасного правового розвитку не 
може розглядатися виключно в контексті 
людиномірності. У той же час, саме по-
єднання цих трьох підходів уможливлює 
врівноваження крайнощі антропологіч-
ного та соцієтального бачень аксіосфери 
права. Не можна не помітити, що право в 
рамках кожної правової системи вибудо-
вує ієрархії цінностей права одночасно за 
всіма цими підходами, а тому говорити про 
те, що людиномірність чи соцієтальність 
є передумовами нормативної ієрархії цін-
ностей, помилково. Нормативний підхід 
тут насправді є лише показником того, в 
якому напрямі прагне розвиватися право. 
Саме тому важливо використовувати і гу-
маністичний, і телеологічний підходи до 
ієрархізації цінностей права з тим, аби 
уникнути їх надмірної релятивізації та над-
мірної колективізації.
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резюМе
В статье предпринята попытка классификации основных подходов к построению ие-

рархии ценностей права. Выделены и проанализированы гуманистический, нормативный 
и телеологический подходы к иерархизации ценностей права.

SUMMARY
The article deals with an attempt of classifying the main approaches to the hierarchy of 

values of law. With that task the humanistic, normative and teleological approaches to the values 
of law hierarcysation are shown and analyzed.
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Заснування у 1993 р. Європейського 
Союзу (далі – ЄС) призвело до формаль-
ної інституціоналізації Європейського 
політичного співробітництва, що стало 
свідченням започаткування нового етапу 
інтеграційних процесів. Договір про ЄС 
(далі – ДЄС) 1992 р., що набув чинності 
1 листопада 1993 р., відомий як Маа-
стрихтський договір, передбачив засну-
вання унікальної структури ЄС, яка вклю-
чала три «опори» (pillars): I – європейські 
співтовариства, II – Спільну зовнішню та 
безпекову політику (Common Foreign and 
Security Policy) (далі – СЗБП), III – Спів-
робітництво у сфері юстиції та внутрішніх 
справ, яка згодом була перейменована на 
Співробітництво у сфері охорони порядку 
та судочинства у кримінальних справах. 
Якщо в межах першої опори співробітни-
цтво між державами-членами здійснюва-
лося вже на традиційних для європейських 
співтовариств засадах наднаціональності, 

то друга опора стала новою формою спів-
робітництва держав-членів, оскільки, на 
відміну від першої опори, функціонувала 
на основі міждержавного співробітництва. 

Лісабонський договір 2007 р. [5] став 
суттєвим кроком на шляху до «перетво-
рення ЄС на глобального актора» [4, 294], 
зокрема, внаслідок ліквідації системи 
опор, ЄС, нарешті, набув міжнародної 
правосуб’єктності, що значно розширило 
його повноваження у сфері зовнішніх 
зносин та обумовило створення нових ме-
ханізмів та інструментів їх реалізації. Лі-
сабонський договір 2007 р. вніс важливі 
зміни до організаційно-правового меха-
нізму ЄС, які включають, inter alia, надання 
Європейській Раді статусу інституції ЄС, 
запровадження посади постійного Пре-
зидента Європейської Ради та Верховного 
Представника ЄС із закордонних справ 
і безпекової політики (далі – Верховного 
Представника із ЗСБП), якому підпоряд-
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кована Європейська служба зовнішньої ді-
яльності. Набуття чинності Лісабонським 
договором 1 грудня 2009 р. мало значний 
позитивний вплив на утвердження ЄС як 
повноправного суб’єкта міжнародного 
права, здатного активно взаємодіяти з ін-
шими акторами на двосторонній та багато-
сторонній основі.

Одним з нових динамічних напрямів 
інтеграції в рамках ЄС, що дозволяє йому 
справляти помітний вплив на міжнародні 
відносини, є Спільна безпекова та обо-
ронна політика (далі – СБОП), до фор-
мування якої ЄС приступив ще наприкінці 
ХХ сторіччя [7, 23], вивчаючи накопиче-
ний світовим співтовариством та держа-
вами-членами досвід, а також створену 
ними міжнародно-правову базу. Лісабон-
ський договір 2007 р. вперше в історії ЄС 
закріпив у його установчих актах принцип 
колективної самооборони держав-членів. 
Динаміка міжнародних процесів свідчить 
про те, що значення регіональних систем 
безпеки в забезпеченні міжнародної ста-
більності надалі зростатиме, посилюється 
взаємозалежність універсальних, міжрегі-
ональних і регіональних міжнародних ор-
ганізацій колективної безпеки та оборони, 
серед яких ООН, НАТО, ОБСЄ та ЄС. З 
метою забезпечення національної безпеки 
України та реалізації її зовнішньополітич-
ного курсу, співробітництво з ЄС у зазначе-
ній сфері має стати одним із пріоритетних. 

Для вітчизняної науки міжнародного 
права проблематика СЗБП є фактично но-
вою сферою для дослідження, яка може 
сприяти з’ясуванню змісту інтеграційних 
процесів ЄС у політичній сфері, що має 
практичне значення для підвищення ефек-
тивності співробітництва України з ЄС. В 
Україні практично відсутні системні дослі-
дження з цієї тематики, за винятком моно-
графії М. Микієвича. Окремі міжнародно-
правові аспекти СЗБП досліджувалися в 
працях таких вітчизняних і зарубіжних 
вчених, як В. Денисов, Л. Ентін, В. Мурав-
йов, О. Четвериков, Б. Топорнін, Ю. Шем-
шученко, М. Арах, Ф. Бінді, Р. Дауер, 

П. Кутракос, Нгуен Куок Дінь, А. Пелле, 
Ф. Хелісбург, Г. Хефнер та ін. У роботі та-
кож використано загальнотеоретичні ви-
кладки О. Мережка. 

За Лісабонським договором 2007 р. 
Європейська Рада продовжує виконувати 
роль головного імпульсу для розвитку ЄС. 
До складу Європейської Ради входять 
глави держав або урядів держав-членів, 
її Президент та Президент Європейської 
Комісії, а також у роботі Європейської 
Ради бере участь Верховний представник 
із ЗСБП. Рішення приймаються шляхом 
консенсусу, якщо інше не передбачено 
установчими договорами. Засідання Єв-
ропейської Ради проводяться не менше 
двох разів на півріччя, а у разі необхідності 
Президент Європейської Ради може скли-
кати спеціальні засідання. З метою вре-
гулювання нових функцій, пов’язаних із 
тим, що Європейська Рада тепер належить 
до інституцій, 1 грудня 2009 р. було при-
йнято Внутрішній регламент Європейської 
Ради, як того вимагає стаття 235(3) До-
говору про функціонування ЄС, який пе-
редбачає необхідність наявності кворуму 
для прийняття рішень, що становить дві 
третини від її складу, не враховуючи Пре-
зидента Європейської Ради та Президента 
Європейської Комісії, які не беруть участі 
у голосуванні. Європейська Рада затвер-
джує на посади Президента Європейської 
Комісії, членів Європейської Комісії, Вер-
ховного представника із ЗСБП, Виконавчу 
Раду Європейського Центрального Банку. 
Проте Європейська Рада має особливо зна-
чну роль у сфері СЗБП, оскільки вона вста-
новлює керівні принципи діяльності ЄС у 
цій сфері [1, 102–103], визначає політичні 
орієнтири, стратегічні цілі та пріоритетні 
напрями СЗБП.

Лісабонський договір 2007 р. усунув 
нестачу послідовності, властиву системі 
шестимісячного головування, запрова-
дивши посаду Президента Європейської 
Ради на постійній основі, яка є потенційно 
важливою. Його обиратиме Європейська 
Рада кваліфікованою більшістю голосів 
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строком на два з половиною роки з мож-
ливістю одного повторного переобрання, 
також передбачена можливість припи-
нення його повноважень за аналогічною 
процедурою. Оскільки вибори не передба-
чають пропозицій Європейської Комісії чи 
Верховного представника із ЗСБП, вимоги 
до кваліфікованої більшості дещо вищі, 
ніж зазвичай, що ускладнює досягнення 
згоди. 19 листопада 2009 р. першим по-
стійним Президентом Європейської Ради 
було обрано Германа ван Ромпея (Бельгія), 
який офіційно вступив на посаду 1 грудня 
2009 р. із набуттям чинності Лісабонським 
договором 2007 р. 

Функції та повноваження Президента 
Європейської Ради є недостатньо чіткими, 
особливо порівняно з переліком повно-
важень, покладених на Верховного пред-
ставника із ЗСБП, який має інформувати 
Європейський Парламент з усіх питань, 
пов’язаних зі СЗБП. З одного боку, Прези-
дент Європейської Ради повинен сприяти 
досягненню консенсусу між главами дер-
жав та урядів, а з іншого – мати достатньо 
впливу, аби скеровувати діяльність ЄС та 
забезпечувати реалізацію державами-чле-
нами їх політичних обіцянок [4, 297]. Від-
так він виконує координуючу роль глави 
ЄС з репрезентативними функціями на 
міжнародній арені. 

У рамках реформи представництва ЄС 
на міжнародній арені було сформовано 
нову т. зв. «трійку» ЄС, що має постійний 
і більш самостійний характер, порівняно 
з її попереднім складом. Вона віддзерка-
лює спільні інтереси ЄС, поєднуючи Пре-
зидента Європейської Ради, Президента 
Європейської Комісії, Верховного пред-
ставника із ЗСБП, а здатність забезпечити 
узгоджене, послідовне та ефективне зо-
внішнє представництво ЄС цілком залежа-
тиме від взаємодії осіб, які обійматимуть ці 
посади. 

Верховний представник із ЗСБП є од-
ним із віце-президентів Європейської Ко-
місії, бере участь у роботі Європейської 
Ради, очолює Раду ЄС із закордонних 

справ та діє відповідно до мандату Ради 
ЄС. Факт того, що Верховний представ-
ник із ЗСБП тепер є членом Європейської 
Комісії, безперечно, надасть їй більшого 
політичного впливу в сфері СЗБП, втім за 
Лісабонським договором 2007 р. Європей-
ська Комісія має обмежені повноваження у 
цій сфері, її було позбавлено автономного 
права ініціативи, яке вона мала на підставі 
статті 22 ДЄС у редакції Ніццького дого-
вору (далі – ДЄС-Н). Відповідно до ДЄС 
у редакції Лісабонського договору (далі – 
ДЄС-Л) Європейська Комісія може підтри-
мати ініціативи Верховного представника 
із ЗСБП та подавати спільні з ним пропо-
зиції, але не може діяти виключно з власної 
ініціативи. Варто також зазначити, що по-
ложення ст. 27 ДЄС-Н, якими передбача-
лося повне залучення Європейської Комісії 
до діяльності у сфері СЗБП, було вилучено 
Лісабонським договором 2007 р. із тексту 
ДЄС. Такі зміни можна пояснити тим, що 
укладачі Лісабонського договору 2007 р. 
покладали великі надії на посаду нового 
Верховного представника із ЗСБП, який 
поєднує колишні посади Верховного пред-
ставника із СЗБП та Комісара із зовнішніх 
зносин. Суттєвим нововведенням є струк-
турне підпорядкування посади Верховного 
представника із ЗСБП, який став одним із 
віце-президентів Європейської Комісії, в 
той час як до набуття чинності Лісабон-
ським договором 2007 р. ця посада нале-
жала до структури Генерального Секрета-
ріату Ради ЄС. Окреслена вище подвійна 
природа Верховного представника із ЗСБП 
вплинула на процедуру його призначення, 
місце в організаційному механізмі та обсяг 
компетенції.

Верховний представник із ЗСБП при-
значається Європейською Радою кваліфі-
кованою більшістю голосів за погоджен-
ням із Президентом Європейської Комісії 
та згодою Європейського Парламенту і 
діє відповідно до мандату Ради ЄС, відпо-
відаючи за гармонізацію та координацію 
зовнішньої діяльності ЄС між Європей-
ською Комісією та Радою ЄС. Верховний 
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представник із ЗСБП є відповідальним 
одразу перед трьома інституціями – Єв-
ропейською Комісією, Радою ЄС та Єв-
ропейським Парламентом. Відповідно до 
положень ДЄС-Л, Президент Європей-
ської Комісії може вимагати відкликання 
Верховного представника із ЗСБП навіть 
без згоди на це його колег-комісарів. Єв-
ропейський Парламент може оголосити 
вотум недовіри Європейській Комісії, що 
матиме наслідком відставку і Верховного 
представника із ЗСБП, який водночас збе-
рігатиме свою посаду у Раді ЄС (а саме – у 
Раді ЄС із закордонних справ) до призна-
чення нового складу Європейської Комісії. 

Як віце-президент Європейської Комі-
сії, Верховний представник із ЗСБП від-
повідає за реалізацію її функцій у сфері 
зовнішніх зносин та забезпечення коорди-
нації між усіма сферами зовнішньої діяль-
ності ЄС. Під час виконання цих завдань 
Верховний представник із ЗСБП має до-
тримуватися Внутрішнього регламенту 
Європейської Комісії. Принагідно заува-
жимо, що внаслідок наділення Верховного 
представника із ЗСБП повноваженнями 
з координації зовнішніх політик в рамках 
Європейської Комісії, він матиме певний 
вплив на інших членів Європейської Комі-
сії, які опікуються політиками, що мають 
зовнішні складові. Зазначене може стати 
причиною виникнення конфлікту між Пре-
зидентом Європейської Комісії, членами 
Європейської Комісії та Верховним пред-
ставником із ЗСБП [8, 161]. 

Верховному представнику із ЗСБП до-
ведеться зіткнутися з тим, що його діяль-
ність у Європейській Комісії зазнаватиме 
впливу наднаціональності та колегіального 
характеру цієї інституції. Водночас через 
зв’язок Верховного представника із ЗСБП 
з Радою ЄС та Європейською Радою на 
нього впливатиме міжурядова форма спів-
робітництва. Отже, Верховний представ-
ник із ЗСБП не тільки координує зовнішню 
діяльність ЄС, а також є посередником між 
наднаціональними засадами та міжурядо-
вою формою співробітництва в рамках ЄС. 

Від його переконань значною мірою зале-
жатиме подальший процес інституціоналі-
зації та комунітаризації ЄС у сфері СЗБП. 

Верховний представник із ЗСБП здій-
снює СЗБП, що свідчить про ключовий 
вплив цієї особи на визначення пріори-
тетів і досягнення компромісу. Як глава 
Ради ЄС із закордонних справ Верховний 
представник із ЗСБП відповідає за досяг-
нення консенсусу між різними політич-
ними інтересами держав-членів, Євро-
пейської Комісії та інших інституцій ЄС. 
Держава-член, Верховний представник із 
ЗСБП, діючи одноособово чи за підтримки 
Європейської Комісії, можуть звертатися 
із будь-якими питаннями щодо СЗБП до 
Ради ЄС чи подавати до неї ініціативи та 
пропозиції. Верховний представник із 
ЗСБП забезпечує імплементацію рішень 
у сфері СЗБП, прийнятих Європейською 
Радою чи Радою ЄС. На нього покладено 
представництво ЄС з усіх питань у сфері 
СЗБП, ведення політичного діалогу із тре-
тіми країнами від імені ЄС та висловлення 
його позиції в міжнародних організаціях, 
на міжнародних конференціях. Якщо ЄС 
визначить свою позицію з окремих питань, 
що включені до порядку денного Ради Без-
пеки ООН, держави-члени, які входять до 
неї, мають клопотати про запрошення Вер-
ховного представника із ЗСБП для пред-
ставлення позиції ЄС.

Новели, запропоновані Договором 
про встановлення Конституції для Європи 
2004 р., що не набув чинності, але зберігає 
історичне значення, засвідчили необхід-
ність запровадження організаційного меха-
нізму, який би «об’єднав різні зовнішні по-
літики ЄС» [2, 104]. Зовнішньополітичний 
апарат уже існував у формі Генерального 
Директорату із зовнішніх зносин (Relex) у 
структурі Європейської Комісії, але праг-
нення держав-членів зберегти міжурядо-
вий спосіб прийняття рішень у сфері СЗБП 
призвело до появи спеціально створеної 
Європейської служби зовнішньої діяль-
ності (далі – ЄСЗД), замість посилення 
зовнішньополітичних повноважень Євро-
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пейської Комісії, що є наднаціональною 
інституцією ЄС. У промові, виголошеній в 
Європейському Парламенті, Кетрін Ештон 
наголосила на тому, що створення ЄСЗД 
розглядається як «можливість, що випадає 
лише один раз на покоління», щоб покра-
щити узгодженість зовнішньої політики 
ЄС, насамперед, її безпекової та оборонної 
складових, з метою підтримання спільних 
глобальних цілей [3, 2]. Правовою основою 
для створення ЄСЗД, є ст. 27 ДЄС-Л, яка 
містить лише загальні положення щодо її 
складу та повноважень. Структура і функ-
ції ЄСЗД встановлюються рішенням Ради 
ЄС, яка діє за пропозицією Верховного 
представника із ЗСБП після проведення 
консультацій з Європейським Парламен-
том та отримання згоди Європейської Ко-
місії. 

26 липня 2010 р. було прийнято Рі-
шення Ради ЄС про організацію та функ-
ціонування ЄСЗД (2010/427/EU) [6]. У 
статті 1 Рішення Ради ЄС 2010/427/EU від 
26 липня 2010 р. вказано, що ЄСЗД є функ-
ціонально автономним органом ЄС, що 
підпорядковується Верховному представ-
нику із ЗСБП, окремим від Генерального 
Секретаріату Ради ЄС та Європейської 
Комісії, який наділено юридичними по-
вноваженнями, необхідними для реалізації 
його завдань і досягнення цілей. Штаб-
квартиру ЄСЗД розміщено у Брюсселі. 
Організаційну структуру ЄСЗД складають 
центральний апарат і делегації ЄС у третіх 
країнах та при міжнародних організаціях. 
ЄСЗД сприятиме Верховному представ-
нику із ЗСБП у реалізації його мандату на 
здійснення СЗБП, включаючи СБОП та за-
безпечення узгодженості зовнішньої діяль-
ності ЄС. Верховний представник із ЗСБП 
опиратиметься на підтримку ЄСЗД, коли 
він діятиме як Глава Ради ЄС із закордон-
них справ, без шкоди завданням, які зазви-
чай виконує Генеральний Секретаріат Ради 
ЄС. ЄСЗД також належить сприяти Вер-
ховному представнику із ЗСБП, коли він 
діятиме як віце-президент Європейської 
Комісії, у реалізації його повноважень у 

сфері зовнішніх зносин у рамках Євро-
пейської Комісії та координації інших ас-
пектів зовнішньої діяльності ЄС. На ЄСЗД 
покладено обов’язок сприяти Президенту 
Європейської Ради, Президенту Європей-
ської Комісії та Європейській Комісії в 
реалізації їхніх функцій у сфері зовнішніх 
зносин. З метою забезпечення виконання 
програм зовнішнього співробітництва ЄС, 
ЄСЗД повинна увідповіднити останні ці-
лям зовнішньої діяльності ЄС, викладеним 
у ст. 21 ДЄС-Л та цілям політики розви-
тку, визначеним у статті 208 Договору про 
функціонування ЄС. 

Відповідно до статті 27(3) ДЄС-Л, 
ЄСЗД складається зі службовців Генераль-
ного Секретаріату Ради ЄС та Європей-
ської Комісії, а також із представників ди-
пломатичних служб держав-членів. З цією 
метою, відповідні директорати і функції 
Генерального Секретаріату Ради ЄС та Єв-
ропейської Комісії переведено до ЄСЗД, 
разом зі службовцями та тимчасовим пер-
соналом, який обіймає відповідні посади у 
цих директоратах. До 1 липня 2013 р. ЄСЗД 
найматиме лише службовців Генерального 
Секретаріату Ради ЄС та Європейської Ко-
місії, представників дипломатичних служб 
держав-членів. Після цієї дати будь-який 
посадовець чи службовець ЄС зможе обі-
йняти вакантну посаду в ЄСЗД. Верховний 
представник із ЗСБП здійснюватиме при-
значення посадовців, які підпадають під 
дію Кадрового Регламенту службовців ЄС 
та Умов прийняття на роботу інших служ-
бовців ЄС. За потреби, до роботи ЄСЗД 
може залучатись обмежена кількість на-
ціональних експертів. Чисельність служ-
бовців та посадовців ЄСЗД встановлю-
ватиметься щорічно в рамках бюджетної 
процедури [4, 241]. Співробітники ЄСЗД 
діють в особистій якості, опікуючись ви-
ключно інтересами ЄС, вони не мають ані 
звертатися за інструкціями, ані виконувати 
інструкції будь-якого уряду, органу, орга-
нізації чи особи поза ЄСЗД або будь-якого 
іншого органу, чи особи, крім Верховного 
представника із ЗСБП. Кадрова політика 
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при формуванні ЄСЗД має враховувати 
географічний та ґендерний баланс, забез-
печувати представництво громадян усіх 
держав-членів ЄС. На посадовців та інших 
співробітників ЄСЗД поширюється дія 
Протоколу про привілеї та імунітети ЄС, 
що додається до Лісабонського договору 
2007 р.

Відповідно до Лісабонського договору 
2007 р. делегації Європейської Комісії в 
третіх країнах та при міжнародних орга-
нізаціях замінено делегаціями ЄС. Місце 
делегацій ЄС в його організаційному ме-
ханізмі визначено Рішенням Ради ЄС 
2010/427/EU від 26 липня 2010 р. [6], яким 
їх було включено до структури ЄСЗД. Вер-
ховний представник із ЗСБП може, за по-
годженням із Радою ЄС та Європейською 
Комісією, прийняти рішення про відкриття 
чи закриття делегацій ЄС. Керівництво де-
легацією здійснює її Глава, який відповідає 
перед Верховним представником із ЗСБП 
за функціонування делегації та забезпе-
чення координації всіх дій ЄС. Делегації 
ЄС складаються з персоналу ЄСЗД та у разі, 
якщо це необхідно для виконання бюджету 
ЄС чи здійснення політик, що не входять 
до повноважень ЄСЗД, – персоналу Євро-
пейської Комісії. Глава делегації ЄС отри-
мує вказівки від Верховного представника 
із ЗСБП та ЄСЗД, він відповідає за їх ви-
конання. Функціонування кожної делегації 
має періодично оцінюватися Виконавчим 
Генеральним Секретарем ЄСЗД. Верхо-
вний представник із ЗСБП може вступати 
у необхідні відносини із приймаючою дер-
жавою, міжнародною організацією чи тре-
тьою державою. Зокрема, Верховний пред-
ставник із ЗСБП має вжити всіх заходів для 
забезпечення надання делегаціям ЄС, їх 
персоналу і майну, привілеїв та імунітетів, 
передбачених Віденською конвенцією про 
дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. 
Делегації ЄС мають забезпечувати по-
треби інституцій ЄС, що виникають у них 
при здійсненні контактів із міжнародними 
організаціями та третіми країнами, в яких 
акредитовано делегації. Глава делегації ЄС 

має право представляти ЄС у приймаючій 
державі, скажімо, при укладенні контрактів 
та під час відкриття проваджень. Делегації 
ЄС мають тісно співпрацювати у спосіб 
обміну інформацією, вироблення спільних 
оцінок із дипломатичними службами дер-
жав-членів ЄС. Делегації ЄС повинні, на 
прохання держав-членів, підтримувати їх у 
дипломатичних відносинах та при наданні 
дипломатичного захисту громадянам ЄС. 

ЄСЗД має посилити ЄС у сфері зо-
внішніх зносин та бути здатною виконати 
покладені завдання. По-перше, ЄСЗД по-
винна покращити узгодженість зовнішньої 
політики: безпекова та оборонна політика 
ЄС, як і зовнішньоекономічна політика ЄС, 
мають, принаймні, не перешкоджати одна 
одній, а за сприятливого розвитку подій – 
активно підтримувати одна одну. По-друге, 
організаційна структура ЄСЗД повинна 
заохочувати тісну координацію зусиль ЄС 
і держав-членів під час визначення та ре-
алізації зовнішньої політики. По-третє, 
ЄСЗД має ефективно функціонувати як 
складова організаційного механізму ЄС, 
мінімізувати дублювання функцій, забезпе-
чити відповідність кадрової політики, про-
фесійної підготовки спільній меті покра-
щення результатів та внутрішньої дієвості. 
По-четверте, ЄСЗД повинна довести свій 
статус легітимного актора у зовнішній по-
літиці ЄС шляхом досягнення консенсусу 
та забезпечення подальшої активної під-
тримки її діяльності урядами держав-чле-
нів ЄС і третіх країн, що стане запорукою 
її політичної ваги. 

Насамкінець, надзвичайно важлива 
роль у веденні політичного діалогу між 
Україною та ЄС, співробітництві у сфері 
безпеки та оборони належить саме струк-
турі СЗБП, включаючи СБОП. Погли-
блення співробітництва між Україною та 
ЄС, зокрема укладення нової базової угоди 
про асоціацію, цілковито залежатиме від 
того, наскільки ефективно Україна вико-
ристовуватиме всі наявні механізми спів-
робітництва, передусім ті, що ґрунтуються 
на багатосторонній основі.

Л.Г. Фалалєєва, о.і. давиденко
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резюМе 
В статье проанализированы особенности реформирования правовых и организаци-

онных основ деятельности Европейского Союза в сфере общей внешней политики и по-
литики безопасности согласно Лиссабонского договора 2007 г. 

SUMMARY
In the article the author analyses reformation peculiarities of legal and organizational bases 

of the EU’ activity in the sphere of common foreign and security policy under Lisboan Treaty 
of 2007.
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Дослідження питань правового регулю-
вання підрядних відносин видається непо-
вноцінним без встановлення його структур-
них елементів, наукове обґрунтування яких 
отримали достатнє висвітлення у працях 
теоретиків права. Так, С.С. Алексєєв та-
кими структурними елементами механізму 
правового регулювання називає: а) юри-
дичні норми; б) правовідносини, а саме: 
суб’єктивні права та юридичні обов’язки 
учасника таких відносин; в) акти реалізації 
прав та обов’язків; г) індивідуальні приписи 
та акти застосування права [1, 364–365].

Сучасна юридична наука характери-
зується наявністю двох підходів до ви-
значення елементів механізму правового 
регулювання, а саме: широкого, що ха-
рактеризується наявністю сукупності еле-
ментів, які беруть участь у процесі впо-
рядкування суспільних відносин (норми 
права, нормативно-правовий акт, юридичні 
факти, правовідносини, тлумачення, реа-
лізація права, законність, правосвідомість, 
правова культура, правомірна поведінка, 
протиправна поведінка, юридична відпо-
відальність), та вузького, який включає 
лише елементи, які становлять основу ре-
гулятивної функції права (норми права, 
нормативно-правові акти, правовідносини, 
реалізація права, законність) [8, 307–308]. 

Виходячи із вузького підходу до еле-
ментної будови механізму правового регу-
лювання, кожен з елементів якої виконує 
специфічну функцію у задоволенні інтере-
сів суб’єктів та враховуючи запропоновану 
в науці цивільного права С.О. Погрібним 
структуру таких елементів, до системи еле-
ментів механізму правового регулювання 
підрядних відносин пропонуємо відно-
сити:

а) норми цивільного права або ство-
рювані учасниками підрядних відносин 
норми договірного права; 

б) юридичні факти; 
в) виникнення прав та обов’язків (пра-

вовідносини) учасників підрядних відно-
син; 

г) реалізацію норм права, а також 
суб’єктивних цивільних прав та обов’язків 
(програми поведінки учасників підрядних 
правовідносин, закладені в юридичних 
нормах та визначені волею замовника й 
підрядника у вигляді суб’єктивних прав та 
обов’язків); 

д) захист суб’єктивних цивільних прав 
та законних інтересів учасників підрядних 
відносин за умови їх порушення. 

Отже, зупинимось на аналізі цих еле-
ментів механізму правового регулювання 
підрядних відносин детальніше. Першим 

а.Б. ГриняК, 
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елементом механізму правового регулю-
вання підрядних відносин є нормативна 
основа такого регулювання, тобто ство-
рювані державою норми цивільного та 
господарського законодавства (гл. 61 ЦК, 
гл. 33 ГК) або створювані учасниками під-
рядних відносин норми договірного права, 
на базі яких і здійснюється упорядкування 
відносин між ними. Зважаючи на це, регу-
люванню відносин у сфері виконання робіт 
присвячено гл. 61 ЦК (ст. 837–891) та гл. 33 
ГК (ст. 317–324) України. 

В ЦК України окремим видам підряд-
них договорів передує так звана загальна 
частина, функції якої виконує параграф 1 
«Загальні положення про підряд». Його 
статті застосовують і до окремих видів 
цього договору, зокрема договорів побу-
тового підряду, будівельного підряду, на 
виконання проектних та пошукових робіт, 
а також і до інших підрядних договорів 
(наприклад, договорів на проведення ре-
монтних робіт, договорів на проведення 
аудиту, договорів на проведення агротех-
нічних, меліоративних робіт, договорів 
на виконання дизайнерських та ландшаф-
тно-опоряджувальних робіт тощо). Норми 
«Загальних положень про підряд» діють у 
випадках, коли йдеться про моделі підряду, 
які не належать до жодного із виділених в 
ЦК України різновидів цього типу догово-
рів, а на ті, що виділені, поширюється дія 
загальних норм лише за умови, якщо вони 
не суперечитимуть спеціальним нормам 
або ж спеціальні норми, присвячені регу-
люванню даних різновидів підрядних до-
говорів, відсутні. 

Важливу особливість нормативної 
основи регулювання підрядних правовід-
носин у сучасному ЦК України становить 
відокремлення від підряду законодавчо ви-
знаного самостійним по відношенню до 
підрядів договору на виконання науково-
дослідних, дослідно-конструкторських та 
технологічних робіт (далі – НДРДКТР) 
(гл. 62 ЦК). Таке відокремлення право-
вого регулювання підрядних відносин 
(гл. 61 ЦК) від відносин, що пов’язані із ви-

конанням НДРДКТР (гл. 62 ЦК), в основі 
якого закладені юридико-технічні ознаки, 
надав змогу створити для останніх такий 
спеціальний правовий режим, який сут-
тєво відрізняється від підрядних відносин. 
У літературі трапляється й інша точка зору, 
за якою договір на виконання НДРДКТР 
розглядається як спеціальний вид договору 
підряду та іменується підрядом на вико-
нання НДРДКТР [9, 116–120]. 

Для цивільного законодавства харак-
терними є диспозитивні засади правового 
регулювання. Вони знаходять свій вираз 
в законодавчій можливості суб’єктів при-
ватних відносин врегульовувати свою по-
ведінку у договорі шляхом відступу від по-
ложень актів цивільного законодавства чи 
навіть врегулювати свої відносини, які не 
врегульовані цими актами. Тобто правове 
регулювання договірних відносин із вико-
нання робіт не обмежується виключно нор-
мами цивільного законодавства України. 

Вперше у ЦК України, на відміну від 
попередніх кодифікованих актів цивіль-
ного законодавства, в окремий розділ ви-
ділено правові норми, що визначають по-
няття та умови договору, його укладення, 
зміну та припинення. Сучасний ЦК Укра-
їни заклав принципово нову парадигму 
цивільно-правового договору. Він розгля-
дається законодавцем, передусім, не як 
правочин, правовідносини чи документ, а 
як регулятор цивільних відносин [7, 162]. 

Погоджуючись із висловленими в лі-
тературі позиціями [2, 12] про те, що в 
сфері регулювання договірних відносин 
ЦК України відсуває закон на друге місце, 
віддаючи перевагу договору, а положення 
актів цивільного законодавства тракту-
ються як диспозитивні, крім випадків, коли 
обов’язковість для сторін цих актів випли-
ває з їх змісту або суті відносин між сто-
ронами [6, 42], у сфері підрядних відносин 
можемо констатувати зміщення акцентів 
із законодавчого регулювання правовід-
носин між замовником та підрядником у 
бік договірного їх визначення. Разом з тим 
повністю підтримуючи таку позицію за-



91

конодавця щодо можливості застосування 
приписів актів законодавства тільки тоді, 
коли сторони не скористаються наданою їм 
можливістю саморегуляції своїх відносин, 
не можна не погодитись із висловленим 
С.О. Погрібним застереженням від зневаж-
ливого ставлення до державного регулю-
вання договірних цивільних відносин як до 
чогось другорядного, несуттєвого [3, 178]. 

Таким чином, законодавець у ст. 6 ЦК 
України відобразив положення, за яким до-
говір набув статусу самостійного регуля-
тора цивільних відносин, надавши тим са-
мим договірному регулювання цивільних 
відносин загалом та підрядних зокрема 
переважаюче порівняно з нормативним 
регулюванням значення. Відповідно до 
ч. 3 ст. 6 ЦК України цивільні відносини 
можуть бути врегульовані не лише актами 
цивільного законодавства, а й самими їх 
учасниками – суб’єктами цих відносин.

Відносини, що виникають внаслідок 
укладення підрядного договору, визна-
ються правовими не тільки і не стільки 
тому, що вони безпосередньо врегульовані 
нормами позитивного права, а й тому, що 
між контрагентами виникає тісний право-
вий зв’язок. Яскравим прикладом визна-
ння правовими відносин, що виникають 
внаслідок укладення підрядного договору, 
може слугувати непоіменований законо-
давчо договір підряду на виконання дизай-
нерських та ландшафтно-опоряджуваль-
них робіт, за якими права та обов’язки для 
контрагентів виникають не шляхом пере-
несення приписів норм права на реальну 
ситуацію за допомогою їх вольових дій, 
а безпосередньо з домовленості сторін. У 
процесі укладення такого непоіменованого 
договору створюються правові норми ін-
дивідуально-визначеного спрямування, 
тобто такі, що стосуються конкретних і 
точно визначених суб’єктів і розраховані 
на них. 

Зважаючи на це, доходимо висновку, 
що договірне регулювання за своїм впли-
вом на підрядні відносини є ширшим ніж 
нормативне, оскільки законодавче регу-

лювання спрямоване на впорядкування 
підрядних відносин, а договірне – на їх 
організацію та формування. Тому договори 
підряду виступають тією унікальною со-
ціально-правовою конструкцією приват-
ного права, яка обумовлює його специфіку 
і одночасно надає учасникам підрядних 
відносин якнайширшу свободу дій, надає 
можливість самим виступати своєрідними 
«законодавцями» для себе, але в визначе-
них правом межах. 

Таким чином, розглянутий нами пер-
ший елемент механізму правового регулю-
вання підрядних відносин дає змогу дійти 
висновку про його значущість в усьому ме-
ханізмі, оскільки тут встановлюється зміст 
інших елементів, а, отже, і весь механізм 
правового регулювання підрядних відно-
син. 

Другим елементом механізму право-
вого регулювання підрядних правовідно-
син є юридичні факти. Юридичні факти 
в механізмі правового регулювання вико-
нують свою основну роль – забезпечують 
виникнення, зміну і припинення правових 
відносин. Вони створюють перехід від за-
гальної моделі прав та обов’язків, зафіксо-
ваної в юридичній нормі, до конкретної, 
що втілюється у правовідносинах. 

Схожі на юридичні факти, але відріз-
няються від останніх за своєю сутністю і 
правовою природою, так звані юридичні 
умови – обставини, що внаслідок припису 
цивільно-правової норми мають певне зна-
чення для виникнення, зміни цивільних 
правовідносин, але безпосередньо не по-
роджують їх і не тягнуть за собою трасфор-
мацій та не припиняють правові відносини 
[10, 19]. Прикладом юридичних умов, осо-
бливістю яких є те, що правові наслідки, 
пов’язані з ними не прямо, а через про-
міжні ланки, через які формуються умови 
для юридичного факту, може виступати 
договірна відповідальність підрядника за 
порушення умов договору підряду. У ци-
вільно-правовій доктрині висловлюються 
думки, відповідно до яких підставою ци-
вільно-правової, в тому числі і договірної 
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відповідальності, виступає склад цивіль-
ного правопорушення. Тобто цивільне 
правопорушення має місце за наявності 
низки умов, що в сукупності й становлять 
порушення договірного зобов’язання. Та-
ким чином, за наявності істотних відсту-
пів від умов договору підряду (ст. 852 ЦК) 
підставою виникнення правовідносин із 
відшкодування збитків (договірної відпо-
відальності підрядника) є наявність у ро-
боті істотних відступів від умов договору, 
а умовами – протиправність поведінки 
підрядника, шкода, причинно-наслідковий 
зв’язок, вина тощо.

Крім того, для настання юридичних 
наслідків у підрядних зобов’язаннях не за-
вжди достатньо одного юридичного факту, 
оскільки на практиці частіше маємо справу 
з комплексом фактів, які в доктрині поді-
ляються на: а) групу юридичних фактів; 
б) юридичну (фактичну) сукупність.

Група юридичних фактів – це кілька 
фактичних обставин, кожна з яких викли-
кає або може викликати один і той самий 
наслідок [10, 19]. Наприклад, відповідаль-
ність підрядника за договором будівель-
ного підряду настає у випадках: а) вияв-
лення недоліків збудованого об’єкта; б) за 
прострочення передання його замовникові; 
в) за недосягнення проектної потужності; 
г) за недосягнення інших запроектованих 
показників тощо. В наведеному випадку 
маємо справу з групою юридичних фактів, 
кожен з яких окремо є підставою виник-
нення договірної відповідальності підряд-
ника.

Юридична (фактична) сукупність – 
система юридичних фактів, пов’язаних 
між собою таким чином, що правові на-
слідки настають лише за умови наявності 
усіх елементів цієї сукупності [10, 19]. На-
приклад, у ст. 881 ЦК України міститься 
вимога про необхідність страхування за 
договором будівельного підряду об’єкта 
будівництва або комплексу робіт. В да-
ному випадку для виникнення страхових 
правовідносин необхідна наявність юри-
дичної (фактичної) сукупності – укладення 

договору страхування (за ч. 1 ст. 881 ЦК 
сторона, на яку покладається обов’язок 
щодо страхування об’єкта будівництва або 
комплексу робіт, повинна надати іншій 
стороні докази укладення нею договору 
страхування, включаючи відомості про 
страхувальника, розмір страхової суми та 
застраховані ризики) і настання страхо-
вого випадку. За відсутності хоча б одного 
факту або ж розгляду їх окремо, вказані 
обставини не можуть слугувати підставою 
виникнення страхових правовідносин.

Загальновідомо, що правочин виступає 
особливим різновидом юридичного факту. 
В сучасних дослідженнях з договірного 
права можемо констатувати зміну погля-
дів на договір виключно як на юридичний 
факт. Так, на думку Б.І. Пугінського, тради-
ційна трактовка юридичного факту завжди 
була мало придатною до сфери договірного 
права, оскільки, з одного боку, договір сам 
є джерелом виникнення для сторін прав та 
обов’язків, не передбачених законом, а з 
іншого – укладення договору тягне за со-
бою застосування до учасників договірних 
відносин норм закону, що регулюють такі 
відносини. З огляду на це договір лише 
певною мірою може бути визначений як 
юридичний факт і виступає в такій якості 
тільки відносно юридичних норм, що без-
посередньо регулюють відносини сторін 
[4, 44]. 

В цілому погоджуючись із сучасними 
дослідниками, все ж зазначимо, що на 
договір при здійсненні внутрішнього ре-
гулювання (саморегулювання) підрядних 
відносин покладається подвійна функція. 
З одного боку, він є нормативною основою 
такого регулювання, а з іншого – має зна-
чення і юридичного факту, який породжує 
права та обов’язки учасників підрядних 
правовідносин. 

Наступним елементом механізму пра-
вового регулювання договірних підрядних 
відносин є цивільні права та обов’язки за-
мовника й підрядника як учасників дослі-
джуваних правовідносин, що виникають 
на підставі норм цивільного права у зв’язку 
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з появою (настанням) передбаченого ними 
юридичного факту. Учасникам підрядних 
правовідносин притаманна властивість мати 
певне коло цивільних прав та обов’язків, 
здійснення яких забезпечується засобами 
державного примусу. Учасники досліджу-
ваних правовідносин характеризуються як 
юридичною рівністю сторін, так і майновою 
відокремленістю, що зумовлює деякі інші 
специфічні риси таких відносин. Для підряд-
них відносин характерна ініціатива сторін як 
на етапі формування відносин (чи вступати в 
договірні відносини, з ким саме тощо), так і 
на етапі реалізації цивільно-правової відпо-
відальності (лише від кредитора залежить, 
застосовувати передбачені законом методи 
примусового впливу на контрагента чи ні).

Відносне правовідношення являє со-
бою загальний тип правового зв’язку 
суб’єктів різноманітних суспільних відно-
син, який конкретизується відповідно до 
особливостей цих відносин, набуваючи га-
лузевої специфіки. З огляду на це підрядне 
відносне правовідношення характеризу-
ється: 1) визначеним суб’єктним складом 
(ст.ст. 2, 837 ЦК); 2) здійсненням у сфері 
підрядних відносин (ст.ст. 1, 837, 865, 875, 
887 ЦК); 3) змістом (певними правами та 
обов’язками учасників підрядних право-
відносин); 4) об’єктом (відповідними пози-
тивними діями підрядника, спрямованими 
на виконання ним певної роботи за завдан-
ням замовника).

Отже, суб’єктивні права учасників під-
рядних правовідносин полягають у перед-
бачених нормою цивільного права видах 
і мірі їх можливої поведінки у взаєминах 
з контрагентом. Ці права та обов’язки 
складають юридичний зміст підрядних 
правовідносин, який є підґрунтям для їх 
фактичного змісту – поведінкових актів 
учасників цих правовідносин зі здійснення 
їх суб’єктивних цивільних прав та вико-
нання юридичних обов’язків.

Наступним елементом механізму пра-
вового регулювання договірних підрядних 
відносин виступає реалізація норм права, 
а також суб’єктивних цивільних прав та 

обов’язків. Одним з важливих завдань 
права видається забезпечення певних га-
рантій фізичним особам з боку публічних 
органів. 

Не вдаючись до глибокого аналізу дис-
кусій з приводу віднесення договору до 
акта застосування правових норм чи до 
форми реалізації права, доцільно зазна-
чити, що реалізація загальних положень 
про договори та норм про окремі договори 
сама по собі не створює договірного регу-
лювання. Договірні інститути безпосеред-
ньо розраховані на вирішення основної 
маси питань укладення та виконання дого-
ворів самими суб’єктами, причому норми, 
за загальним правилом, визначають не 
конкретний зміст договорів, а порядок роз-
робки їх умов самими сторонами [5, 166]. 

З огляду на це, особливості підрядних 
договорів як актів правореалізації форму-
ються під впливом приватноправових ме-
тодів регулювання суспільних відносин та 
спеціаль них норм (гл. 61 ЦК), які регулю-
ють діяльність, пов’язану із виконанням 
робіт, і відрізняються від суміжних дого-
вірних конструкцій. Здійснення ж цивіль-
них прав та виконання обов’язків полягає 
у вольовій поведінці учасників підрядних 
відносин відповідно до тих ідеальних мо-
делей, які закладені в договірних або за-
конодавчих нормах. І якщо ця поведінка 
повністю відповідає нормі, можна ствер-
джувати про урегульованість конкретних 
підрядних відносин нормами цивільного 
права. У свою чергу, урегульованість не-
визначеної кількості однорідних, типових 
підрядних правовідносин свідчитиме про 
упорядкованість відповідних відносин, а 
отже, і про досягнення мети їх правового 
регулювання. Виходячи з цього, можна 
стверджувати, що названі вище елементи 
механізму правового регулювання договір-
них підрядних відносин є обов’язковими у 
кожному випадку. 

Однак в окремих випадках механізм 
правового регулювання договірних під-
рядних відносин доповнюється додатко-
вим елементом – захистом суб’єктивних 
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цивільних прав та законних інтересів учас-
ників підрядних відносин за умови їх пору-
шення. Цей елемент пропонуємо іменувати 
додатковим (факультативним), оскільки 
він застосовуватиметься лише за умови 
порушення суб’єктивних прав та інтересів 
учасників підрядних відносин шляхом, на-
приклад, невиконання або неналежного 
виконання умов договору підряду. Однак 
в певних випадках застосування даного 
елемента може передувати виникненню 
підрядних правовідносин (наприклад, при 
вирішенні переддоговірного спору судо-
вими органами щодо погодження умов до-
говору підряду, з приводу яких потенційні 
контрагенти не можуть дійти згоди або 
ж у випадку відмови від укладення дого-
вору підряду при існуванні попереднього 
договору, укладеного належним чином). 
Тобто механізм правового регулювання 
підрядних договірних відносин доповню-
ється цим елементом лише в тому випадку, 
якщо має місце збій у поведінці учасників 

підрядних правовідносин при здійснення 
суб’єктивних цивільних прав та виконанні 
юридичних обов’язків 

Отже, основною функцією цього еле-
мента механізму правового регулювання, 
на нашу думку, видається нівелювання від-
хилень в процесі досягнення мети право-
вого регулювання підрядних відносин.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, 
що до механізму правового регулювання 
підрядних договірних відносин можна від-
нести такі елементи: а) норми цивільного 
права або створювані учасниками підряд-
них відносин норми договірного права; 
б) юридичні факти; в) виникнення прав 
та обов’язків (правовідносини) учасників 
підрядних відносин; г) реалізація норм 
права, а також суб’єктивних цивільних 
прав та обов’язків; д) захист суб’єктивних 
цивільних прав та законних інтересів учас-
ників підрядних відносин за умови їх по-
рушення. 
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резюМе
Статья посвящена вопросу определения структуры механизма правового регулиро-

вания подрядных договорных отношений. Акцентируется внимание на анализе элемен-
тов механизма правового регулирования подрядных отношений, исследуются вопросы 
искоренения существующих противоречий в действующем законодательстве и судебной 
практике из этой проблематики.

SUMMARY
The article is devoted the question of determination of structure of mechanism of the legal 

adjusting of inferior contractual relations. Attention is accented on the analysis of elements of 
mechanism of the legal adjusting of inferior relations, the questions existent contradictions are 
probed in a current legislation and judicial practice from this problems.

рекомендовано кафедрою  
цивільного, господарського права та процесу
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Дана стаття присвячена проблемі ви-
требування майна з чужого незаконного 
володіння та вибору способу захисту ци-
вільного права. В статті розкриваються 
способи захисту цивільного права та мож-
ливості його застосування. Хоча норми Ци-
вільного кодексу України чітко визначають 
підстави та порядок витребування власни-
ком свого майна від особи, яка незаконно, 
без відповідної правової підстави ним 
заволоділа, на практиці трапляються ви-
падки, коли в даній категорії справ норми 
законодавства застосовуються по-різному, 
судова практика є неоднозначною, а іноді, 
на жаль, навіть протилежною. 

За нормами Цивільного кодексу Укра-
їни [5] право власності вважається набутим 
правомірно, якщо інше прямо не випливає 
із закону або незаконність набуття права 
власності не встановлена судом. 

Одна справа, коли, наприклад, дого-
вір купівлі-продажу нерухомого майна не 
посвідчений нотаріусом і він однозначно 
є недійсним в силу закону, а зовсім інша, 
коли документи оформлені належним чи-
ном і немає прямих вказівок закону про 
те, що даний правочин є недійсним. З ана-
лізу чинних правових норм випливає, що 

на даний час досить невеликі можливості 
витребувати майно з чужого незаконного 
володіння інакше, як за рішенням суду. 
Здебільшого тільки в судовому порядку, 
за наявності достатніх законодавчих під-
став та доказів можна довести, що право 
власності порушено і витребувати майно з 
чужого незаконного володіння, адже згідно 
зі ст. 321 ЦК України [5] право власності 
є непорушним. Ніхто не може бути проти-
правно позбавлений цього права чи обме-
жений у його здійсненні. Дана норма ЦК 
України ще раз наголошує на значимості 
ст. 41 Конституції України [1], згідно з 
якою ніхто не може бути протиправно по-
збавлений права власності. Право приват-
ної власності є непорушним. 

Звісно, в житті трапляються випадки, 
коли право власності порушується з тих 
чи інших підстав і власник фактично по-
збавляється права володіння, користу-
вання та розпорядження належним йому 
майном. Однак довести, що право влас-
ності є порушеним та витребувати майно 
від нового власника можна в судовому по-
рядку. Спірними є питання незаконності 
відчуження майна та недобросовісності 
покупця.

М.В. чундаК, 
адвокат

ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА  
З ЧУжОГО НЕЗАКОННОГО 
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В ст. 387 ЦК України закріплено право 
на витребування власником свого майна 
від особи, яка незаконно, без відповідної 
правової підстави ним заволоділа. На пер-
ший погляд, все здається простим. Однак 
в даній законодавчій нормі й обмежується 
право на витребування власником свого 
майна. Дана стаття передбачає, що власник 
може витребувати належне йому майно 
тільки від особи, яка заволоділа ним неза-
конно та без відповідної правової підстави, 
тобто в недобросовісного набувача. Також 
в Цивільному кодексі містяться норми, що 
захищають право інших осіб – нових влас-
ників майна, на яке вони набули право влас-
ності, не знаючи про наявність незаконних 
обставин відчуження даного майна.

Згідно зі ст. 330 ЦК України, якщо 
майно відчужене особою, яка не мала на 
це права, добросовісний набувач набу-
ває право власності на нього, якщо від-
повідно до ст. 388 ЦК України майно не 
може бути витребуване у нього, тобто 
законодавець передбачив існування до-
бросовісного набувача і захищає вже його 
право власності на майно. Цивільний 
кодекс не дає однозначного визначення 
поняття «добросовісний набувач», од-
нак проаналізувавши законодавчі норми, 
можна прийти до висновку, що добросо-
вісний набувач – це та особа, у якої вини-
кає право власності на майно, придбане 
нею за відплатним договором у особи, яка 
не мала права відчужувати дане майно і 
при цьому добросовісний набувач майна 
не знав і не міг знати на час придбання 
майна про незаконність відчуження цього 
майна та порушення прав справжнього 
власника майна.

В ст. 388 ЦК України чітко визначено, 
за яких умов власник майна може зверну-
тись з вимогою про витребування майна з 
чужого незаконного володіння. Так, влас-
ник майна має право витребувати майно 
від набувача (покупця) лише у разі, якщо 
майно: 

1) було загублене власником або осо-
бою, якій він передав майно у володіння; 

2) було викрадене у власника або особи, 
якій він передав майно у володіння; 

3) вибуло з володіння власника або 
особи, якій він передав майно у володіння, 
не з їхньої волі іншим шляхом. 

При цьому майно, якщо воно було 
продане у порядку, встановленому для ви-
конання судових рішень, гроші та цінні 
папери на пред’явника не можуть бути ви-
требувані від добросовісного набувача.

Якщо майно було набуте безвідплатно 
в особи, яка не мала права його відчужу-
вати (наприклад, за договором дарування), 
власник має право витребувати його від до-
бросовісного набувача у всіх випадках. 

Отже добросовісний набувач майна 
– це той набувач, який придбав майно та 
сплатив за нього певну грошову суму.

Водночас, визначити питання добро-
совісності набувача може тільки суд на 
основі повного, всебічного та об’єктивного 
з’ясування всіх обставин справи. Суду не-
обхідно з’ясувати місце, час, спосіб відчу-
ження майна, особу продавця та покупця, 
наявність дружніх, родинних чи інших 
відносини продавця та покупця майна до 
моменту продажу. Добросовісний набувач 
– це дуже не чітке, не конкретизоване по-
няття. Іноді дуже важко встановити, чим 
керувалась особа при придбанні майна, чи 
знала вона на той момент про те, що про-
даж майна здійснюється протиправно та чи 
могла особа взагалі знати про це. Поняття 
«знала» і «могла знати» не є тотожними. 
Так, на момент придбання майна особа-по-
купець не знала про те, що річ продається 
особою, яка не має права її продавати, але 
суд може встановити, що особа-покупець 
могла про це знати і тоді вже вона буде не-
добросовісним покупцем, а отже майно 
може бути витребуване від неї за будь-яких 
обставин. 

В Науково-практичному коментарі Ци-
вільного кодексу України ст. 388 ЦК Укра-
їни [2] зазначено, що якщо майно було за-
гублене власником, викрадене в нього чи 
вибуло іншим шляхом поза його волею, 
то воно підлягає поверненню власнику, 
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хоча б добросовісний набувач і придбав 
річ оплатно. Це ж правило діє і тоді, коли 
річ вибула з володіння особи, якій власник 
передав її за договором. Стаття, яка комен-
тується, передбачає не тільки втрату чи 
розкрадання як підставу для захисту інтер-
есів власника, але й інші випадки, хоча за-
кон їх не перераховує. Головне, щоб майно 
вибуло з володіння власника не з його волі 
(пожежа, повінь та інші стихійні явища, 
у зв’язку з якими річ вибуває з володіння 
власника фактично поза його волею).

У випадку, коли річ вибуває з володіння 
власника за його бажанням (він може пере-
дати її на зберігання), власник несе ризик 
вибору контрагента, якому він вирішив до-
вірити своє майно. Якщо власник неналеж-
ним чином поставився до вибору особи, 
яка б заслуговувала довіри, то він позбав-
ляється права вимагати повернення речей 
від добросовісного набувача, але йому 
надається можливість вимагати відшкоду-
вання збитків від особи, яка не виправдала 
його довіру за договором.

Визначившись з законодавчими підста-
вами, необхідними для повернення майна з 
чужого незаконного володіння, слід обрати 
правильний підхід до захисту свого права в 
суді: застосувати двосторонню реституцію 
чи звертатись з віндикаційним позовом.

В узагальненні судової практики Вер-
ховного суду України «Практика розгляду 
судами цивільних справ про визнання 
правочинів недійсними» [3] зазначено, 
що ст. 330 ЦК чітко розмежовує випадки, 
в яких належним способом захисту пору-
шеного права є визнання правочину не-
дійсним та застосування наслідків його 
недійсності, від випадків, коли має за-
являтися позов про витребування майна 
з чужого незаконного володіння. Якщо 
майно передане власником за правочином, 
який є нікчемним або оспорюваним, то 
позов про визнання правочину недійсним 
та (або) про застосування наслідків недій-
сності правочину має пред’являтися тоді, 
коли майно залишається у набувача. Тобто 
якщо вчинений один правочин і повернути 

майно можна шляхом застосування рес-
титуції, то ефективним способом захисту 
буде визнання правочину недійсним. Якщо 
ж набувач, який набув майно за недійсним 
правочином, надалі відчужив таке майно 
іншій особі, потрібно звертатися з віндика-
ційним позовом. 

Якщо після укладення недійсного 
правочину було укладено ще декілька, то 
вбачається правильним визнавати недій-
сними не всі правочини, а лише перший і 
заявляти позов про витребування майна в 
останнього набувача. Проте в цьому ви-
падку немає перешкод для задоволення 
лише віндикаційного позову, оскільки 
право на витребування майна з чужого во-
лодіння не потребує визнання недійсним 
правочину, за яким майно вибуло від за-
конного власника, воно лише обмежене 
добросовісністю набувача і зберігається за 
власником за умови, якщо майно вибуває 
з володіння власника поза його волею, що 
й повинно бути доведено в суді. Застосу-
вання реституції та повернення майна за 
недійсним правочином, враховуючи поло-
ження ст. 216 ЦК, є можливим тоді, коли 
предметом спору є правочин за участю 
власника і першого покупця (набувача). 

Дуже чітке поняття віндикаційного по-
зову та можливості його застосування на-
водиться в підручнику з Цивільного права 
України [4]. Його автори зазначають, що 
віндикаційний позов є найважливішим 
цивільно-правовим засобом захисту права 
власності. В юридичній літературі під 
віндикаційним позовом традиційно розу-
міють вимогу власника, що не володіє, до 
незаконного володільця про витребування 
свого майна в натурі. Цей позов був відо-
мий ще в римському цивільному праві 
(vindico — вимагати, action rei vindication 
— віндикаційний позов). У Цивільному 
кодексі України віндикаційний позов ви-
ражається такою формулою: «Власник має 
право витребувати своє майно від особи, 
яка незаконно, без відповідної правової 
підстави заволоділа ним». Сторонами у 
віндикаційному позові виступають влас-
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ник речі, який не лише позбавлений мож-
ливості користуватись і розпоряджатись 
річчю, але вже фактично нею не володіє, 
незаконний фактичний володілець речі 
(як добросовісний, так і недобросовіс-
ний). Тобто змістом віндикаційного по-
зову є витребування саме тієї речі, яка 
вибула із законного володіння власника. 
Віндикаційний позов характеризується та-
кими ознаками:

• позов може бути вчинений лише 
стосовно індивідуально-визначених 
речей (вкрадений автомобіль, загу-
блена парасолька тощо). Якщо в 
конкретному випадку є можливість 
виділити річ з родовими ознаками з 
маси однорідних речей (наприклад, 
вкрадена цибуля залишалася ще в 
мішках, цегла з вантажівки ще не 
розвантажена тощо), то можлива і її 
віндикація;

• річ, власником якої є позивач, пере-
буває у володінні відповідача;

• власник може вимагати повернення 
свого майна лише в тому разі, якщо 
інша особа володіє його майном 
незаконно. Якщо володілець воло-
діє чужим майном на законних під-
ставах (наприклад, в органах вну-
трішніх справ зберігається майно, 
вилучене на законних підставах, 
або майно, яке є речовим доказом у 
справі), то власник не може витре-
бувати свою річ з такого володіння 
шляхом подання віндикаційного 
позову;

• захищати своє право власності він-
дикаційним позовом власник має 
можливість лише в тому разі, коли 
майно збереглося в натурі;

• майно, яке перебуває у незаконного 
володільця, підлягає безумовному 
вилученню і повертається власнику, 
якщо володілець виявився незакон-
ним, недобросовісним.

У разі задоволення віндикаційного по-
зову суд повинен вирішити питання про 
відшкодування добросовісному набува-
чеві понесених ним витрат на придбання 
майна. Такі витрати має бути стягнено зі 
сторони, яка отримала кошти за недійсним 
правочином, або з особи, яка є винною в 
недійсності правочину. 

Якщо ж віндикаційний позов не задо-
волено та майно не може бути витребуване 
від добросовісного набувача, колишній 
власник речі може звернутись до суду з по-
зовом про відшкодування завданих йому 
збитків особою, яка здійснила відчуження 
майна. Власник майна також має право 
вимагати від недобросовісного набувача, 
передання усіх доходів від майна, які він 
одержав або міг одержати за весь час во-
лодіння ним. 

Отже, враховуючи все вище викла-
дене, проаналізувавши норми чинного за-
конодавства та врахувавши практику судів 
в даній категорії справ, можна прийти до 
висновку, що в кожній окремій ситуації 
слід обирати свій підхід до вирішення 
проблеми. В одних справах може бути за-
стосовано двосторонню реституцію та ви-
знання угоди недійсною, в інших справах 
такий позов не матиме успіху і слід звер-
татись до суду з віндикаційним позовом. 
В одних справах правочин, щодо незакон-
ного відчуження майна є недійсним в силу 
закону і не потребує визнання незаконним 
в судовому порядку, в інших же справах 
встановити недійсність правочину може 
тільки суд. На мою думку, в даній кате-
горії справ власнику майна не обійтись 
без правової допомоги кваліфікованого 
фахівця, адже іноді, навіть практикуючим 
юристам буває складно визначитись із 
способом захисту цивільного права. Свід-
ченням цьому є численні рішення в Єди-
ному державному реєстрі судових рішень 
України. 

м.в. Чундак
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резюМе
Данная статья посвящена проблеме истребования имущества из чужого незаконного 

владения и выбора способа защиты гражданского права. В статье раскрываются способы 
защиты гражданского права и возможности его приложения.

SUMMARY
This article is sanctified to the problem of obtaining on demand of property from stranger 

illegal possession and choice of method of defence of civil law. The methods of defence of civil 
law and possibility of his application open up in the article.

рекомендовано кафедрою  
цивільного, господарського права та процесу
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У дійсно демократичній державі недо-
статньо мати демократичне законодавство 
й демократичний механізм його застосу-
вання виконавчою владою. Особливо необ-
хідною є діяльність третьої гілки влади – 
судової, призначенням якої є забезпечення 
правопорядку й вирішення різноманітних 
спорів на основі принципу верховенства 
права. Без цього держава не може бути 
визнана дійсно демократичною й право-
вою [1, 354]. Кожна цивілізована країна 
зацікавлена у тому, щоб мати не лише неза-
лежні, а й високопрофесійні судові органи, 
які були б здатними здійснити ті завдання, 
що стоять перед ними.

Земельний ресурс кожної держави є 
однією з гарантій її національної безпеки. 
Що стосується США, то земельні ресурси 
цієї потужної держави мають світове зна-
чення, інтенсивно, раціонально, ефективно 
експлуатуються, однак не зважаючи на це, 
має місце й порушення земельних прав. 
Єдиним органом, що здатний захистити й 
відновити порушені, невизнані, оспорю-
вані права і законні інтереси громадян, є 

суд. Вважається, що судова система США 
є взірцем для наслідування. 

Такі науковці як Т.В. Апарова, О.В. Бу-
рак, Д.І. Васильїв, О.Т. Волощук, А.З. Ге-
оргіца, М.С. Горшеньова, Р.В. Енгибарян, 
Х. Кейт, М.О. Колоколов, Ю.М. Коломієць, 
В.В. Маклаков, І.Є. Марочкін, В.В. Мол-
дован, Л.М. Москвич, Н.В. Сібільова, 
Б.О. Страшун, О.Я. Сухарєв, М.І. Хавро-
нюк, К. Цвайгерт, В.Є. Чиркін, В.М. Ша-
повал, О.В. Щербанюк, В.І. Шишкін, 
А.В. Юровський та багато інших присвя-
тили свої дослідження питанням розвитку 
й функціонування світових судових сис-
тем, у тому числі, судової системи США. 
Що стосується аналізу функціонування 
спеціальних судових органів у США, по-
кликаних вирішувати земельні спори, то 
це питання залишається поки що не дослі-
дженим.

Характерною особливістю судового 
устрою у США є відсутність єдиної, за-
гальнонаціональної судової системи; існу-
ють організаційно відособлені, паралельні 
федеральна судова система й судова сис-

К.В. ШапоВал, 
аспірантка
(Академія адвокатури України)
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тема кожного з 50 штатів, округу Колумбія 
та чотирьох федеральних територій. Багато 
в чому юрисдикція цих судів перехрещу-
ється, взаємозв’язок між ними є складним. 
У нормативно-правових актах США зазна-
чено, що компетенція федеральних судів й 
судів штатів розрізняється за тим, яка саме 
норма права повинна бути застосована у 
конкретній справі (норма федерального за-
конодавства чи право відповідного штату). 

Традиційними федеральними судами 
(федеральними судами загального права) 
у США є окружні (районні) суди, рішення 
яких можна оскаржити в апеляційних су-
дах, а рішення останніх – у Верховному 
Суді США [4, 35]. Ці судові органи роз-
глядають кримінальні справи про злочини, 
що передбачені кримінальним законодав-
ством; цивільні справи за позовами до фе-
деральних властей; спори, що виникають 
у зв’язку із застосуванням федеральних 
законів; спори, що виникають між грома-
дянами, які проживають в двох різних кра-
їнах, якщо при цьому сума позову переви-
щує 10000 доларів [3, 41–42].

На федеральному рівні ще функціону-
ють спеціальні суди, які розглядають подат-
кові, митні, патентні справи (Претензійний 
суд, Суд міжнародної торгівлі, Податковий 
суд, Апеляційний суд ветеранів, Суд з пи-
тань банкрутства) та ін. [2, 227]. Що стосу-
ється судових систем штатів, то вони дуже 
різняться між собою. Їх особливості пояс-
нюються певними історичними умовами 
становлення судової влади в конкретному 
штаті. Кожний штат у межах своєї тери-
торії може утворювати судові установи, 
які вважає за необхідне. Проте існують 
типові риси судових устроїв, спільні для 
всіх штатів. Так, у штатах є три групи су-
дів: обмеженої і спеціальної, загальної й 
апеляційної юрисдикцій. Перші дві групи 
– місцеві суди першої інстанції, що розгля-
дають справи по суті. Третя група об’єднує 
проміжні апеляційні суди і верховні суди 
штатів [3, 45].

Суди штатів вирішують найбільшу 
кількість справ, оскільки вони мають прак-

тично необмежену юрисдикцію, що до-
зволяє їм розглядати майже всі категорії 
спорів. У більшості штатів суди першої 
інстанції мають два рівні: головні суди 
першої інстанції (окружні суди, вищі чи 
генеральні окружні суди), які вирішують 
різноманітні цивільні і кримінальні справи 
й можуть виносити вирок або рішення 
в будь-якій судовій справі, а їх рішення 
можна оскаржити до апеляційних судів, й 
безпосередньо суди першої інстанції, які 
можуть виносити судове рішення з обме-
женого кола питань; компетенція деяких з 
них обмежена сумою позову; рішення цих 
судів переглядаються головними судами 
першої інстанції або апеляційними судами. 
На місцевому рівні існують також муніци-
пальні, магістратські, поліцейські, мирові 
суди.

Судами другої інстанції виступають 
апеляційні суди. В різних штатах вони 
іменуються по-різному: у Нью-Йорку й 
Мериленді – Апеляційним судом, у Мас-
сачусетсі, Мені – Верховним юридичним 
судом, в деяких інших – Верховним су-
дом. У зв’язку з величезним збільшенням 
кількості справ, які оскаржувалися до апе-
ляційних судів, виникла необхідність їх 
розвантажити й у більшості штатів було 
створено ще проміжні Апеляційні суди, які 
й переглядають основну масу справ. Вер-
ховні суди штатів вирішують найважли-
віші й найскладніші цивільні, кримінальні, 
адміністративні справи. Зазвичай юрис-
дикція цих судів обмежується переглядом 
рішень проміжного суду на дискреційній 
основі (на власний розсуд). Дискреційна 
компетенція може використовуватися з 
огляду на терміновість і важливість роз-
гляду питання [2, 234].

У багатьох штатах також діють суди 
спеціальної юрисдикції – або самостійно, 
або при окружних судах. Ними є суди у 
справах спадщини, суди у справах непо-
внолітніх, сімейні, земельні суди тощо. 

Основну масу земельних спорів у 
США вирішують суди штатів загальної 
юрисдикції (районні, окружні, апеляційні, 
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вищі). При розмежуванні компетенції між 
цими судами береться до уваги ціна позову, 
а не категорія спору. Спори з вищою ціною 
позову вирішуються у судах, які займають 
вищу сходинку. Також характерною осо-
бливістю судів є те, що, наприклад, апеля-
ційний суд може бути одночасно і апеляцій-
ною і першою інстанцією, що призводить 
до того, що скарги на рішення щодо одних 
земельних спорів можна подати до двох су-
дових органів, а щодо інших – лише до од-
ного. У деяких же штатах створено спеці-
альні судові органи, покликані вирішувати 
земельні спори. Саме їх діяльності й буде 
присвячено подальший зміст статті. 

Штат Гавайї. У цьому штаті на міс-
цевому рівні функціонує спеціальний ор-
ган, який має виняткову компетенцію у 
земельній сфері. Це Земельний суд Гавайїв 
(Hawaii (State) Land Court), який було ство-
рено у 1903 р. як орган реєстрації права 
власності на землю. Поступово його ком-
петенцію було розширено й на сьогодніш-
ній день він також розглядає заяви щодо 
встановлення земельних сервітутів, по-
збавлення права користування земельною 
ділянкою й викупу нерухомості, обтяже-
ної податковими заставами, об’єднання, 
виділу, поділу земельної ділянки та ін. 
Однак основне його завдання полягає у 
перевірці, підтвердженні, засвідченні й 
встановленні права власності на земельну 
ділянку. Якщо судовий процес стосується 
цих питань, то розгляд справи закінчується 
видачею свідоцтва про право власності на 
землю або відмовою в його наданні. Міс-
цезнаходження Земельного суду – м. Гоно-
лулу. Він діє при окружному суді Першого 
округу штату Гавайї. У Земельному суді 
окрім суддів працює архіваріус, завданням 
якого є збереження, контроль за усіма до-
кументами, які мають відношення до зе-
мельної реєстраційної справи, та експерти 
у земельній сфері, геодезисти, яких часто 
залучають до розгляду справи. Рішення Зе-
мельного суду можуть бути оскаржені до 
проміжного Апеляційного суду, а вже по-
тім до Верховного Суду штату [18]. Інші 

категорії земельних спорів вирішуються у 
судах загальної юрисдикції. 

Вважається, що діяльність Земельного 
суду штату Гавайї є ефективною, не дивля-
чись на те, що цей орган, окрім суто судо-
вих функцій, виконує ще адміністративні. 

Штат Массачусетс. У цьому штаті 
функціонує спеціальний орган, поклика-
ний вирішувати земельні спори, яким є Зе-
мельний суд Массачусетсу (Massachusetts 
Land Court). Цей орган було створено у 
1898 р. як Суд Реєстрації, у 1990 р. його 
було перейменовано на Суд Реєстрації 
Землі, а з 1904 р. він має сучасну назву – 
Земельний суд. Спочатку його було засно-
вано виключно для захисту земельних прав 
громадян, передбачених Законом «Про ре-
єстрацію земель» (1898 р.), але поступово 
його компетенція була значно розширена 
[16]. На сьогоднішній день Земельний суд 
вважається спеціалізованим судом, при-
значенням якого є розгляд й вирішення зе-
мельних спорів. Ця установа є унікальною 
і займає особливе місце серед судів штату 
Массачусетс та федеральних судів, які роз-
ташовані на цій території. Юрисдикція 
суду поширюється на весь штат. Місцез-
находження Земельного суду – м. Бостон, 
там і здійснюється судочинство, однак у 
виняткових випадках, коли це особливо 
необхідно, розгляд справ може відбуватися 
в будь-якому місті штату.

Земельний суд має право: здійснювати 
реєстрацію прав на нерухоме майно; пере-
реєстрацію; вирішувати усі спірні питання 
щодо права власності, які можуть виник-
нути після процедури реєстрації; позбав-
лення права власності на нерухоме майно; 
викупу нерухомості, обтяженої податко-
вими заставами; володіння, користування, 
розпорядження земельними ділянками; 
поділу, виділу земельних ділянок, встанов-
лення меж земельних ділянок, міста, ра-
йону тощо. Починаючи з 2006 р., Земель-
ний суд отримав право видавати екологічні 
дозволи. Однак Земельному суду заборо-
нено вирішувати справи щодо вилучення, 
викупу земельних ділянок у зв’язку з сус-
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пільною необхідністю, оскільки це є ви-
ключною компетенцією Верховного Суду 
штату [5].

Особливістю Земельного суду є те, 
що йому доводиться «ділити» свою юрис-
дикцію з іншими судами штату. Досить 
часто – із Верховним судом Массачусетсу, 
оскільки ця установа має виняткову юрис-
дикцію щодо розгляду цивільних (земель-
них) спорів, ціна позову яких перевищує 
25000 доларів. Ще цей суд має право ви-
рішувати спірні питання, які стосуються 
питань іпотеки тощо. Також Земельний суд 
«ділить» свою юрисдикцію з Житловим 
судом щодо вирішення питань, які виника-
ють із рішень органів місцевого самовря-
дування (планування, зонування, забудови 
земель) та ін.

Вважається, що найважливішою функ-
цією Земельного суду є здійснення реє-
страції прав на нерухоме майно. У штаті 
досить часто між громадянами виникають 
земельні спори і виникає потреба визна-
чити законного власника земельної ді-
лянки. Особа, яка вважає себе власником 
відповідної земельної ділянки і бажає її 
зареєструвати, подає відповідну заяву до 
Земельного суду, в якій повинно бути за-
значено: кому подається заява, хто позивач/
відповідач, обґрунтування позовних вимог 
(обов’язковим є посилання на відповідні 
правові норми), інформація щодо згоди 
або незгоди з аргументами іншої сторони, 
очікуваний результат вирішення справи. 
Якщо зацікавленою стороною не буде за-
значено цю інформацію, суд може не при-
йняти заяву до розгляду. Перш ніж визнати 
й зареєструвати право на нерухоме майно 
(земельну ділянку) суд досліджує усі по-
дані сторонами письмові матеріали, при-
значає експертизу, ознайомлюється з ви-
сновком експерта, який визнається судом 
незаперечним доказом, проводить огляд зе-
мельної ділянки на місці тощо. Лише після 
того, як всі ці дії будуть виконані, суд видає 
рішення, яким або підтверджує, або не під-
тверджує право власності на земельну ді-
лянку. Після цього сторона, на користь якої 

було винесено рішення, надає його копію 
Управлінню реєстрації земель, а воно вже 
реєструє право на нерухоме майно шляхом 
видачі свідоцтва про право власності на 
земельну ділянку, у якому повинна місти-
тися інформація про власника земельної 
ділянки, її загальна характеристика й об-
тяження щодо неї, якщо такі мають місце. 
Цей документ є найважливішою гарантією 
права власності на землю [17].

Особливістю Земельного суду є також 
те, що окрім суддів (станом на 2011 рік їх 
працювало 7 осіб), у цьому органі працю-
ють ще інженери, геодезисти, спеціалісти 
з нерухомості, судовий адміністратор, реє-
стратор земель, ревізори та асистенти, які 
допомагають суду якісно, кваліфіковано 
відправляти судочинство [16]. Також Зе-
мельний суд володіє наглядовими повно-
важеннями щодо Управління реєстрації 
земель й має право у будь-який час переві-
рити реєстраційну справу. 

Земельний суд за рік розглядає ве-
лику кількість земельних спорів. У пе-
ріод 2007–2011 рр. ним було розглянуто 
27898, 33217, 26314, 30743, 19216 справ 
[15]. Скарги на рішення Земельного суду 
подаються до Апеляційного суду штату, 
рішення якого можна оскаржити у Верхо-
вному Суді штату. Вважається, що Земель-
ний суд штату Массачусетс є ефективним 
«форумом» для врегулювання земельних 
спорів у штаті. Як і Земельний суд Гавайїв, 
він наділений не лише судовими, а й адмі-
ністративними повноваженнями. 

Штат Монтана. У цьому штаті по-
чинаючи з 1979 р. функціонує спеціальний 
орган, покликаний вирішувати спори щодо 
користування землями водного фонду й 
водними об’єктами. Це Водний Суд Мон-
тани (The Montana Water Court). Він роз-
ташований у м. Боземен і складається з 
голови суду, 4 суддів, які одночасно є суд-
дями окружного суду і працюють непо-
вний робочий день, 6 спеціалістів по воді 
(Water Masters) – адвокатів зі спеціальною 
освітою і досвідом роботи у галузі водного 
права штату Монтана, які вважаються су-
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довими чиновниками, 1 секретаря суду, 
2 заступників секретаря суду. 

Необхідність створення такого органу 
обґрунтовується наявністю на території 
штату великої кількості річок, озер, водо-
сховищ, болотних угідь тощо. Штат Мон-
тана поділено на 4 основні водні райони 
(Нижньої річки Міссурі, Верхньої річки 
Міссурі, Річки Йеллоустоун, Річки Кларк 
Форк), кожен з яких поділяється на водні 
басейни, всього у штаті їх налічується 85. 
У зв’язку з цим і Водний Суд Монтани 
складається із зазначених чотирьох під-
розділів, в кожному з яких працюють судді 
та персонал, який їм допомагає [21]. У 
своїй діяльності суд активно співпрацює 
з окружними судами, Департаментом при-
родних ресурсів і їх збереження, Центром 
по воді штату Монтана тощо. Окружні 
суди разом із Водним Судом Монтани 
розглядають спори щодо поділу водних 
об’єктів, відшкодування майнової шкоди, 
завданої незаконним позбавленням вод-
них прав, встановлення або оскарження 
тимчасової заборони використовувати 
водні ресурси, щодо забруднення, засмі-
чення, неефективного (неекономного), не-
законного використання води та ін. Однак 
вважається, що основне завдання Водного 
Суду Монтани – це остаточне визнання й 
встановлення прав володіння й користу-
вання водою. 

Закон штату «Про користування во-
дою» 1973 р. закріпив, що кожен мешка-
нець штату має право використовувати 
воду. Було встановлено спеціальний прин-
цип («first in time is first in right»): хто пер-
ший почав використовувати наприклад, 
річку, озеро, болото і заявив про свої дії, 
наміри, той і вважається її законним корис-
тувачем, інші ж особи мають право нею ко-
ристуватися лише у тому випадку, коли це 
не обмежує право першого і коли є вільна 
частка конкретного водного ресурсу. Тобто 
на сьогоднішній день позивачі звертаються 
до Водного Суду Монтати щодо надання їм 
права користування вільними водними ре-
сурсами та щодо тих водних ресурсів, до-

зволи на користування якими були надані 
ще у 1973 р. [22]. 

Не кожна зацікавлена особа може до-
зволити собі звернутися до Водного Суду 
Монтани щодо надання їй дозволу на 
користування водою, оскільки розгляд 
справи коштує дорого й судове слідство 
може тривати досить довго, саме тому 
судді заохочують населення вирішувати 
конфліктні ситуації мирним шляхом (укла-
денням мирової угоди).

Перш ніж прийняти рішення по справі 
суд, досліджує письмові докази (договори, 
нові картографічні карти, картографічні 
карти минулих років, фотокартки, відеоза-
писи місцевості, висновки польових дослі-
джень), проводить допит свідків, призна-
чає експертизу, безпосередньо проводить 
огляд об’єкта спору на місці. Рішення (до-
зволи) Водного Суду Монтани вважається 
остаточним й не підлягають оскарженню, 
однак у виняткових випадках, особа може 
звернутися з апеляційною скаргою до Вер-
ховного Суду штату [20].

Штат вермонт. Тут діє Екологічний 
Суд Вермонта, який було створено відпо-
відно до Закону «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» 1989 р., 
який набув чинності у 1990 р. Цей орган 
було засновано з метою посилити захист 
навколишнього природного середовища й 
здоров’я людини, запобігти наданню не-
справедливих економічних переваг осо-
бам, які порушують природоохоронне за-
конодавство, забезпечити рівні можливості 
усім мешканцям штату щодо захисту своїх 
екологічних прав (у тому числі земельних), 
сприяти неухильному дотриманню гро-
мадянами природоохоронного законодав-
ства [19]. 

Екологічний суд Вермонта вважається 
спеціалізованим судовим органом і діє як 
один з підрозділів Вищого Суду Вермонта 
(Environmental division of Vermont Superior 
Court). Цей орган складається з 2 суддів, 
які призначаються на 6 років, помічників 
і секретарів [6]. Компетенція Екологічного 
суду досить широка, він може розглядати 
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різноманітні екологічні спори, й діяльність 
цього органу нагадує діяльність адміні-
стративних судів в Україні, оскільки заяв-
ники, зазвичай, скаржаться на рішення, дії 
чи бездіяльність суб’єктів владних повно-
важень штату Вермонт. Досить часто ор-
ганом, на рішення, дії, бездіяльність якого 
скаржаться, є Агентство природних ресур-
сів Вермонта та його структурні підрозділи. 
Заявники можуть оскаржувати рішення 
органів місцевої влади щодо заборони ви-
користання земельної ділянки не за при-
значенням; скасування наданого дозволу 
на викиди, скиди забруднюючих речових 
у водні, земельні ресурси, атмосферне по-
вітря; призупинення діяльності, яка може 
становити загрозу заподіяння шкоди навко-
лишньому природному середовищу; нена-
дання дозволу на користування земельною 
ділянкою [12]; заборони будівництва на 
земельній ділянці [10, 8, 14]; переміщення 
системи водовідведення [11]; ненадання 
дозволу розширити док [9]; заборони про-
ведення перебудови приватного будинку 
[7]; ненадання дозволу на поділ земельної 
ділянки [13] та ін. Тобто Екологічний суд 
Вермонта може розглядати будь-які скарги 
на рішення, дії, бездіяльність органів міс-
цевої влади у сфері екології. Не дивлячись 
на те, що цей орган має право вирішувати 
найрізноманітніші спори, їх кількість не є 
великою (наприклад, у 2010 р. суд розгля-
нув 105 спорів, у 2011 – 104), що поясню-
ється по-перше, активним використанням 
альтернативних процедур вирішення спо-
рів (переговори, медіація), по-друге, зако-
нослухняністю громадян. 

Особливістю цієї судової установи є 
те, що справи можуть розглядатися як за 
місцем знаходження предмета спору, так 
і за місцем проживання позивача/відпо-
відача; попереднє судове засідання може 
бути проведене або по телефону, або шля-
хом використання відеозв’язку. Рішення у 
справі приймається лише після детального 
дослідження письмових (звіти, документи, 
карти, плани, графіки, діаграми, фотографії 
місцевості та ін.) і усних (показання сторін 

у справі, свідків) доказів [23]. Рішення Еко-
логічного суду можуть бути оскаржені до 
Верховного Суду Вермонта.

У зв’язку з проведеним аналізом функ-
ціонування спеціальних судових органів, 
покликаних вирішувати земельні спори у 
США, можна зробити такі висновки: осно-
вну кількість земельних спорів розглядають 
не федеральні суди, а суди штатів; у біль-
шості штатів земельні спори вирішують 
районні, окружні, апеляційні, вищі суди у 
загальному порядку, їх підсудність визнача-
ється ціною земельного позову, а не пред-
метом спору; спеціалізовані земельні суди 
можуть бути відокремленими від інших су-
дових органів або функціонувати як струк-
турний підрозділ; земельні суди можуть 
поєднувати як адміністративні, так і суто 
судові функції; рішення земельних судів не 
є остаточними й можуть бути оскаржені; 
особливістю земельних судів є їх спеціа-
лізація з розгляду певних категорій спорів, 
фаховий склад цих судів відрізняється тим, 
що у них працюють не лише юристи, а й 
спеціалісти у відповідній сфері, що зводить 
практично до мінімуму відсоток оскар-
жень, оскільки винесені рішення у справі є 
високопрофесійними; у штатах, де існують 
спеціалізовані судові органи, покликані ви-
рішувати земельні спори, їх діяльність ви-
знається ефективною. 

Отже, їх функціонування може бути 
нами оцінено як дійсно позитивне. Зем-
леволодіння та землекористування займа-
ють центральне місце в структурі нашого 
суспільства. Тому вважаємо, що й в Укра-
їні мають бути створені спеціальні судові 
органи, покликані вирішувати земельні 
спори, які б стали надійними захисниками 
земельних прав та інтересів громадян на-
шої держави. Саме тому, перш ніж їх за-
проваджувати, необхідно проаналізувати 
накопичений іншими країнами досвід, що 
й було нами зроблено, для того, щоб роз-
ширити наші знання, правильно оцінити й 
застосувати, за необхідності, практику іно-
земних держав щодо вирішення аналогіч-
них завдань. 



107

Список літератури:

1.  енгибарян р.в. Сравнительное конституционное право: учебное пособие / 
Р.В. Енгибарян. – М.: Юристь, 2005. – 429 с.

2.  Молдован в.в. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, 
ФРН, Франція. Судові органи ООН: навч. посібник / В.В. Молдован. – К.: Кондор, 2003. 
– 256 с.

3.  Порівняльне судове право: навч. посіб. / І.Є. Марочкін, Л.М. Москвич, Н.В. Сібільова, 
В.С. Бабкова, Ю.І. Крючко; за ред. І.Є. Марочкіна та Л.М. Москвич. – Харків: Право, 2008. 
– 112 с.

4.  Фомичев А.в. Основы конституционного права США: учеб. пособие / А.В. Фомичев. 
– СПб, Знание, 2005. – 48 с.

5.  Constitution of the Commonwealth of Massachusetts [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.malegislature.gov/Laws/Constitution

6.  Constitution of the state of Vermont [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.leg.state.vt.us/statutesmain.cfm

7.  Environmental Case: Berger & Katz Application [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.vermontjudiciary.org/GTC/Environmental/Opinions.aspx

8.  Environmental Case: Carrigan Waiver & Variance Applications [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.vermontjudiciary.org/GTC/Environmental/Opinions.aspx

9.  Environmental Case: Champlain Marina Dock Expansion [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.vermontjudiciary.org/GTC/Environmental/Opinions.aspx

10.  Environmental Case: Fontaine Act 250 Application [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.vermontjudiciary.org/GTC/Environmental/ Opinions.aspx

11.  Environmental Case: Frantz Wastewater & Water Supply Permit [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.vermontjudiciary.org/GTC/Environmental/Opinions.aspx

12.  Environmental Case: Lake Champlain Bluegrass Festival [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.vermontjudiciary.org/GTC/Environmental/Opinions.aspx

13.  Environmental Case: Schwarzkopf 4-Lot Subdivision [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.vermontjudiciary.org/GTC/Environmental/Opinions.aspx

14.  Environmental Case: Smith Building Permit (Garage) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.vermontjudiciary.org/GTC/Environmental/Opinions.aspx

15.  Five Year Caseload Analysis (land cases) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.mass.gov/courts/courtsandjudges/courts/landcourt/stats2011fiveyear.html

16.  Glendon J. Buscher, Jr., Esq. A Brief History of the Land Court, 2006. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.mass.gov/courts/courtsandjudges/courts/landcourt/
lchist3.html

17.  The Land Court and registration of title to land [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartII/TitleI/Chapter185

18.  Land and Tax Appeal Courts [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
courts.state.hi.us/courts/landtax/land_and_tax_appeal_courts.html#content

19.  Merideth Wright. Vermont Environmental Court [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.nepa.gov.jm/symposia_03/Papers/WrightPaper.pdf

20.  Montana Department of Natural Resources and Conservation, Legislative Environmental 
Quality Council, Montana University System Water Center. Water Rights in Montana, November 
2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://leg.mt.gov/content/Publications/Environ
mental/2009waterrightshandbook.pdf

21.  Montana Water Court. Step-by-Step Guide Book [Електронний ресурс]. – Режим 

к.в. Шаповал



вісник Академії адвокатури україни

108

число 2(24) 2012.

доступу: http://courts.mt.gov/content/water/guides/step_guide_book.pdf
22.  Tad J. Doney, Esq. Basic Montana Water Law, By May 31, 1990 (Modified and Updated 

by C. Bruce Loble, Chief Water Judge, 1999, 2003, 2010) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://courts.mt.gov/content/water/guides/basiclaw2010.pdf

23.  Vermont Rules for Environmental Court Proceedings [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.michie.com/vermont/lpext.dll?f=templates&fn=main-h.htm&2.0

резюМе
Статья посвящена исследованию деятельности специальных судебных органов, при-

званных решать земельные споры в США. Сделан вывод о том, что положительный опыт 
функционирования земельных судов в США может быть взят за основу для создания спе-
циализированных земельных судебных органов в Украине.

SUMMARY
The article deals with the question of functioning of the special courts in United States, 

whose purpose is to solve land disputes. Concluded, that the positive experience of functioning 
of the special land courts in United States can be used as the basis for the establishment of 
specialized land courts in Ukraine.

рекомендовано кафедрою  
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Право на недоторканність житла або 
іншого володіння особи є одним із кон-
ституційних прав людини і громадянина, 
у загальному вигляді закріплене у ст. 30 
Конституції України: «Кожному гаранту-
ється недоторканність житла. Не допуска-
ється проникнення до житла чи до іншого 
володіння особи, проведення в них огляду 
чи обшуку інакше як за вмотивованим рі-
шенням суду. У невідкладних випадках, 
пов’язаних із врятуванням життя людей чи 
з безпосереднім переслідуванням осіб, які 
підозрюються у вчиненні злочину, можли-
вий інший, встановлений законом, порядок 
проникнення до житла чи до іншого воло-
діння особи, проведення в них огляду і об-
шуку» [3]. 

Утвердження і забезпечення осно-
вних прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави. Встановлення юри-
дичної (у тому числі кримінальної) відпові-
дальності у випадку порушення конститу-
ційних прав і свобод людини і громадянина 
є однією з правових гарантій їх охорони. 

Основним безпосереднім об’єктом 
складу злочину, передбаченого ст. 162 КК 
України, є правовідносини, пов’язані з реа-
лізацією права людини на недоторканність 

житла або іншого володіння особи. Його 
предметом може бути житло або інше во-
лодіння особи.

У контексті цієї статті під житлом ро-
зуміється житловий будинок з усіма жит-
ловими і нежитловими приміщеннями, які 
складають з таким будинком нерозривне 
ціле або мають з ним одну (або більше) 
капітальну стіну, ізольоване приміщення 
у житловому будинку, а також інше при-
міщення, головна річ (основна частина) 
якого призначена та придатна для по-
стійного або тимчасового проживання 
людини незалежно від законності (не-
законності) проживання у ньому та яке 
забезпечує недоторканність особистого 
життя людини.

У цій статті та інших статтях Кодексу 
під іншим володінням розуміються пред-
мети матеріального світу, які перебувають 
законно чи незаконно у володінні фізичної 
особи та призначені або пристосовані, чи 
спеціально обладнані для розміщення або 
зберігання майна, або вирощування про-
дукції, а також оснащені будь-якими при-
стосуваннями (у тому числі охороною), які 
роблять неможливим або ускладнюють не-
законне проникнення у них.

Б.о. чупринСьКий,
кандидат юридичних наук
(Волинський національний університет  
імені Лесі Українки) 
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Під незаконним проникненням розу-
міється входження чи інше фізичне пору-
шення меж житла або іншого володіння 
особи, що вчиняється безпосередньо або 
опосередковано, відкрито або таємно чи 
шляхом обману та здійснюється за від-
сутності законної підстави або без попере-
дньої згоди володільця (володільців).

Ст. 162 КК України передбачає відпо-
відальність за незаконне проникнення до 
житла чи до іншого володіння особи, не-
законне проведення в них огляду чи об-
шуку, а так само незаконне виселення чи 
інші дії, що порушують недоторканність 
житла громадян. Крім цього, вчинення ін-
ших злочинів може порушити недоторкан-
ність житла, зокрема, крадіжка, грабіж або 
розбій, поєднані з проникненням у житло, 
інше приміщення або сховище (ч. 3 ст. 185, 
ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 187 КК України), неза-
конне заволодіння транспортним засобом, 
вчинене з проникненням у приміщення або 
інше сховище (ч. 2 ст. 289 КК України), на-
пад на житлові приміщення осіб, які мають 
міжнародний захист (ст. 444 КК України). 
Враховуючи підвищену суспільну небез-
печність порушення права людини на не-
доторканність житла або іншого примі-
щення, законодавець також передбачив, 
що не є перевищенням меж необхідної 
оборони і не має наслідком кримінальну 
відповідальність застосування зброї або 
будь-яких інших засобів чи предметів для 
відвернення протиправного насильниць-
кого вторгнення у житло або інше примі-
щення, незалежно від тяжкості шкоди, яку 
заподіяно тому, хто посягає (ч. 5 ст. 36 КК 
України). 

Особливої актуальності проблема за-
хисту права на недоторканність житла 
набула з моменту ратифікації Україною 
17 липня 1997 р. Конвенції про захист прав 
і основоположних свобод 1950 р. та осно-
вних протоколів до неї [2], а також з ура-
хуванням значної кількості рішень Суду, 
які стосуються захисту права людини на 
недоторканність житла. Адже відповідно 
до ст. 17 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європей-
ського Суду з прав людини» від 23 лютого 
2006 р. суди застосовують Конвенцію та 
практику Суду як джерело права [4]. 

У теоретико-правових дослідженнях 
проблему кримінальної відповідальності 
за порушення недоторканності житла 
або іншого володіння особи досліджу-
вали Д.С. Азаров, О.І. Бойцов, Г.М. Бор-
зенков, І.М. Гальперін, Г.І. Загородніков, 
О.О. Кваша, Л.О. Красавчикова, О.М. Лит-
вак, Ю.І. Ляпунов, М.І. Мельник, А.А. Му-
зика, В.О. Навроцький, М.Й. Коржанський, 
О.М. Костенко, П.С. Матишевський, 
Т.М. Нуркаєва, С.В. Познишев, Г.Ю. Ру-
нов, А.В. Серебреннікова, З.А. Тростюк, 
М.C. Таганцев, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк 
та інші. 

Недоторканність житла або іншого 
володіння особи науковці розглядають як 
суб’єктивне право людини, що належить 
конкретним суб’єктам та виражає їх ре-
альні можливості; як одну з гарантій інших 
прав, зокрема, права на недоторканність 
особистого життя; як правовий інститут, 
що об’єднує норми різних галузей права, 
які регулюють та захищають право на не-
доторканність житла або іншого володіння 
особи. Разом з тим, суб’єктивне право на 
недоторканність житла або іншого воло-
діння особи має загальний характер, тобто 
належить як громадянам України, так і іно-
земцям і особам без громадянства, які пере-
бувають на території України, є неподіль-
ним (однаковою мірою належить кожній 
людині, яка проживає у житлі), виступає 
проявом особистої свободи та є гарантією 
недоторканності особистого життя.

Відповідно до ст. 19 Закону України 
від 4 лютого 1994 р. «Про правовий ста-
тус іноземців та осіб без громадянства» 
[5] законодавство України гарантує таким 
особам право на недоторканність житла 
або іншого володіння особи нарівні з гро-
мадянами України. Крім цього, Україна за-
безпечує право на недоторканність житла 
або іншого володіння особам, які належать 
до дипломатичного корпусу. Ст. 22 Віден-
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ської конвенції про дипломатичні зносини 
від 18 квітня 1961 р. передбачає, що примі-
щення представництв недоторканні. Влада 
держави перебування не може вступати в 
ці приміщення інакше як за згодою глави 
представництва. На державу перебування 
покладений спеціальний обов’язок вжи-
вати всіх необхідних засобів для захисту 
приміщень представництва від будь-якого 
вторгнення чи заподіяння шкоди і для за-
безпечення будь-якого спокою представни-
цтва чи образу його гідності. Приміщення 
представництв, предмети їх обстановки та 
інше майно, яке у них перебуває, а також 
засоби пересування представництва корис-
туються імунітетом від обшуку, реквізиції, 
арешту та виконавчих дій [1]. 

Диспозиція ч. 1 ст. 162 КК України 
передбачає кримінальну відповідальність 
за незаконне проникнення до житла чи до 
іншого володіння особи, незаконне прове-
дення в них огляду чи обшуку, а так само 
незаконне виселення чи інші дії, що пору-
шують недоторканність житла громадян.

М.І. Хавронюк зауважує що з такого 
формулювання випливає, «нібито дії, що 
порушують недоторканність житла інозем-
ців або осіб без громадянства, не є злочи-
ном» [8, 169]. Тому доцільним є заміна, у 
диспозиції ч. 1 ст. 162 КК України терміна 
«громадян» на слово «осіб».

Але право на недоторканність житла 
особи не можна ототожнювати з правом на 
житло, оскільки право на житло є соціаль-
ним правом людини та однією з гарантій 
забезпечення її достатнього рівня життя, а 
право на недоторканність житла – це осо-
бистісне право людини та одна з гарантій 
забезпечення недоторканності особистого 
життя. Нормативною формою реалізації 
права на житло є норми цивільного та жит-
лового права, які регулюють майнові від-
носини, що складаються з приводу права 
власності на житло, а також порядок на-
дання та користування житловими при-
міщеннями, а формою реалізації права на 
недоторканність житла є не лише норми 
законодавства України, зокрема, консти-

туційного, кримінального та кримінально-
процесуального права, а й звичаї, традиції 
українського народу.

Коли порушується право на недотор-
канність житла чи іншого володіння особи, 
людина може захищати його самостійно 
або (відповідно до ч. 5 ст. 36 КК України) 
звернутися за захистом порушеного права 
до компетентних державних органів. Як 
показує практика, потерпілі користуються 
такою можливістю, оскільки приводом до 
їх порушення за ч. 1 ст. 162 КК України в 
усіх випадках була саме заява потерпілого. 

При вдосконаленні законодавства Укра-
їни про кримінальну відповідальність до-
цільно було б встановити відповідальність 
не лише за порушення  недоторканності 
житла особи, а й за вчинення таких діянь 
відносно приміщень, які належать юридич-
ним особам, передбачити можливість по-
рушення недоторканності житла не лише 
шляхом дії, а й шляхом бездіяльності. 

Одним із найбільш істотних прак-
тичних результатів ратифікації Україною 
17 липня 1997 р. Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод від 
4 листопада 1950 р. (Європейської конвен-
ції з прав людини) і Протоколів до неї [2] 
було те, що з моменту ратифікації будь-яка 
особа, котра вважала, що державними ор-
ганами України було порушено її права, за-
кріплені в Конвенції, і яка не була в змозі 
захистити їх усіма передбаченими націо-
нальним законодавством засобами, дістала 
можливість звернутись за допомогою без-
посередньо до Європейської комісії з прав 
людини, після чого, за певних умов, справа 
могла стати предметом розгляду Європей-
ського суду з прав людини» [6, 51–52]. 

Відповідно до ст. 17 Закону України 
«Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав лю-
дини» [4] прецеденти (практика Європей-
ського суду з прав людини), а також сама 
Конвенція є джерелом права в Україні. 
Досить часто предметом розгляду Єв-
ропейського суду з прав людини стають 
звернення громадян щодо порушення ст. 8 
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Конвенції «Право на повагу до приватного 
і сімейного життя», в якій зазначається, що 
«кожен має право на повагу до його при-
ватного і сімейного життя, до житла і до та-
ємниці кореспонденції. Органи державної 
влади не можуть втручатися у здійснення 
цього права інакше ніж згідно із законом і 
коли це необхідно в демократичному сус-
пільстві в інтересах національної і громад-
ської безпеки або економічного добробуту 
країни, з метою запобігання заворушенням 
чи злочинам, для захисту здоров’я чи мо-
ралі або з метою захисту прав і свобод ін-
ших осіб» [2].

Право на повагу до житла потрібно 
розглядати, по-перше, як невід’ємну скла-
дову права на повагу до приватного і сімей-
ного життя (такий висновок випливає з на-
зви ст. 8 Конвенції), по-друге, як складову 
права безперешкодно користуватися своїм 
майном (право на повагу до власності), яке 
закріплене у ст. 1 Протоколу № 1 до Кон-
венції. Крім цього, посягання на недотор-
канність житла може прямо або опосеред-
ковано порушувати право на справедливий 
судовий розгляд, що гарантується ст. 6 
Конвенції. 

У ст. 8 Конвенції зазначається, що ко-
жен має право на повагу до житла, а не 
право на його недоторканність (що має 
місце у Конституції України). Слово «по-
вага», що використовується у ст. 8 Конвен-
ції, вказує на заборону держави втручатися 
у здійснення  цього права, а також покла-
дення на державу обов’язку забезпечити 
дотримання права на повагу до житла за 
допомогою національного законодавства.

Зазначимо, що до 1992 р. Європейський 
суд з прав людини визнавав житлом ті при-
міщення, в яких людина постійно прожи-
вала і, як  виняток – приміщення, в яких 
людина проводила відпустку, свята та інші 
місця довготривалого проживання. Після 
розгляду справи «Німітц проти Німеч-
чини» зміст поняття «житло» у практиці 
Європейського суду з прав людини було 
значно розширене і в нього була включена 
й інша житлова нерухомість [7, 31]. 

Таким чином, зміст поняття «житло» у 
рішеннях Європейського суду з прав лю-
дини не є раз і назавжди визначеним. При 
тлумаченні цього поняття спостерігається 
гнучкість підходу суду до встановлення 
того, що належить до житла у кожній кон-
кретній державі з врахуванням правових, 
соціальних, технічних умов розвитку дер-
жави, а також залежно від звичаїв, які іс-
нують у тій чи іншій країні.  

Аналіз Конвенції про захист прав та 
основоположних свобод 1950 р. та прак-
тики Європейського суду з прав людини  
наочно продемонстрував, що цей суд до-
сить широко тлумачить поняття «житло» 
та «втручання органів держави у здій-
снення права на повагу до житла», включа-
ючи у них нетрадиційні для національного 
законодавства приміщення (офіс адвоката, 
кибитку, приміщення, які належать юри-
дичним особам) та нетипові прояви втру-
чання (посягання шумом, запахом, безді-
яльність державних органів щодо захисту 
права на повагу до житла). При цьому Єв-
ропейський суд з прав людини детально 
оцінює критерії допустимості обмеження 
права людини на повагу до житла, роз-
глядаючи підстави втручання, передбачені 
законом,  правомірність мети втручання у 
здійснення цього права та встановлює, чи 
було необхідним втручання у демократич-
ному суспільстві.

Рішення Європейського суду з прав лю-
дини, винесені щодо України, обов’язкові 
для виконання і слугують фактором розви-
тку законодавства України, а також інших 
зарубіжних держав. Рішення Європей-
ського суду з прав людини, винесені щодо 
інших держав – учасниць Конвенції, хоча 
не є обов’язковими для України, однак ви-
знаються джерелом права у нашій державі 
відповідно до ст. 17 Закону України «Про 
виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини». А тому 
такі рішення мають враховуватися при вдо-
сконаленні чинного законодавства України, 
в тому числі і кримінального, зокрема, по-
требує уточнення поняття «житло».



113

Отже, Конвенція та практика Європей-
ського суду з прав людини передбачає, що 
право на недоторканність житла є елемен-
том права на недоторканність особистого 
життя. Саме тому право на недоторкан-

ність житла не зводиться Європейським 
судом з прав людини до  права на недо-
торканність приміщень, які призначені або 
фактично використовуються для прожи-
вання людини. 
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резюМе
В статье исследуются проблемы уголовной ответственности за нарушение неприкос-

новенности жилища или иного владения лица в Украине. Проанализирована практика Ев-
ропейского суда по правам человека относительно защиты права на неприкосновенность 
жилища. 

SUMMARY
In the article analysed problem of criminal responsibility for violation of the privacy of home 

ownership or other person in Ukraine. Analyzed the practice of the European Court of Human 
Rights concerning the protection of the right to inviolability of the home.
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Вивчення будь-якого правового по-
няття пов’язується із встановленням його 
змісту шляхом звернення до характери-
зуючих це поняття ознак. Як зазначає 
В.Є. Жеребкін, під змістом поняття розу-
міють сукупність суттєвих ознак предмета, 
мислимих в понятті… ознаки поняття є 
відображенням якостей, властивостей і 
відносин предметів [3, 73]. З огляду на це 
доцільним видається застосування в юри-
дичній літературі для характеристики важ-
ливих кримінально-правових значень по-
няття «криміноутворюючі ознаки» [4, 242; 
14, 189]. Встановлено, що останні являють 
собою необхідний, достатній та стабільний 
склад правових значень, який є закономір-
ним для змісту певного правового поняття 
(терміна) [6, 75]. Наприклад, М.І. Хав-
ронюк вказує на можливість здійснення 
криміналізації окремих діянь тільки за 
умови, що їх кримінально-правова харак-
теристика включає необхідні криміноутво-
рюючі ознаки (мета, спосіб вчинення зло-
чину, суспільно-небезпечні наслідки тощо) 
[14, 188–189]. В такому випадку розуміння 
змісту зазначених діянь обов’язково перед-
бачає розкриття їх криміноутворюючих 
ознак, за відсутності яких діяння не може 

бути визнано злочином. Отже, криміноут-
ворюючі ознаки характеризують важливі 
кримінально-правові поняття, розкрива-
ючи їх точний і вичерпний зміст. З огляду 
на це важливим є дослідження цих ознак, 
їх виокремлення для кожної кримінально-
правової категорії, в першу чергу, щодо 
спеціальних суб’єктів злочинних діянь. 
Слід погодитись із думкою російських на-
уковців, що «...всі питання кримінальної 
відповідальності, перш за все, пов’язані з 
конкретною осудною фізичною особою, 
яка досягла віку, встановленого законом, 
та яка вчинила суспільно небезпечне ді-
яння» [15, 501], тобто із суб’єктом зло-
чину. Питання визначення поняття спеці-
ального суб’єкта злочину та встановлення 
його ознак не є новим для науки кримі-
нального права. Зокрема, важливі дослі-
дження в цьому напрямі зроблені в роботах 
В.В. Устименка [13], В.І. Терентьєва [12], 
Д.В. Бараненка [2], П.П. Андрушка [1], 
В.О. Навроцького [9] тощо. Поряд із цим 
нещодавні зміни кримінального законо-
давства значно розширили сферу наукових 
досліджень зазначених проблем, зокрема, 
актуальним постає питання визначення 
криміноутворюючих ознак нотаріуса як 
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спеціального суб’єкта злочинних діянь, 
що на даний час не розкрито на науковому 
рівні.

В даному контексті першочерговою 
проблемою вбачається питання визна-
чення поняття «нотаріус», яке не врегу-
льоване в законодавстві, а тому породжує 
багато спірних позицій науковців. На нашу 
думку, в основі даного поняття лежить 
право особи на зайняття нотаріальною ді-
яльністю, що відрізняє нотаріуса від ін-
ших осіб, які вчиняють нотаріальні дії. 
Нотаріальна діяльність є професійною ді-
яльністю тільки нотаріусів, а інші особи 
уповноважені на вчинені окремих видів 
нотаріальних дій додатково, поряд із здій-
сненням власної професійної діяльності. 
З урахуванням загальної мети існування 
інституту нотаріату нотаріуса можна ви-
значити як особу, уповноважену державою 
на здійснення нотаріальної діяльності з 
метою забезпечення реалізації, охорони та 
захисту прав і законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб, територіальних громад, 
а також держави. Очевидною виявляється 
наявність правового зв’язку нотаріуса з 
державою: держава уповноважує нотарі-
уса (як державного, так і приватного) на 
здійснення відповідної діяльності. Таким 
чином, наявність повноважень на зайняття 
нотаріальною діяльністю є суттєвою озна-
кою поняття «нотаріус», що характеризує 
правове положення особи і визначає її ста-
тус як представника держави у відповід-
ній сфері суспільних відносин. Зазначена 
ознака характеризує поняття «нотаріус» і 
в розумінні його як спеціального суб’єкта 
злочинних діянь. Аналіз відповідних норм 
Кримінального кодексу України [7] (ст.
ст. 2321, 358, 3652, 3684) дає можливість по-
бачити, що в них міститься безпосереднє 
посилання на посаду нотаріуса, таким чи-
ном, основою виділення нотаріуса як спе-
ціального суб’єкта злочинів став саме його 
правовий статус, пов’язаний із наявністю 
особливих професійних повноважень. За-
значена статусна характеристика розкри-
вається через конкретизацію спеціальної 

ознаки нотаріуса, характерної тільки йому, 
а саме – наявність повноважень на зайняття 
нотаріальною діяльністю. Таким чином, 
поняття нотаріуса та поняття особи, упо-
вноваженої державою на зайняття нотарі-
альною діяльністю, є ідентичними, в тому 
числі в розумінні Кримінального закону. 
Тому криміноутворюючою ознакою нота-
ріуса як спеціального суб’єкта злочинних 
посягань слід визнати наявність повнова-
жень на зайняття нотаріальною діяльністю. 

Отже, в основі вирішення питання 
кримінальної відповідальності нотаріуса 
лежить його компетенція (коло повно-
важень), що згідно із законодавством про 
нотаріат є однаковою у всіх нотаріусів (як 
державних, так і приватних). Таким чи-
ном, в розумінні ретроспективного аспекту 
юридичної відповідальності державний і 
приватний нотаріуси володіють однаковим 
правовим статусом. Таку думку розділяє і 
Міністерство юстиції України, в одному з 
листів якого зазначається, що вчинення но-
таріальних дій – це особливий вид діяль-
ності, яка за своїм правозастосовчим ха-
рактером не залежить від її суб’єктивного 
складу. Тому поділ нотаріусів на державних 
і приватних обумовлений не характером їх 
обов’язків, а особливостями внутрішньої 
організації і фінансового забезпечення но-
таріальної діяльності [8]. З огляду на це не-
логічним видається застосування в ст. 358 
КК виразу «приватний нотаріус», а не «но-
таріус» взагалі. 

Відомо, що ретроспективний аспект 
відповідальності виявляється лише у ви-
падку вчинення особою правопорушення. 
В цьому контексті важливим є не тільки до-
тримання принципу співрозмірності кри-
мінальної відповідальності з наявними ста-
тусними характеристиками спеціального 
суб’єкта (наприклад, повноваженнями), 
але й охоплення кримінально-правовими 
нормами всіх можливих протиправних 
вчинків конкретного виду спеціальних 
суб’єктів злочину. На нашу думку, має 
місце дещо неповне розуміння законодав-
цем специфіки правового статусу нотарі-
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уса, сутності і обсягу здійснюваних ним 
повноважень. Йде мова про те, що нотаріус 
в Кримінальному законі розглянутий як 
одна з багатьох осіб, що надають публічні 
послуги, без ґрунтовного дослідження осо-
бливостей саме нотаріальної діяльності. 
Тому спеціальними нормами КК забезпе-
чується охорона публічних правовідносин 
у загальному вигляді і неповною мірою 
врегульовано особливі публічні відносини, 
учасником яких може бути нотаріус, але не 
можуть бути інші суб’єкти згаданих зло-
чинів. Так, жодна з наведених в КК норм 
не встановлює відповідальність нотаріуса 
за порушення нотаріальної таємниці, що, 
на нашу думку, видається необхідним з 
огляду на основоположність даного право-
вого інституту у сфері охорони і захисту 
прав та інтересів осіб, які звернулися до 
нотаріуса, а також можливість завдання 
шкоди у випадку недотримання таємниці. 
Крім того, передбачення відповідальності 
за зловживання нотаріусом повноважен-
нями не означає можливість застосування 
кримінально-правової норми у випадку 
перевищення повноважень, що, на нашу 
думку, необхідно розглядати як різні пра-
вові категорії. 

Важливим також виявляться питання 
належності нотаріуса до службових осіб. 
Слід погодитись із думкою, що особи, по-
сади яких пов’язані з суто професійною ді-
яльністю, не належать до службових осіб 
[10, 725]. П.П. Андрушко з цього приводу 
зазначає, що не можуть визнаватися служ-
бовими особами особи, які вчинюють на 
підставі закону (уповноважені законом) дії, 
які за своїми об’єктивними ознаками (за 
змістом) співпадають з діями, які вчиню-
ються службовими особами [11, 388]. Ви-
конання професійних обов’язків (функцій) 
багатьма категоріями працівників (осіб) 
пов’язане із вчиненням дій, які тягнуть за 
собою правові наслідки. Проте визнава-
тись вчиненими при виконанні службових 
обов’язків такі дії (а відтак і службовими 
особи, які їх вчинили) можуть лише у разі, 
якщо вони пов’язані з виконанням функцій 

представника влади, організаційно-роз-
порядчих чи адміністративно-господар-
ських обов’язків [11, 400]. Останнє має 
бути єдиним критерієм оцінки правового 
статусу суб’єкта злочинного діяння в кон-
тексті віднесення особи до службових 
осіб і, як і інші положення кримінального 
закону, повинно сприйматися безпосеред-
ньо в рамках, визначених його нормами. 
Аналіз наявних у нотаріуса повноважень 
дає можливість дійти висновку, що він не 
наділений функціями представника влади, 
організаційно-розпорядчими чи адміні-
стративно-господарськими обов’язками. З 
огляду на це віднесення нотаріуса (як дер-
жавного, так і приватного) до службових 
осіб виявляється неможливим, хоча факт 
наявності у нотаріуса особливих повно-
важень і можливостей не викликає жодних 
сумнівів. Саме це зумовило необхідність 
закріплення в КК окремої категорії спеці-
альних суб’єктів злочинів – осіб, які нада-
ють публічні послуги. 

Не можна не врахувати також інший 
аспект кримінальної відповідальності но-
таріуса. В юридичній літературі справед-
ливо вказується на те, що кримінальний 
закон не адресований конкретним особам, 
він накладає відповідальність (позитивний 
аспект) на всіх осіб, що володіють відпо-
відними типологічними властивостями, які 
можуть бути суб’єктами злочину [16, 31]. 
Йде мова про регулятивну дію криміналь-
ного закону. Враховуючи законодавчі фор-
мулювання кримінально-правових норм, 
що стосуються нотаріусів, такі як «зло-
вживання повноваженнями», «одержання 
неправомірної вигоди», «підроблення до-
кументів», можна побачити, що регулятив-
ний вплив закону на здійснення нотаріаль-
ної діяльності виявляється у необхідності 
дотримання нотаріусами принципу діяти 
на підставі, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені законом, тобто за прин-
ципом, встановленим у ст. 19 Конституції 
України [5], який в буквальному розумінні 
стосується тільки органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та їх по-
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садових осіб. Це зумовлено тим, що нота-
ріус розглядається КК як учасник публіч-
них правовідносин, якими також є і органи 
та особи, що вказані в ст. 19 Конституції. 
Разом з тим такий порядок врегулювання 
нотаріальної діяльності не закріплено на 
рівні законодавства, а лише випливає з його 
норм. На нашу думку, передбачення даного 
принципу в нормах Закону України «Про 
нотаріат» виглядало б цілком правомірно, 

а також створило б чітке сприйняття нота-
ріуса в розумінні важливості виконуваних 
ним повноважень і наявності елементу пу-
блічності в його правовому статусі.

Таким чином, питання кримінальної 
відповідальності нотаріуса чиним законо-
давством врегульовані недостатньо повно 
і чітко і потребують подальшого наукового 
пошуку. 
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резюМе
Статья посвящена вопросу определения уголовнообразующих признаков нотариуса и 

его правового статуса с точки зрения уголовного законодательства. Автором четко сфор-
мулировано понятие «нотариус», определено содержание этого понятия  в понимании 
уголовного закона и уголовнообразующий признак нотариуса как специального субъекта 
преступления.

SUMMARY
The article is dedicted to the issue of defining of criminalcreating features of notary public 

and its legal status in the point of view of criminal legislation. The definition of «notary public» 
is formulated cleary by the author, its maintenance in the interpretation of criminal law and the 
criminalcreating feature of notary public is determined.

рекомендовано кафедрою  
кримінального та адміністративного права

Подано 16.03.2012.
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Об’єктивна теорія вини являє со-
бою різновид нормативної теорії вини в 
кримінальному праві. Представниками 
об’єктивної теорії вини є Т. Риттлер (Ав-
стрія), К. Енгиш, Е. Мецгер (ФРН), Г. По-
реннингер (Швейцарія) та інші. Вони 
виступають проти нових суб’єктивних 
концепцій кримінальної відповідальності 
(перш за все, проти фінальної теорії дії) 
та відстоюють принцип відповідальності 
особи за конкретне діяння, що нею вчи-
нене і відповідає ознакам передбаченого в 
законі складу злочину.

Аналізуючи найбільш загальне по-
няття злочину, прихильники об’єктивного 
напряму виходять, перш за все, із формаль-
ного моменту, що характеризує злочинне 
діяння, – із формальної протиправності. 
«Злочин – це дія людини, ознаки якої ви-
значені в законі, за яке закон встановлює 
покарання і яке передає суду для осуду» 
[3, 1], – зазначає Т. Риттлер і, роз’яснюючи 

далі це положення, зазначає, що злочин 
протирічить нормам права, які встановлені 
державою, і тому може бути поставлений в 
докір його виконавцю. 

Однак Т. Риттлер та інші представники 
цього напряму не обмежуються лише фор-
мальним визначенням злочину. Розкри-
ваючи причини караності злочинів, вони 
дають і матеріальне визначення злочину. 
Підстава караності злочинних діянь, на 
думку Т. Риттлера, полягає в тому, що вони 
спричинюють (або можуть спричинити) 
фізичну або психічну шкоду не лише пев-
ній особі, а і суспільству в цілому. Х. Ма-
йер сутність злочину вбачає в тому, що він 
«дає шкідливий приклад», що він «підри-
ває силу, значення права» [2, 196]. Е. Мец-
гер, визначаючи злочин, зазначає, що 
«злочин – це протиправне діяння». Таким 
чином, є формальне розуміння злочину як 
діяння, що протирічить певній нормі пра-
вопорядку, і матеріальне його розуміння як 
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діяння, що порушує або ставить в небез-
пеку суспільні блага, що охороняються за-
коном, кримінальним правом.

Останнє із зазначених визначень, є 
«матеріальним», тому що визначає явище 
(злочин) з точки зору його небезпечності, 
його соціального змісту.

Вину прихильники об’єктивного на-
пряму розглядають як ознаку злочину, що 
характеризує його суб’єктивну сторону.

Визначаючи поняття вини, Т. Риттлер 
зазначав, що «вина – це духовна участь 
суб’єкта в його протиправному діянні, 
що відповідає складу». Тому, підкреслює 
Т. Риттлер, вина є виною у конкретному, 
одиничному діянні суб’єкта. Таке розу-
міння вини, наприклад, відповідає чин-
ному кримінальному законодавству Ав-
стрії, Швейцарії.

Оскільки вина є виною в одиничному 
діянні, остільки неприпустимо за виною 
оцінювати характер, особистість суб’єкта в 
повному обсязі з урахуванням особливос-
тей і обставин, які не мали прояву в діянні. 
Так само не можна ставити питання про 
вину без наявності протиправного діяння, 
що має відповідати складу.

Така побудова поняття вини Т. Ритт-
лером та іншими прихильниками 
об’єктивного напряму в основі має прин-
ципи класичної школи кримінального 
права, оскільки питання про вину і кри-
мінальну відповідальність пов’язується із 
здійсненням особою певного діяння, що 
передбачено законом.

Т. Риттлер критикує теорію, так зва-
ного, «симптоматичного поняття злочину», 
сутність якої зводиться до того, що ототож-
нюється вина та особистість суб’єкта і оди-
ничне діяння розглядається як критерій, 
що свідчить про небезпечність особистості 
виконавця взагалі. 

Т. Риттлер зазначав, що встановлення 
вини опосередковано трьома умовами і у 
відповідності з цим вина має три ознаки: 
біологічну, психологічну, нормативну.

1. Біологічна ознака вини. Для наяв-
ності вини необхідно, щоб суб’єкт про-

типравного діяння належав до кола осіб, 
які за законом можуть бути притягнені до 
кримінальної відповідальності. Інакше 
кажучи, суб’єкт має бути осудним, що пе-
редбачає досягнення встановленого зако-
ном віку та психічну повноцінність особи. 
Т. Риттлер зазначав, що спір про те, чи є 
осудність умовою або ознакою вини, – є 
спір про терміни. Будучи умовою вини, 
осудність є її ознакою.

2. Психологічна ознака вини. Зміст 
вини складає внутрішнє психічне став-
лення суб’єкта до діяння. Осудний суб’єкт 
має знаходитись у зв’язку із скоєним ним 
діянням як свідома особистість, він має 
свідомо брати участь в діянні.

Свідома участь особи може мати вираз 
в її раціональній поведінці, коли особа усві-
домлює протиправність своєї поведінки, 
або в поведінці, що пов’язана з емоційною 
стороною особистості, коли діяння є на-
слідком недостатньої обережності особи. 
В першому випадку діяння буде інкримі-
нуватись винному як умисне, а в другому 
– як необережне. 

Таким чином, у відповідності з різними 
формами суб’єктивного відношення особи 
до здійсненої протиправної дії прибічники 
об’єктивної теорії розрізняють дві форми 
вини: умисел та необережність, які за дум-
кою Т. Риттлера утворюють психологічну 
ознаку вини [3]. Аналогічно вирішує це 
питання і Е. Мецгер.

Прихильники об’єктивного напряму 
виступають проти спроб представників 
фінальної теорії виключити з поняття 
вини психологічну ознаку. Саме завдяки 
цьому об’єктивну теорію вини, на нашу 
думку, можна визнати дієвою не лише в 
теорії кримінального права, а і в практиці 
застосування положень кримінального за-
конодавства. Піддаючи критиці основне 
положення фінальної теорії про те, що 
умисел відноситься не до вини, а до дії, і є 
, таким чином, необхідною ознакою проти-
правності, Е. Мецгер зазначає, що помил-
ковість цього положення полягає в тому, 
що вина, як така, що характеризується 
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суб’єктивними моментами, відноситься до 
протиправності, яка є об’єктивною харак-
теристикою діяння. 

Т. Риттлер та інші прихильники 
об’єктивного напряму закладають в пси-
хологічну ознаку вини лише формальний 
зміст. Ця ознака вини, на їх думку, харак-
теризує психічне ставлення особи лише до 
фактичних ознак діяння, що передбачені в 
складі даного злочину. Це ставлення має 
охоплювати всі ознаки складу злочину, а 
оскільки під складом розуміються лише 
ознаки, що характеризують зовнішню 
сторону злочину, то усвідомлення особи 
має охоплювати об’єкт та його найближчі 
ознаки, характер діяння, результат, перед-
бачений законом, вказані в законі засоби 
вчинення злочину, особливості місця, часу, 
з якими пов’язане вчинення злочину, та 
інші конкретні ознаки. Т. Риттлер прямо 
зазначає: «Умисел має охоплювати лише 
всі ознаки складу і лише їх. Він не має роз-
повсюджуватись на оцінку діяння» [3, 95]. 
Він вважає, що із закону (§3 Криміналь-
ного кодексу Австрії) випливає, що законо-
давець презюмує усвідомлення протиправ-
ності з боку суб’єкта, який протиправно 
виконав склад злочину, усвідомлюючи це 
і бажаючи цього. Пояснюючи своє поло-
ження, Т. Риттлер пише: «Якщо встанов-
лено, що суб’єкт протиправно здійснив 
склад злочину, що він усвідомлював і ба-
жав цього, то суддя, якщо не буде доведено 
протилежне, виходить з того, що суб’єкт 
усвідомлював і бажав вчинити проти-
правну дію». На підставі цього Т. Риттлер 
робить висновок, що «це означає презумп-
цію того, що при усвідомленні наявності 
складу є і усвідомлення протиправності 
діяння, тобто усвідомлення того, що особа 
порушує правопорядок, встановлений дер-
жавою» [3, 200]. Т. Риттлер вказує, що на 
відміну від всіх інших ознак злочину, тягар 
доказування пом’якшуючої обставини – 
відсутності усвідомлення протиправності 
діяння – лежить на винному.

Вирішуючи питання про помилку та 
її вплив на наявність вини, Т. Риттлер за-

значає: «Якщо суб’єкт, який усвідомлював 
і передбачав відповідність свого діяння 
складу злочину, в силу фактичної помилки 
або помилки в протиправності вважає, що 
це діяння не протирічить нормам права, 
тобто не є протиправним, – він не може 
відповідати за умисний злочин».

Друга форма вини – необережність – 
характеризується тим, що особа не перед-
бачає того, що її діяння відповідає складу 
і є протиправним. Для встановлення вини 
у формі необережності суддя має довести, 
що суб’єкт міг за даних об’єктивних і 
суб’єктивних обставин передбачати відпо-
відність складу і протиправності свого ді-
яння і особливо його наслідків.

Таким чином, зміст психологічного 
моменту розуміється Т. Риттлером як пси-
хічне ставлення суб’єкта до фактичних 
ознак складу злочину, що ототожнюється 
з усвідомленням формальної протиправ-
ності діяння – заборони діяння правопо-
рядком.

Е. Мецгер також вважає, що необхід-
ним елементом умислу є не лише усвідом-
лення фактичної сторони діяння – ознак 
складу даного злочину, але і усвідомлення 
протиправності діяння, яку він розглядає в 
розширеному контексті – протиправність 
діяння як суперечність не окремій нормі, 
а як суперечність правопорядку в цілому. 
Тому, зазначає він далі, точніше говорити 
про вимогу до умислу як усвідомлення про-
типравності діяння правопорядку в цілому.

При вирішенні питання про зміст 
умислу прихильники об’єктивного на-
пряму так само, як і нормативісти, притри-
муються класичного напряму в криміналь-
ному праві, тобто вказують на психологічне 
розуміння поняття вини як на формально-
юридичне поняття.

Отже, визначення форм вини пред-
ставниками об’єктивної теорії дається з 
точки зору аналізу психічного ставлення 
особи до фактичних обставин діяння, що 
утворює склад злочину. Усвідомлення сус-
пільної небезпечності діяння не входить в 
поняття вини і тим самим вина є виключно 
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психологічним, формально-юридичним 
поняттям. 

3. Нормативна ознака вини. Як зазна-
чалось вище, прибічники об’єктивного на-
пряму характеризують вину і нормативною 
ознакою. Розглянуті біологічна і психоло-
гічна ознаки вини, на думку Т. Риттлера, не 
вичерпують поняття вини. 

Розглядаючи поняття вини, Т. Риттлер 
зазначає, що вона характеризує суб’єкта 
як винуватого, як такого, що діяв неправо-
мірно. Дія – зовнішня поведінка людини, 
що набуває кримінально-правового зна-
чення лише тоді, коли вона свідчить про 
ваду волеутворення суб’єкта. Генеза вини 
виходить з помилковості волеутворення, 
про що свідчить рішення суб’єкта вчинити 
діяння. Тому для наявності вини, крім біо-
логічної і психологічної ознаки необхідно 
встановити ще й третю ознаку – а саме нор-
мативну ознаку вини. «Про вину, – пише 
Т. Риттлер – мова може йти лише тоді, коли 
суб’єкту у зв’язку з скоєним ним діянням, 
що відповідає складу злочину, може бути 
зроблений докір, який полягає в тому, що 
він міг здійснити поведінку, яка відповідає 
закону» [3, 166]. Далі Т. Риттлер зазначає, 
що питанням техніки є те, чи буде вста-
новлюватись умисел або необережність і 
не братиметься до уваги можливість діяти 
інакше, і ця остання обставина буде потім 
особливо встановлюватись, або вада буде 
розглядатись як складова ознака самого по-
няття вини – умислу і необережності. Важ-
ливо те, що без встановлення можливості 
законної поведінки вина особи в жодній з 
форм не може бути встановлена. Суб’єкт, 
по відношенню до якого не може бути зро-
блено докір, є невинним.

Роз’яснюючи далі поняття докірли-
вості, Т. Риттлер зазначає, що оскільки 
вина – це спрямування її волі, що порушує 
обов’язки людини, помилковість волеутво-
рення, остільки не можна вести мову про 
вину суб’єкта, якщо будь-яка інша особа, 
яка не відрізняється більш високими ду-
ховними якостями і сміливістю, на її місці 
вчинила б так само.

Протиправність діяння залишається, 
оскільки протиправність об’єктивна і не 
залежить від суб’єктивних обставин, але 
протиправність є невинною, бо відпадає 
докір на адресу виконавця. Діяння за таких 
обставин не є виразом докірливої особис-
тості. Це, зазначає Т. Риттлер, є основним 
принципом нормативної теорії вини, яка 
вбачає істотний елемент вини в можли-
вості правомірної поведінки. 

Інші прихильники об’єктивного на-
пряму також розглядають докір, як необ-
хідний, поряд з психологічним, елемент 
вини. Внутрішнє ставлення суб’єкта до 
свого діяння являє собою певною мірою 
оціночне внутрішнє ставлення суб’єкта 
до вчиненого. Визначаючи поняття вини, 
Е. Мецгер неодноразово підкреслює оці-
ночний характер вини. Діяння є винним 
тому, що воно вчинено особисто злочин-
цем, у зв’язку з чим йому може бути зро-
блено докір. В кримінальному праві вина 
– це стан докірливої поведінки.

Отже, встановлення певного психіч-
ного ставлення суб’єкта до вчиненого ді-
яння в формі умислу або необережності 
недостатньо для визнання його вини у 
вчиненому злочині. Для наявності вини 
потрібна оцінка цього психічного став-
лення, яка підтвердила б докірливість його 
волеутворення. Таким чином, нормативне 
поняття вини полягає в оцінці психічного 
ставлення особи до скоєного нею конкрет-
ного діяння з точки зору можливості її пра-
вомірної поведінки, на підставі чого може 
бути зроблений висновок про докірливість 
її волеутворення.

Хто і на підставі чого здійснює цю 
оцінку? Т. Риттлер зазначає, що оцінку по-
ведінки особи з точки зору можливості її 
правомірної поведінки здійснює суддя. 
Однак докірливість поведінки суб’єкта 
встановлюється суддею не на підставі його 
особистого розсуду, а на підставі положень, 
правил, встановлених в праві.

В межах об’єктивної теорії слід окремо 
відмітити суб’єктивний напрям, який за-
пропонований австрійським криміналіс-
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том Ф. Новаковським. Зауважимо, що у 
фіналістів вина повністю втрачає свій 
об’єктивний характер і перетворюється 
виключно в оцінку суддею волеутворення 
суб’єкта, що визначається фінальною (кін-
цевою) спрямованістю його дії. Концепція 
Ф. Новаковського займає, так би мовити, 
проміжне положення між об’єктивною та 
фінальною теоріями.

Докір волеутворення, що обґрунтовує 
осуд поведінки суб’єкта, як і у фіналістів, 
– необхідна ознака вини за теорією Ф. Но-
ваковського. Однак у останнього вина не 
вичерпується лише докірливістю, Ф. Нова-
ковський розвиває вчення про «елементи 
вини», положення якого якоюсь мірою 
схожі з позицією Т. Риттлера і інших пред-
ставників об’єктивного напряму. До еле-
ментів вини Ф. Новаковський відносить 
психологічну та нормативну ознаки, що 
дозволяє віднести його до представників 
об’єктивної теорії, яка обґрунтовує фор-
мально-психологічне поняття вини.

Не зважаючи на це, вина, за Ф. Но-
ваковським, – оціночна категорія, що за-
лежить від розсуду судді, від його оцінки 
вади волеутворення суб’єкта, «на підставі 
критерію соціальних цінностей» [1, 79]. 
Інакше кажучи, в основі концепції Ф. Но-
ваковського (так само, як і у фіналістів) 
лежить розмежування об’єктивних та 
суб’єктивних факторів діяння. Оцінка 
суб’єктивних ознак діяння, зокрема, пси-
хічного ставлення суб’єкта до вчиненого, 
відмежована від об’єктивної підстави від-
повідальності – вчиненого діяння. Такий 
висновок про концепцію вини, що запро-
понована Ф. Новаковським, повною мірою 
підтверджується його розумінням співвід-
ношення вини та протиправності.

В своїх роботах він неодноразово під-
креслює, що винність особи та фактично 
скоєне протиправне діяння – явища, що 
знаходяться в паралелях, окремих площи-
нах. Так, зокрема, він зазначає: «Винним 
може бути і правомірне діяння, яке вчиню-
ється в силу помилки, бо вина знаходиться 
повністю в сфері психічної діяльності 

суб’єкта і не залежить від того, що є в дій-
сності і що відбувається в об’єктивному 
світі». На цій підставі Ф. Новаковський бу-
дує і суб’єктивне поняття злочину.

Таким чином, основними положеннями 
концепції вини Ф. Новаковського є розмеж-
ування об’єктивних та суб’єктивних ознак 
діяння; обґрунтування вини відокремлено 
від зовнішнього факту протиправної пове-
дінки особи. 

Підсумовуючи положення об’єктивної 
теорії, слід звернути увагу на основні 
ознаки, якими наділяється вина: 1) вина є 
виною в конкретному одиничному діянні 
суб’єкта; 2) встановлення вини опосеред-
ковано трьома умовами і у відповідності з 
цим вина має три ознаки: біологічну, пси-
хологічну і нормативну; 3) зміст біологіч-
ної ознаки вини характеризується тим, що 
для наявності вини необхідно, щоб суб’єкт 
протиправного діяння належав до кола осіб, 
які за законом можуть бути притягнені до 
кримінальної відповідальності; 4) про вину 
мова може йти лише тоді, коли суб’єкту у 
зв’язку з скоєним ним діянням, що відпо-
відає складу злочину, може бути зроблений 
докір; 5) деякі представники даної теорії 
вносять в поняття вини оціночний момент, 
зазначаючи, що діяння є винним тому, що у 
зв’язку з його вчиненням особі може бути 
зроблено докір; 6) зміст психологічного 
моменту розуміється, як психічне став-
лення суб’єкта до фактичних ознак складу 
злочину; 7) необхідним елементом умислу 
– є усвідомлення протиправності діяння не 
окремій нормі, а правопорядку; 8) необе-
режність характеризується тим, що особа 
не передбачає того, що її діяння відповідає 
складу і є протиправним, хоча могла це пе-
редбачити.

Таким чином, негатив об’єктивної те-
орії вини, на нашу думку, проявляється в 
тому, що її прихильники наділяють вину бі-
ологічною ознакою. Але біологічна ознака, 
зокрема, наявність осудності, вік, на нашу 
думку, має розглядатись як характеристика 
суб’єкта. Ця ознака характеризує особу, 
яка вчинила діяння, тому розглядати дану 
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ознаку як складову вини, на нашу думку, 
некоректно.

Позитив об’єктивної теорії вини, на 
нашу думку, полягає в тому, що вина тут 
розглядається не лише як психічне став-
лення особи до вчиненого діяння, але і 
як оцінка докірливості волеутворення 

суб’єкта не на підставі особистого роз-
суду суду, а на підставі положень, правил, 
встановлених в праві. Тобто самого пси-
хологічного ставлення недостатньо, воно 
має знайти своє відображення в негативній 
оцінці судом докору волеутворення особи.
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Основу нормативного закріплення 
принципу недоторканності житла чи іншого 
володіння особи в національному законо-
давстві складає ст. 30 Конституції України, 
яка викладена у наступній редакції:

«Кожному гарантується недоторкан-
ність житла.

Не допускається проникнення до житла 
чи до іншого володіння особи, проведення 
в них огляду чи обшуку інакше як за вмо-
тивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов’язаних 
із врятуванням життя людей та майна чи 
з безпосереднім переслідуванням осіб, які 
підозрюються у вчиненні злочину, можли-
вий інший, встановлений законом, порядок 
проникнення до житла чи до іншого воло-
діння особи, проведення в них огляду і об-
шуку».

Стаття 14 проекту Кримінального 
процесуального кодексу України (реєстр. 
№ 9700), поданого Президентом України, 
закріплюючи розглядуваний принцип, в 
змістовому плані характеризується ви-
ключною лаконічністю, фактично дублю-
ючи конституційне положення: «Не до-
пускається проникнення до житла чи до 
іншого володіння особи, проведення в них 
огляду чи обшуку інакше як за вмотивова-
ним судовим рішенням, крім випадків, пе-
редбачених цим Кодексом». 

Аналіз змісту наведених нормативно-
правових актів дає підстави для наступних 
висновків. Законодавець як на конституцій-
ному рівні, так і в кримінально-процесу-
альному законодавстві обмежився простим 
проголошенням принципу недоторкан-
ності житла чи іншого володіння особи, 
побудувавши при цьому нормативне ви-
раження зазначеної засади через перера-
хування виключень із загального правила. 
Однак і самі виключення сформульовані 
у вигляді банкетних та відсильних норм, 
що не сприяє однозначному тлумаченню 
вимог, які випливають із розглядуваного 
принципу. 

Так, до числа нормативних положень, 
які відображають зміст принципу недотор-
канності житла чи іншого володіння особи, 
відноситься ст. 230 проекту КПК України, 
частина перша якої сформульована наступ-
ним чином: «Ніхто не має права проник-
нути до житла чи іншого володіння особи 
для будь-якої мети, інакше як лише за до-
бровільною згодою особи, яка ними воло-
діє, або на підставі ухвали слідчого судді, 
крім випадків встановлених частиною тре-
тьої цієї статті». В той же час, відповідно 
до ч. 2 ст. 231 та ч. 2 ст. 234 проекту КПК 
України проникнення до житла чи іншого 
володіння особи з метою проведення його 
обшуку або огляду допускається лише на 
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підставі ухвали слідчого судді. Тобто, не 
дивлячись на загальне правило, закріплене 
в ч. 1 ст. 230 проекту КПК України у вигляді 
альтернативи (або добровільна згода воло-
дільця житла, або ухвала слідчого судді), 
проведення обшуку або огляду житла чи ін-
шого володіння особи за добровільною зго-
дою особи, яка ними володіє, не допуска-
ється. Єдиною процесуальною підставою 
вказаних процесуальних дій є виключно 
ухвала слідчого судді. Якщо в контексті 
зазначеного законодавчого правила вести 
мову про таку слідчу дію як обшук, то про-
цедура отримання згоди на її проведення 
у житлі чи іншому володінні особи з при-
йняттям нового КПК України не отримає 
суттєвих змін. Що ж стосується огляду 
житла чи іншого володіння особи, то під-
хід законодавця до розв’язання питання 
про дозвіл на його проведення дещо змі-
ниться. Відповідно до ст. 190 КПК України 
допускається проведення огляду житла чи 
іншого володіння особи без відповідного 
судового рішення за письмовою згодою 
володільця а також у невідкладних випад-
ках допускається огляд місця події в житлі 
чи іншому володінні особи, який здійсню-
ється за її заявою або повідомленням про 
вчинений щодо неї злочин, а так само у разі 
відсутності цієї особи або неможливості 
отримати від неї згоду на проведення не-
відкладної слідчої дії. З прийняттям нового 
КПК України зазначені виключення із за-
гального правила будуть скасовані.

Положення, що відображають аналізо-
ваний принцип, містяться і в інших стат-
тях кримінально-процесуального закону. 
Так, відповідно до ч. 5 ст. 237 проекту КПК 
України слідчий експеримент, що прово-
диться в житлі чи іншому володінні особи 
буде здійснюватися лише за добровільною 
згодою особи, яка ними володіє, або на під-
ставі ухвали слідчого судді за клопотанням 
слідчого погодженого з прокурором або 
прокурора, яке буде розглядатися в по-
рядку, передбаченому для розгляду кло-
потань про проведення обшуку в житлі чи 
іншому володінні особи. 

Із аналізу змісту глави 21 проекту КПК 
України видно, що провадження негласних 
слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із 
проникненням у житло чи інше володіння 
особи, допускається виключно на підставі 
ухвали слідчого судді, що є цілком логічно, 
оскільки про добровільну згоду особи на 
проникнення у її житло чи інше володіння 
у випадку з негласними діями говорити не 
доводиться.

Як бачимо, ст. 30 Конституції Укра-
їни, допускаючи можливість обмеження 
права особи на недоторканність житла 
в інтересах кримінального судочинства, 
відсилає правозастосовника до галузевого 
законодавства. В свою чергу «базова» в 
контексті розглядуваного принципу ст. 14 
проекту КПК України в цьому питанні не 
вирізняється конкретикою і відсилає до 
інших кримінально-процесуальних по-
ложень, які стосуються окремих проце-
суальних дій. Таким чином, принципове 
положення про недоторканність житла, 
так би мовити, «розчиняється» в норма-
тивному матеріалі і з вкрай важливого і 
ключового правила перетворюється на на-
бір виключень з нього.

З урахуванням сказаного, з метою вдо-
сконалення законодавчого закріплення 
принципу недоторканності житла чи ін-
шого володіння особи, побудови чітко 
структурованої системи норм, які визна-
чатимуть зміст вказаної засади криміналь-
ного судочинства, доцільним вбачається 
певне коригування тексту кримінально-
процесуального закону. Зокрема, ст. 14 
проекту КПК України, будучи своєрідною 
«квінтесенцією» змістового наповнення 
принципу недоторканності житла чи ін-
шого володіння особи в кримінальному 
судочинстві, повинна акумулювати макси-
мальну кількість положень, що входять до 
зазначеного принципу. В свою чергу поло-
ження, що містяться у ст. 230 проекту КПК 
України, за рівнем своєї значимості та уза-
гальненості заслуговують на закріплення 
у ранзі принципових, тобто у главі 2 про-
екту КПК України. У зв’язку із цим більш 
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вдалою видається наступна редакція ст. 14 
проекту КПК України:

«Стаття 14. Недоторканність житла чи 
іншого володіння особи. 

1. Кожному гарантується недоторкан-
ність житла чи іншого володіння. Ніхто не 
має права проникнути до житла чи іншого 
володіння особи інакше як у випадках і в 
порядку, втановленому цим Кодексом.

2. Проникнення до житла чи іншого 
володіння особи для будь-якої мети, до-
пускається лише за добровільною згодою 
особи, яка ними володіє, або на підставі 
ухвали слідчого судді, крім випадків вста-
новлених частиною четвертою цієї статті.

3. Проникнення до житла чи іншого 
володіння особи для проведення в них 
огляду чи обшуку допускається виключно 
на підставі ухвали слідчого судді, крім ви-
падків встановлених частиною четвертою 
цієї статті.

4. Слідчий, прокурор має право без 
ухвали слідчого судді увійти до житла чи 
іншого володіння особи лише у невідклад-
них випадках, пов’язаних із врятуванням 
життя та майна чи з безпосереднім пере-
слідуванням осіб, які підозрюються у вчи-
ненні злочину.

5. Під житлом особи розуміється 
будь-яке приміщення, яке правомірно зна-
ходиться у постійному чи тимчасовому 
володінні особи, незалежно від його при-
значення і правового статусу, та пристосо-
ване для постійного або тимчасового про-
живання в ньому фізичних осіб, а також всі 
складові частини такого приміщення. Не є 
житлом приміщення спеціально призначені 
для утримання осіб, права яких обмежені 
за законом. Під іншим володінням особи 
розуміються транспортний засіб, земельна 
ділянка, гараж, інші господарські будівлі, 
будівлі побутового, виробничого та іншого 
призначення тощо, які на законних підста-
вах знаходиться у володінні особи. Крім 
того, до іншого володіння особи відно-
сяться робоче місце адвоката та нотаріуса».

Характеризуючи сутнісний зміст роз-
глядуваного принципу, слід зупинитися 

на самому понятті недоторканості житла. 
На думку Л.Д. Воєводіна недоторканність 
житла є правом громадянина на державну 
охорону житлового і підсобного примі-
щення, що орендується ним або належить 
йому на правах особистої власності, від 
незаконного вторгнення як посадових осіб, 
так і окремих громадян [1, 293].

Подібною є точка зору Е.О. Вологіної, 
яка вважає, що недоторканність житла – це 
право на державну охорону житла грома-
дян, які володіють ним внаслідок договору 
житлового найму або на праві особистої 
власності, а також тимчасового житла (кім-
ната, місце у гуртожитку, готелі, будинку 
відпочинку, санаторії, пансіонаті, турист-
ський намет, дача) від незаконних обшу-
ків, виїмок, арешту, переселень, виселень 
та інших вторгнень без згоди особи, яка у 
ньому проживає, з боку як посадових осіб, 
так і окремих громадян [2, 16].

На думку В.В. Назарова, недоторкан-
ність житла – це свобода людини від про-
никнення до її житла чи іншого володіння, 
проведення в них оглядів, обшуків, виїмок 
чи інших процесуальних дій, за виклю-
ченням випадків, передбачених законом 
[6, 108].

Позиції згаданих авторів об’єднує те, 
що кожен з них розглядає недоторканність 
житла як суб’єктивне право або свободу 
людини і громадянина, що, на нашу думку, 
є не зовсім коректним, оскільки поняття 
«недоторканність житла» та «право на не-
доторканність житла» за всієї своєї орга-
нічної єдності не є тотожними.

Дещо по-іншому до визначення роз-
глядуваного поняття підходять автори під-
ручника з кримінального процесу за редак-
цією Ю.П. Аленіна. У зазначеному виданні 
недоторканність житла розглядається як 
негативний обов’язок держави утрима-
тися від здійснення дій з боку її органів і 
посадових осіб, пов’язаних із таємним або 
відкритим вторгненням у будь-якій формі 
в житло, як з подоланням перешкод або 
опору людей, так і безперешкодно, а також 
за допомогою різних способів, які дозволя-
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ють чинити будь-які дії в житлі без входу в 
нього [3, 42].

За всіх позитивних моментів, які є у 
наведеній дефініції, її формулювання, на 
нашу думку, значно звужує зміст поняття 
«недоторканність житла».

З етимологічної точки зору вбачається 
більш коректним розглядати термін «недо-
торканність» як певний стан об’єкта. Від-
повідно, недоторканність житла в юридич-
ному сенсі можна визначити як особливий 
правовий стан особистого, індивідуаль-
ного та недоступного стороннім місця, 
призначений охороняти та гарантувати 
комфортне проживання, протікання необ-
хідних природних процесів життєдіяль-
ності людини, збереження інформації про 
її приватне життя, особистої та сімейної 
таємниць, гарантувати недопустимість не-
бажаного збирання та поширення зазначе-
ної інформації незаконними способами та 
прийомами як з боку будь-яких громадян, 
так і держави в особі її органів та посадо-
вих осіб.

Таким чином, можна виділити наступні 
положення, що відображають зміст прин-
ципу недоторканності житла чи іншого во-
лодіння особи:

 – житло чи інше володіння особи є 
недоторканним; 

 – держава гарантує кожному недо-
торканність житла від здійснення 
дій з боку її органів і посадових 
осіб, пов’язаних із таємним або 
відкритим вторгненням у будь-якій 
формі в житло чи інше володіння 
особи;

 – ніхто не має права без законної 
підстави проникнути до житла 
чи іншого володіння інакше як за 
добровільною згодою особи, яка 
ними володіє, або ухвалою слідчо-
го судді, крім випадків встановле-
них законом.

Виключення із зазначеного принципу 
виражаються у наступному:

 – обмеження права на недоторкан-
ність житла чи іншого володіння 

особи шляхом проникнення в них 
без добровільної згоди останньої 
допускається лише для досягнення 
завдань кримінального судочин-
ства виключно на підставі ухвали 
слідчого судді;

 – проведення обшуку чи огляду жит-
ла або іншого володіння особи до-
пускається виключно на підставі 
ухвали слідчого судді, незалежно 
від наявності або відсутності до-
бровільної згоди особи;

 – обмеження права на недоторкан-
ність житла чи іншого володіння 
особи без ухвали слідчого судді 
допускається лише у невідкладних 
випадках, пов’язаних із врятуван-
ням життя та майна чи з безпосе-
реднім переслідуванням осіб, які 
підозрюються у вчиненні злочину.

Враховуючи винятковість обмеження 
зазначеного права особи, і поряд з цим, не-
обхідність такого обмеження з метою вирі-
шення завдань кримінального судочинства 
обумовлюється балансом між ними, який 
може бути досягнутий тільки за наступних 
процесуальних положень: 1) наявність під-
став, передбачених законом; 2) наявність 
рішення відповідних посадових осіб у ви-
значених законом випадках; 3) відповід-
ність обсягу обмеження прав особи дійсній 
необхідності, що випливає з матеріалів 
справи [4, 14].

Здійснивши аналіз норм міжнародно-
правових актів, а також прецедентної прак-
тики Європейського суду з прав людини, 
В.Т Маляренко сформулював чіткі між-
народно-правові критерії законності об-
меження права на недоторканність житла, 
з якими ми цілком погоджуємося: 1) вони 
мають правову основу; 2) їхні цілі є про-
порційними (відповідними) шкоді, яка 
ними заподіюється; 3) діють тимчасово; 
4) під час їх застосування не допускається 
будь-яка дискримінація; 5) є підконтроль-
ними суду; 6) не застосовуються до кола 
абсолютно недоторканних прав і свобод; 
7) про їх введення інформується світове 
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співтовариство; 8) паралельно з ними існує 
механізм поновлення незаконно поруше-

них прав та свобод; 9) у законі передбачена 
можливість їх оскарження [5, 85].
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Рівень пізнавальних засобів, які про-
понуються сьогодні криміналістикою та 
логіка їх використання в процесі розслі-
дування злочинів явно не відповідають 
масштабам розповсюдження та складності 
механізмів вчинення злочинів, конкретних 
схем злочинної діяльності, котрі застосо-
вуються в сучасних умовах з метою ухи-
лення від сплати податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів (ст. 212 Криміналь-
ного кодексу України – далі КК); незакон-
ного відшкодування податку на додану 
вартість (ПДВ) з державного бюджету (ст.
ст. 190–192 КК); сприяють легалізації (від-
миванню) доходів, отриманих злочинним 
шляхом (ст. 209 КК). Одна з основних при-
чин цього – відсутність чітких поглядів 
щодо предметної сфери юридичних наук 
кримінально-правового циклу на аналогічні 
об’єкти пізнання, дієвих механізмів взаємо-
дії на науковому та прикладному рівнях.

Розкриття даної проблеми створює 
основу для побудови наукової перспективи 
розробки відповідних криміналістичних 
засобів та методів правозастосовної діяль-
ності.

Як пізнавальну технологію механізму 
відправлення кримінального правосуддя 
(за В.Г. Коломацьким, С.Н. Чуриловим та 
іншими вченими) пропонується використо-
вувати криміналістичний аналіз, який фак-
тично складає основу будь-якого процесуаль-
ного рішення, є передумовою і завершенням 
кожної слідчої дії та оперативно-розшукової 
діяльності. Під криміналістичним аналізом 
розуміється масив інформації на основі ана-
літичного упорядкування якої приймаються 
всі процесуальні рішення від порушення 
кримінальної справи до вирішення її по суті 
у вироку суду, всі слідчі дії та оперативно-
розшукові заходи [14, 24].

Загальнонаукове визначення поняття 
аналізу дає розуміння його як одного з ме-
тодів наукового, дискурсивного пізнання 
об’єктивної дійсності, сутність якого по-
лягає в поділенні складного об’єкта піз-
нання на вже відомі елементарні складові, 
судження про зв’язки та сукупності яких 
у відповідності з законами формальної та 
діалектичної логіки дозволяє за синтезую-
чої інтеграції інформації пізнати сутність 
досліджуваного об’єкта та явища. 
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Доказування – це специфічний проце-
суальний термін, який означає пізнавальну 
діяльність уповноваженого органу дер-
жави в сфері юрисдикції, що здійснюється 
у процесуальних операціях. В свою чергу, 
до кримінальної справи докази потрапля-
ють в результаті збирання, перевірки та 
оцінки з метою встановлення обставин, що 
утворюють предмет доказування. Збирання 
доказів є діяльністю, що має пізнавально-
посвідчувальний характер та базується на 
відображенні й перетворенні в свідомості 
суб’єкта пізнання інформації, відомостей, 
що містяться в слідах, слідових комплек-
сах, утворених подією злочину [14, 25].

Діяльність правоохоронних органів 
має кримінально-правову природу, кримі-
нально-процесуальну за формою та пізна-
вальною за змістом. Зважаючи на те, що 
левова частка пізнавальних технологій та 
методів роботи зі слідами-відображеннями 
розроблюється наукою криміналістикою, 
слугує, на думку багатьох авторів, достат-
ньою підставою вважати криміналістич-
ний аналіз одним зі спеціальних методів 
криміналістики.

Криміналістичний аналіз діяння почи-
нається зі встановлення в інформації про 
нього наявності ознак, котрі можуть бути 
оцінені як ознаки злочину.

Критеріями відбору інформації, на-
лежності її до компетенції правоохорон-
них органів слугує кримінально-правова 
кваліфікація та криміналістична характе-
ристика злочину, котрі використовується 
як модельні матриці. Механізм криміна-
лістичного аналізу в кожному випадку, на 
слушну думку Р.С. Бєлкіна, А.В. Дулова, 
В.Г. Коломацького, складається з співстав-
лення зібраної інформації з матрицею, 
роль якої виконує криміналістична харак-
теристика злочину (далі – КХЗ). Під остан-
ньою В.Г. Гончаренко розуміє ідеальну мо-
дель типових зв’язків та джерел доказової 
інформації, що закономірно формуються, 
яка дозволяє прогнозувати оптимальний 
шлях та найбільш ефективні засоби роз-
слідування окремих категорій злочинів [7].

Зазначена окрема теорія відображає 
сукупність криміналістично значущих 
для розслідування та попередження зло-
чинів типових ознак, відомостей та інших 
рис певного виду (підвиду) злочинів. На 
основі аналізу типових ознак, відомостей, 
обставин повинні обиратися необхідні за-
соби – алгоритми дій слідчого на тому чи 
іншому етапі чи ситуації розслідування, 
відповідна тактика його поведінки, най-
більш ефективні тактичні прийоми про-
ведення слідчих дій, надаватися адекватна 
перспективно-прогностична оцінка ходу 
розслідування.

КХЗ не виконує можливого функціо-
нального потенціалу (пізнавальної функ-
ції), закладеного її розробниками, на що по-
стійно акцентується увагакриміналістами 
(В.А. Журавлем, Є.П. Іщенком, В.Є. Кор-
ноуховим, С.Ю. Косарєвим, С.В. Лаврухі-
ним, С.Н. Чуриловим та ін.) [11; 12; 13; 15; 
16; 17; 26]. 

Причини цього, на мою думку, такі:
 – відсутність дієвих механізмів вза-

ємодії криміналістики, криміналь-
ного матеріального та криміналь-
ного процесуального права;

 – обмеження сфери застосування 
криміналістичної характеристики 
злочину на теоретичному та прак-
тичному рівнях лише слідчою ді-
яльністю;

 – орієнтація функцій типової КХЗ 
переважно на формування типо-
вих слідчих версій (Л.Г. Відонов, 
О.Н. Колесниченко, О.Я. Баєв 
та ін.) та малопродуктивну розроб-
ку кореляційних взаємозалежнос-
тей між її елементами переважно 
на статистичному, а не логічному 
рівнях;

 – ігнорування в процесі розкриття 
специфіки змісту елементів струк-
тури КХЗ предметно-об’єктових 
закономірностей криміналістичної 
методики (слідових комплексів та 
зумовлених ними пошуково-піз-
навальних процесів), а переванта-
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ження їх кримінологічним та со-
ціологічним змістом. 

Функціональне призначення КХЗ як 
теоретичної концепції та робочого інстру-
менту, що використовується в розсліду-
ванні, вже було предметом дослідження 
вчених.

Так, позиція В.В. Тіщенка ґрунтується 
на тому, що в першому значенні вона роз-
глядається як наукове поняття, спрямоване 
на системно-структурне дослідження зло-
чинів різних категорій та бази, котра ви-
діляється як елемент окремої методики, 
обов’язкової передумови розробки реко-
мендацій з розкриття даних злочинів. У 
прикладному значенні КХЗ має слугувати 
однією з методичних основ діяльності з 
розслідування таких злочинів, сприяти її 
оптимізації [25, 44–45].

І.Ф. Герасимов зазначав, що КХЗ у 
конкретній методиці відіграє не тільки ін-
формаційну роль, але й слугує фактичною 
базою для вирішення питань, що розгляда-
ються в інших структурних елементах, зо-
крема: 1) відомості про способи вчинення 
злочинів надають можливість класифікації 
їх у методичних цілях та розробки окре-
мих методик розслідування, або диферен-
ціювати методичні положення в рамках 
загальної методики; 2) висунення версій 
та планування розслідування; 3) тактики 
окремих слідчих дій [6, 8–10].

В.В. Радаєв вважав, що основними на-
прямами практичного використання кримі-
налістичних характеристик є: 1) виявлення 
злочинів, висунення версій про злочинний 
характер тієї чи іншої події; 2) висунення 
версії про особу злочинця; 3) висунення 
версії про вчинення злочину групою осіб; 
4) використання відомостей про типові 
місця приховання та реалізації викраде-
ного для розшуку предметів посягання; 
5) застосування даних про механізм слі-
доутворення для правильного визначення 
кола можливих джерел інформації про зло-
чин, більш цілеспрямованої роботи з їх ви-
явлення, для виявлення матеріальних слі-
дів злочину в ході огляду [24, 17–19].

І.М. Лузгін виділяв евристичну та піз-
навальну (сприяють пошуку слідів та роз-
криттю злочину); організаційно-методичну 
(допомагає правильно обрати методи роз-
слідування та організувати роботу справі), 
а також оціночну (певною мірою допома-
гає правильно оцінити ознаки конкретних 
діянь, співставляючи їх з типовими, прита-
манними певній категорії злочинів). Разом 
із тим, автор слушно наголошував на роз-
ширенні діапазону використання положень 
КХЗ та важливості її для криміналістичної 
техніки (кримінальної реєстрації, трасоло-
гії, балістики), а також криміналістичної 
тактики (версій, планування, тактики окре-
мих слідчих дій), спрогнозувавши разом із 
І.Ф. Герасимовим наукову перспективу да-
ної теорії [21, 27].

С.В. Лаврухін пропонує досліджувати 
функції КХЗ відповідно до рівнів її загаль-
ності, зокрема: 

а) функції загальної КХЗ – визначення 
поняття та опис елементів злочинної ді-
яльності; класифікація та пояснення зако-
номірностей злочинної діяльності; систе-
матизація кримінально-релевантних подій, 
процесів та їх зв’язків зі злочинною діяль-
ністю; диференціація суміжних з криміна-
лістикою наук тощо;

б) функції криміналістичних характе-
ристик окремих категорій злочинів (родів, 
видів, груп) – уточнення предмета, завдань, 
принципів та системи криміналістичної 
методики; класифікація злочинів та кримі-
налістичних методик; з’ясування змісту та 
співвідношення функцій криміналістичної 
характеристики окремих рівнів; диферен-
ціація методичних категорій;

в) функції криміналістичної характерис-
тики конкретного злочину – індивідуалізація 
злочину; побудова детальної індивідуальної 
моделі події, що розслідується; коригування 
типової схеми виявлення, розкриття та по-
передження злочинів [17, 69–72].

В.Г. Гончаренко, В.А. Журавель,  
С.Ю. Ко  са рєв як напрям подальшого розвит-
ку категорії КХЗ вбачають активізацію про-
гностичної функції  науки криміналістики.
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На моє глибоке переконання, надання 
«другого дихання» зазначеній окремій те-
орії криміналістики слід здійснювати у 
напрямі конкретизації її функцій з ураху-
ванням сучасного рівня науки та трансфор-
мації спеціальних (прикладних) криміна-
лістичних знань у нові види діяльності.

Криміналістика як прикладна наука 
пов’язана з відповідною галуззю соціаль-
ної практики, для оптимізації якої вона 
розвивається, тобто з криміналістичною 
практикою (діяльністю).

Неухильне ускладнення схем зло-
чинної діяльності, процес реформування 
кримінального судочинства України, ви-
користання новітніх науково-технічних 
засобів зумовили подальшу професійну 
спеціалізацію суб’єктів доказування, а та-
кож суб’єктів, що залучаються у процес до-
казування (експертів, спеціалістів), вико-
нанні останніми певних видів діяльності, 
спеціалізації їх діяльності.

Відокремленість – специфічна форма 
прояву процесів диференціації, котра в 
процесі діяльності виступає як відокрем-
леність виконання певного комплексу за-
вдань, певного виду діяльності.

Останніми роками відокремились та 
професійно сформувались обліково-реє-
страційна (інформаційно-довідкова, інфор-
маційно-аналітична) діяльність [1; 3; 28], 
судово-експертна, діяльність спеціаліста-
криміналіста та ін. Для належного право-
вого та організаційно-методичного забез-
печення вказаних видів діяльності активно 
розвиваються наука судова експертологія 
(загальна теорія судової експертизи), між-
дисциплінарне вчення про інформаційне 
забезпечення розслідування злочинів, тех-
ніко-криміналістичне забезпечення розслі-
дування злочинів з відповідними концепці-
ями та поглядами вчених.

Професійна спеціалізація криміналіс-
тичної діяльності потребує оволодіння її 
спеціальними галузевими методами.

Ускладнення диференціації криміналіс-
тичної діяльності зумовлює потребу в поси-
ленні інтеграційних зв’язків між її видами, 

формами, а також формування належної 
інформаційної бази, онтологічних матриць 
для аналізу об’єктів пізнання, типів завдань 
та пізнавальних ситуацій та, відповідно, ви-
бору необхідних засобів, їх організації, син-
тезування в окремі чи комплексні методи 
– алгоритми, програми, системи пізнаваль-
них та здійснюючих їх логічних операцій, 
котрі призводять до вирішення завдання. Це 
пов’язано тим, що будь-яка відокремлена 
форма або вид криміналістичної діяльності 
лише складова певного процесу та може 
здійснюватися лише у взаємозв’язках із ін-
шими формами. Наприклад, обов’язковою 
умовою успішного вирішення комплексу 
ідентифікаційних, діагностичних, ситуацій-
них завдань судової експертизи є належна 
її підготовка за участю спеціаліста. Інте-
граційні процеси покликані забезпечити 
взаємодію між суб’єктами доказування, 
суб’єктами, які залучаються до доказування, 
їх інтересами, формами використання спе-
ціальних знань, забезпечити функціону-
вання технологічного циклу роботи зі слі-
дами як цілісної системи.

Виникає потреба в нових концепціях 
організації різних видів криміналістич-
ної діяльності, котрі могли б забезпечити 
взаємозв’язок між ними з урахуванням їх 
відмінностей за технологічними, процесу-
альними ознаками, виконувати по відно-
шенню до них регулятивну функцію. Фор-
мування таких нових концепцій організації 
окремих видів спеціальних криміналіс-
тичних знань пов’язується з розробкою 
особливих правил, норм, принципів, ство-
ренням відповідних підрозділів, пізнаваль-
них засобів (методів, алгоритмів, програм, 
що ведуть до вирішення завдання), котрі 
мають виконувати організаційно-регуля-
тивну та управлінську функції.

В цьому напрямі ведеться дослідницька 
робота та сформовані «Методика експерт-
ного аналізу окремих видів злочинів» [4], 
«Концепція не експертної реалізації спеці-
альних знань» [8; 9], «Інтегративна модель 
застосування спеціальних криміналістич-
них знань у кримінальному судочинстві» 

в.с. Бондар
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[2], спрямовані на оптимізацію викорис-
тання спеціальних знань. 

Як такого інтегруючий пізнавальний 
засіб мною пропонується використовувати 
КХЗ як онтологічну матрицю кримінально-
правової характеристики, що забезпечить 
реалізацію:

у інформаційному забезпеченні розслі-
дування злочинів:

1) створення типових алгоритмів та 
логічних схем аналізу в рамках інтегрова-
ного банку даних, а також формалізації баз 
даних: евристичного, структурно-функціо-
нального, комплексного багатомірного ана-
лізу даних, методу оперативно-економіч-
ного аналізу, методу аналізу потоків подій, 
телефонних білінгів, формуванні матриць 
зв’язків тощо. Для формування моделі по-
дії необхідні відповідні константні та пере-
мінні елементи криміналістичної характе-
ристики окремих видів злочинів – спосіб, 
час, місце, обстановка; телефонні номери 
різних абонентів, реквізити транспорт-
них засобів, юридичних осіб, фізичних 
осіб – платників податків, кредитних кар-
ток тощо. Завдяки сучасним можливостям 
комп’ютерних інформаційних технологій 
(візуального аналізу даних, мультимедій-
них, геоінформаційних – Data Mining, від-
повідних модулів автоматизованих інфор-
маційних систем) це надасть можливість 
отримувати багаторівневу складну, але 
об’єктивну цілісну характеристику по-
дії злочину, котра дозволить враховувати 
взаємозв’язки, що виникають у процесі 
його вчинення, виявляти логічну законо-
мірність зв’язку об’єктів з наступним по-
данням результатів користувачеві у ви-
гляді електронних «досьє» на запитуваний 
об’єкт, графічних схем прямих й непрямих 
зв’язків об’єкта (з картографічним зобра-
женням місць вчинення аналогічних зло-
чинів) аналізу й вирішувати такі завдання: 

• виявлення та аналіз зв’язків окре-
мого об’єкта з урахуванням вибору 
критеріїв оцінки для їх наступного 
встановлення та обмеження глибини 
пошуку [3; 28]; 

• встановлення прямих та опосередко-
ваних зв’язків між двома об’єктами, 
котрі існують у конкретному інфор-
маційному середовищі, з відобра-
женням усіх проміжних об’єктів, 
котрі складають виявлений ланцюг 
зв’язків з необмеженою глибиною 
переходів від об’єкта до об’єкта в 
схемі зв’язків;

• аналіз зв’язків групи об’єктів, 
об’єднаних між собою за певною 
ознакою (адреса реєстрації, відвід-
ування, зв’язки між фізичною та 
юридичною особами тощо);

2) створення спеціалізованих обліків 
кримінальних справ по злочинах окремих 
категорій та використання структури КХЗ 
як засобу інтеграції  розподілених баз даних 
підрозділів і установ різних відомств (Дер-
жавної податкової служби, Державної мит-
ної служби, органів внутрішніх справ та ін.).

При розслідуванні злочинів загально-
кримінальної спрямованості інтеграція баз 
даних експертної служби та департаменту 
інформаційних технологій МВС України 
містить перспективи використання в про-
цесі інформаційного пошуку як факто-
графічних даних, котрі характеризують 
спосіб, час, місце вчинення злочину, так 
і відомостей, які відображають криміна-
лістичні ознаки об’єктів (особливості зо-
внішньої будови слідів ніг, рук, знарядь та 
інструментів злому тощо) для вирішення 
завдань:

• виявлення групи неодноразових зло-
чинів, ймовірно вчинених однією і 
тією ж особою (особами); 

• встановлення та розшук осіб, що 
вчинили злочини;

• виявлення додаткових епізодів, що 
складають серію злочинів, вчине-
них обвинуваченим чи підозрюва-
ним, який намагається приховати ці 
факти від слідства.

Прикладом використання такого під-
ходу у розслідуванні злочинів у сфері еко-
номіки є створення на базі структури КХЗ 
автоматизованих інформаційно-пошукових 
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систем (АІПС, АРМ), найбільш поширених 
у діяльності податкової міліції («Сумнівні 
юридичні адреси», «Ліквідовані підприєм-
ства з ознаками транзитності і фіктивності», 
«Перелік фізичних осіб, причетних до діяль-
ності підприємств-мінімізаторів», «Перелік 
угруповань суб’єктів господарської діяль-
ності, що здійснюють послуги з мінімізації 
податкових платежів»; АІС «Державний 
реєстр фізичних осіб – платників податків»; 
АРМ «Митниця»; АРМ «Фіктивні суб’єкти 
підприємницької діяльності»; АРМ «Реєстр 
відкритих та закритих розрахункових ра-
хунків»; АРМ «Реєстр втрачених та викра-
дених паспортів» тощо), органів внутріш-
ніх справ (АІС «Армор», АІС «СОВА»), 
Державної митної служби України (Єдина 
автоматизована інформаційна система, 
АРМ «Митниця») та ін., їх перспективна 
інтеграція в рамках Єдиної міжвідомчої ін-
формаційної системи правоохоронних орга-
нів України, а також здійснення постійного 
моніторингу (суб’єктів господарської діяль-
ності) СГД шляхом порівняльного аналізу 
підприємств-посередників за певними кри-
теріями (знов зареєстрованих; що змінили 
засновників і юридичні адреси; що звітують 
з нульовим податковим навантаженням; 
стосунків засновників та працівників під-
приємств тощо) відповідно на стадіях їх 
реєстрації, здійснення господарської ді-
яльності, а також банкрутства, аналізу то-
варного потоку (аналіз виробничих потуж-
ностей, встановлення факту можливості/
неможливості реального здійснення опера-
цій в часі з урахуванням дійсного часу, від-
даленості, розташування контрагентів один 
від одного, місця знаходження майна)  з ме-
тою вирішення завдань:

• встановлення суб’єктів господар-
ської діяльності, які ухиляються від 
сплати податків, легалізують кошти, 
отримані злочинним шляхом та під-
контрольних ним контрагентів;

• встановлення суб’єктів господар-
ської діяльності, які користуються 
послугами «конвертаційних» центрів 
[18; 19; 22, 299-304; 23, 223–229];

• виявлення злочинних схем ухи-
лення від сплати податків, напри-
клад, шляхом встановлення фактів: 
а) документального оформлення 
руху не існуючого в заявлених 
об’ємах товару за необґрунтова-
ними цінами; б) здійснення фіктив-
ного розрахунку по схемі підконтр-
ольних СГД у такий спосіб, що за 
відсутності необхідної кількості 
власних грошових коштів, ство-
рюється видимість розрахунку та 
грошові кошти не є розрахунковим 
інструментом за товари, а створюють 
видимість розрахунку; в) руху за лан-
цюгом підконтрольних СГД  не існу-
ючого в заявлених об’ємах товару, 
котрий важко ідентифікується; г) не 
здійснення розрахунків за товар у 
ланцюгу підконтрольних СГД протя-
гом довгого періоду;

• встановлення зв’язків між підпри-
ємствами-транзитерами та виго-
донабувачем, наявність його вза-
ємозалежних або афілійованих осіб 
(спільні засновники, наявність поса-
дових осіб, які одночасно виконують 
функції на декількох підприємствах, 
адреса місцезнаходження);

3) створення спеціалізованих інстру-
ментів керування ризиками, пов’язаними 
з легалізацією злочинних доходів, шахрай-
ствами у сфері кредитування – індикаторів 
для визначення підозрілих операцій, фізич-
них та юридичних осіб; розробки спеціаль-
них анкет програм ідентифікації клієнтів 
при відкритті банківського рахунку і т.ін. 

У використанні спеціальних знань:
1) формуванні функціональних моде-

лей діяльності спеціаліста-криміналіста з 
відповідним організаційним відокремлен-
ням спеціалізованих підрозділів з техніко-
криміналістичного забезпечення діяль-
ності правоохоронних органів;

2) створенні пошукових моделей та 
алгоритмів діяльності спеціаліста-кримі-
наліста при проведенні невербальних та 
нонвербальних слідчих дій;

в.с. Бондар



вісник Академії адвокатури україни

136

число 2(24) 2012.

3) складанні технологічних схем під-
готовки об’єктів для проведення судово-
експертних досліджень як частин експерт-
них технологій.

Подальша конкретизація функцій КХЗ, 
реалізація її інформаційного потенціалу в 

юридичній практиці можлива не лише на 
сторінках підручників та наукових статей, 
а й завдяки постійному криміналістичному 
моніторингу, як бази розробки комплексу 
новітніх пізнавальних інструментів проти-
дії злочинності в сучасних умовах.
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резюМе
В статье с позиций современных потребностей следственной практики конкретизи-

рованы функции криминалистической характеристики преступлений как матрицы по-
искового анализа и средства формирования алгоритмов субъектов криминалистической 
деятельности.

SUMMARY
In the article from positions of modern necessities of inquisitional practice the functions of 

criminalistics description of crimes as matrices of searching analysis and means of forming of 
algorithms of subjects of criminalistics activity are specified.

рекомендовано кафедрою  кримінального процесу та криміналістики
Подано 12.03.2012.
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Постановка наукової проблеми та 
її значення. Процес реформування кри-
мінального судочинства надав потужний 
імпульс об’єктивній необхідності дослі-
дження важливих питань гарантій прав 
особи, яка підозрюється чи обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, зокрема участі у 
ньому захисника, його оптимального про-
цесуального статусу. Становлення вітчиз-
няної правової системи, зважаючи на гло-
бальний характер інтеграційних тенденцій 
правових систем країн Європи, а також на 
те, що Україна знаходиться у центрі Євро-
пейського континенту, не може відбуватися 
ізольовано. При вивченні сучасного зако-
нодавства України встановлено, що чинне 
кримінально-процесуальне право містить 
певні обмеження повноважень захисника 
на досудовому слідстві. Зовсім інше ста-
новище захисника у кримінально-процесу-
альному доказуванні у країні із змагальним 
типом кримінального процесу – Велико-
британії. Процесуально-правові засоби, які 
забезпечують захиснику у кримінальному 
процесі Великобританії можливість участі 
в доказуванні, слугують підвищенню ефек-
тивності його діяльності. На етапі рефор-
мування кримінально-процесуального за-

конодавства у нашій державі це становить 
значний науковий та практичний інтерес.

Мета статті полягає у поглибленні на-
укових знань про роль захисника в кримі-
нальному процесі Великобританії та до-
слідженні правових аспектів, пов’язаних із 
його участю в досудовому слідстві, вияв-
ленні чинників, які впливають на їх ефек-
тивність.

Аналіз останніх досліджень цієї про-
блеми. Значний внесок у розробку питань 
участі захисника у кримінальному процесі 
Великобританії зробили вітчизняні вчені, 
зокрема, І. Гловацький, Я. Зейкан, Н. Обрі-
зан, В. Попелюшко, О. Святоцький, А. Ти-
тов. 

Заслуговують на увагу в контексті до-
сліджуваної проблеми роботи таких відо-
мих дослідників англійського права, як 
У. Блекстоун, Дж. Бейкер, А. Дайсі, А. Ден-
нінг, Дж. Салмонд, Х. Стіфан, р. Уолкер, 
Л. Фуллер, Х. Харт, У. Холдсуорт та інші.

Виклад основного матеріалу й об-
ґрунтування отриманих результатів 
дослідження. Варто зазначити, що право-
вий статус адвокатури у Великобританії 
регулюється низкою правових джерел різ-
ного характеру. Адвокатура у Великобри-
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танії формувалася протягом століть і нині 
функціонує на ґрунті королівських хартій, 
окремих парламентських актів, урядових 
постанов, правил, прийнятих керівними ор-
ганами адвокатських організацій, судових 
рішень, юридичних традицій та правових 
звичаїв [3, 43]. До них, зокрема, можна від-
нести королівські хартії (1845, 1872, 1903, 
1909 та 1954 рр.), а також серію парламент-
ських актів, спеціально присвячених адво-
катам в галузі кримінального права та пра-
восуддя в кримінальних справах. 

У кримінально-процесуальних джере-
лах широко окреслено, що адвокатові-за-
хисникові у Великобританії відводиться 
важлива роль. У питаннях права обвину-
ваченого на захист правники керуються та-
кими трьома законодавчими актами: Закон 
про поліцію і кримінально-процесуальні 
докази 1984 р., Закон про кримінальну 
юстицію 1994 р., Закон про кримінальний 
процес і розслідування 1996 р. [8, 54–70].

Правила користування послугами ад-
вокатів у Великобританії зазнали змін із 
1994 р.: дедалі більш активною стала участь 
адвокатів-захисників у кримінальних спра-
вах на досудовому слідстві, яке пов’язане, 
насамперед, з появою в кримінальній про-
цедурі вимоги роз’яснювати затриманим 
чи обвинуваченим права на мовчання та 
попередження про можливі негативні на-
слідки давання показань по справі. Для 
права підозрюваного, обвинуваченого і 
підсудного на захист важливе значення ма-
ють ратифікація Англією 8 березня 1951 р. 
Європейської Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод, а та-
кож вступ у силу Закону про права людини 
1998 р. (Human Rights Act), який інкорпо-
рував до тексту цього Закону ст. 2–18 Євро-
пейської Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод [9].

Професійною організацією юристів 
Англії й Уельсу є «Товариство юристів Ан-
глії та Уельсу» (Law Society of England and 
Wales), яке ще в 1845 р. отримало Королів-
ську хартію, що уповноважила його пра-
вом встановлювати стандарти поведінки і 

освіти юристів. Керівним органом Товари-
ства є Рада, повноваження якої полягають 
у регулюванні діяльності юристів. Рада 
складається з 75 членів, обраних із соліси-
торів по округах.

Діяльність адвокатів Великобританії 
покликана слугувати меті «правильного 
регулювання суспільних процесів влад-
ними рішеннями», зміцнення режиму 
верховенства права, захисту прав людини. 
Загальне керівництво адвокатурою (як со-
ліситорами, так і баристерами) здійсню-
ється лордом-канцлером (членом Верхо-
вного суду) [3, 46].

Контролює діяльність адвокатів у 
Великобританії самоврядний Орган ре-
гулювання роботи адвокатів (Solicitors 
Regulation Authority), заснований 29 січня 
2007 р., який об’єднує понад 120 тисяч ад-
вокатів у Англії та Уельсі. Метою даного 
органу є гарантування стандартів пове-
дінки та професійної діяльності, необхід-
ної для забезпечення клієнтам високопро-
фесійного обслуговування, не порушуючи 
при цьому верховенства права [14].

Раніше цей орган діяв як Товари-
ство з регулювання юристів (Law Society 
Regulation Board). Зміна назви спрямована 
на підкреслення незалежності даного ор-
гану. Однак з адміністративних і правових 
причин Орган регулювання роботи адво-
катів все ж залишається частиною Товари-
ства юристів Англії та Уельсу (Law Society 
of England and Wales), хоча функціонує як 
його відокремлений підрозділ. 

Відмінною рисою англійської адво-
катури є історично сформований поділ 
практикуючих правозахисників на дві 
групи – соліситорів (solicitor) та баристерів 
(barrister). Вказані суб’єкти мають право 
виконувати функцію захисту в криміналь-
ному процесі. Соліситори мають обмежене 
право на публічні виступи у судах, вони в 
основному зустрічаються із клієнтами, під-
озрюваними чи обвинуваченими, діють від 
їхнього імені, допомагають збирати докази 
на їх користь. Ще до недавніх часів солі-
ситори мали право брати участь тільки у 
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судах нижчої інстанції (Magistrate’s Courts, 
County Courts) або при поданні апеляціїї 
до вищого суду, але за умови, що вони 
вели справу у суді нижчої інстанції. Перші 
зміни щодо права соліситерів виступати у 
ролі захисника у вищих судах відбулися 
у 1990 р., з прийняттям Акту про судові і 
правові послуги (Courts and Legal Services 
Act). За цим актом, соліситори мали право 
на отримання сертифіката адвоката-за-
хисника. Право на отримання такого сер-
тифіката мали лише ті соліситори, у яких 
вже була практика роботи захисником у 
судах нижчої інстанції, їм потрібно було 
лише пройти короткий тренінг та скласти 
іспит на знання Правил про докази (Rules 
of evidence). Акт про доступ до правосуддя 
(Access to Justice Act), прийнятий у 1999 р., 
дозволяє усім соліситорам мати право ви-
ступати у ролі захисника у судах вищої 
інстанції, але нові правила для навчання 
таких соліситорів ще не готові [13].

У справах, до яких залучено як соліси-
тора, так і баристера, із підозрюваним, 
обвинуваченим та підсудним спілкується 
лише соліситор. Якщо ж у баристера вини-
кає потреба в такому контакті, побачення 
можуть мати місце з обов’язковою присут-
ністю соліситора. Вважається, що такі су-
ворі правила, встановлені для баристерів, 
сприяють винятковій об’єктивності їх при 
участі в кримінальній справі. 

Зазвичай, соліситором може стати 
особа, яка має юридичну освіту, пройшла 
рік юридичної практики і склала відповід-
ний іспит. Але для того, щоб самостійно 
працювати соліситором, потрібно ще від-
працювати 2 роки на юридичній фірмі для 
набуття досвіду. Особи без базової юри-
дичної освіти можуть опанувати курс юри-
дичних спеціальностей, а потім за такою ж 
схемою отримати кваліфікацію соліситора. 

Також соліситором може стати барис-
тер, який хоч і не проходив практики со-
ліситора, але відмовився від титулу барис-
тера й отримав рекомендацію двох суддів, 
які належать до категорії старійшин суду 
(Bencher Inner) про те, що він відповідає 

вимогам, які ставляться до соліситора 
[3, 45].

Для здобуття кваліфікації баристера 
крім юридичної освіти потрібно пройти 
курс навчання у одній із судових шкіл (Inns 
of Court School), де вони проходять курс 
кваліфікації баристерів (Bar Vocational 
Course). Крім того вони повинні 12 раз 
відвідати судові асоціації (Inns of Court ) і 
познайомитись та поспілкуватись там для 
набуття досвіду із вже кваліфікованими ба-
ристерами та суддями, і тільки після цього 
вони можуть бути допущені до роботи у 
суді. Але перших дванадцять місяців вони 
самостійно не можуть практикувати як ба-
ристери, а тільки як помічниками баристе-
рів.

Баристери є адвокатами, що мають 
право виступати у судах усіх інстанцій, 
їхня робота контролюється Генеральною 
радою колегії адвокатів (General Council of 
the Bar). Також всі баристери повинні бути 
членами однієї із чотирьох асоціацій (Inns 
of Court) [13, 233].

Переважна більшість, майже 90%, со-
ліситорів ведуть приватну практику, 10% 
– працюють за наймом у місцевих і цен-
тральних державних установах, а також 
у торговельних і промислових компа-
ніях, що мають власні юридичні відділи. 
Cоліситори у своїй роботі зобов’язані до-
тримуватися таких правил: відмовитися 
від ведення справи у разі виникнення кон-
флікту інтересів; забезпечувати конфіден-
ційність інформації про клієнта (навіть 
адреса не може бути повідомлена іншій 
особі без згоди клієнта); зберігати гроші 
клієнтів на окремому рахунку; виконання 
своїх зобов’язань перед клієнтом. Соліси-
тори, які працюють як наймані працівники, 
мають такий самий професійний статус, 
як соліситори, що займаються приватною 
практикою, на них розповсюджуються ті 
ж правила, і вони вважаються повністю 
незалежними юристами. 1,5 тис соліси-
торів постійно працюють у Королівській 
прокурорській службі (Crown Prosecution 
Service), яка виступає в ролі обвинувача від 
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імені поліції у судових кримінальних про-
цесах [1, 78–81].

Функції адвокатів Великобританії по-
рівняно з функціями адвокатів у країнах 
континентальної Європи значно ширші: 
адвокат може виступати не тільки з функ-
ціями захисту чи представництва інтер-
есів громадян у судах, а й як обвинувач у 
кримінальних справах від імені держави 
та приватних осіб. Особливістю є й те, 
що адвокати можуть призначатися на по-
сади суддів, міністрів, інших службовців в 
уряді, займатися викладацькою діяльністю 
в університетах, поєднувати адвокатські 
функції з практикою нотаріуса, можуть за-
ймати владні повноваження, перебуваючи 
на високих посадах і при цьому залиша-
тися членами адвокатських корпорацій.

Інша особливість законодавства Вели-
кобританії полягає в тому, що кримінальне 
переслідування може здійснюватися при-
ватними особами, потерпілими, а органи 
поліції, які порушують кримінальне пере-
слідування, діють фактично на тих самих 
підставах, що і приватні особи. Для профе-
сійного підтримання обвинувачення при-
ватні особи звертаються за допомогою до 
адвокатів, які залежно від сторони у справі 
підтримують обвинувачення або захист 
[1, 148].

У своїй діяльності в кримінальному 
процесі соліситори і баристери повинні 
додержуватися норм права та правил про-
фесійної етики. Зазвичай у суді веде захист 
тільки баристор, а до цього клієнт підписує 
угоду із соліситором. Соліситор збирає всю 
інформацію і матеріали по справі, після 
чого передає всі ці матеріали баристерові. 
Але, як зазначалось вище, тепер і деякі со-
ліситори мають право представляти клі-
єнта у суді самостійно, без баристера. Так 
само відбулись і зміни щодо прямого звер-
нення клієнта до баристера, зараз це мож-
ливо без посередництва соліситерів. 

Дії адвокатів у кримінальних справах 
поділяються на попередні юридичні кон-
сультації та на безпосередню участь у про-
вадженні для захисту. Роль адвоката в цих 

справах дуже велика. Беручи участь у кри-
мінальному провадженні, ним виконується 
одна із найважливіших функцій держави 
– захист законних прав і свобод особи, а 
саме: допомагає затриманим, підозрюва-
ним, обвинуваченим, підсудним і засудже-
ним у захисті їх правових інтересів, надає 
їм кваліфіковану юридичну допомогу, про-
тидіючи фальсифікації доказів, викорис-
танню недозволених методів провадження 
слідства, нейтралізуючи обвинувальний 
ухил досудового слідства тощо. 

Кожен соліситор має сумлінно викону-
вати свої професійні обов’язки, зберігати 
професійну таємницю, ретельно вести роз-
рахунки з клієнтами, ставитися з повагою 
до своїх колег, до суду та інших державних 
органів.

Дослідник англійського права Р. Уол-
кер зазначає, що адвокат зобов’язаний збе-
рігати довірену йому клієнтом таємницю 
усних і письмових повідомлень, якими 
вони обмінюються, навіть коли таке пові-
домлення стосується вчиненого клієнтом 
злочину. Професійний обов’язок адвоката 
щодо свого клієнта є вищим у цьому разі за 
громадянський обов’язок, через що ніхто 
не може його обвинуватити в злочинному 
недонесенні [4, 290]. 

У контексті досліджуваної проблеми 
детальніше зупинимося на особливостях 
кримінально-процесуального права Вели-
кобританії з акцентуванням на діяльності 
адвоката-захисника на досудовому слід-
стві. За англійським кримінально-процесу-
альним законодавством захисникові дозво-
ляється провадити власне розслідування, 
тобто збирання доказів по справі та пере-
вірку обставин злочину. Право на користу-
вання послугами професійного захисника 
в Англії є фундаментальною засадою кри-
мінального процесу. Тому визнання вини 
підозрюваним, отримане органом слідства 
без участі в такому допиті адвоката, можуть 
братися судом до уваги тільки в тому ви-
падку, коли обвинувач доведе, що такі по-
казання отримано не з причин відсутності 
на допиті адвоката. Англійські суди взагалі 

о.Б. Берладин
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вважають відсутність адвоката на допиті 
підозрюваного чи обвинуваченого грубим 
порушенням закону і, як правило, не беруть 
до уваги такі показання. З іншого боку, ін-
формація, отримана від підозрюваного до 
його затримання та офіційного допиту, су-
дами визнається як доказ по справі [8, 151]. 

В англійському кримінальному процесі 
особливе місце мають правила про докази. 
Однією з цілей англійського криміналь-
ного процесу є створення таких правил, 
які б дозволяли усунути із нього або не 
допустити в процес сумнівних доказів, що 
можуть призвести до помилкових рішень. 
Успішному здійсненню захисту також 
сприяє реалізація захисником свого права 
на ознайомлення з матеріалами, зібраними 
обвинувачем. 

Специфічним є сам процес збирання 
доказів: їх виявлення та процесуальне ви-
знання доказами і залучення в справу розі-
рвані в часі. На початкових етапах сторони 
самостійно збирають матеріали з метою 
обвинувачення чи захисту у суді, причому 
обвинувач збирає винятково обвинувальні 
дані. Процесуальне приєднання доказів до 
справи здійснюється під час попереднього 
слухання в суді, коли розглядаються усі ма-
теріали, які подаються сторонами, і за кло-
потанням сторін судом вживаються заходи 
до одержання нових доказів [5, 142].

Адвокат-захисник у Великобританії 
вважається провідним професіоналом, і 
нарівні з публічним обвинувачем може фа-
хово оспорювати обвинувачення. На етапі 
розкриття (disclosure) – обміну обвинува-
чем і захисником зібраними матеріалами 
по справі – захисник має право вимагати 
від обвинувача для ознайомлення всі дока-
зові матеріали по справі: письмові, речові, 
магнітофонні плівки із записами процесу-
альних дій, відеозйомки тощо. Відмова об-
винувача зробити це може бути оскаржена 
захистом у суді. 

Вже на етапі розкриття (disclosure) ад-
вокат має бути добре підготовленим, щоб 
вміло, продумано, без шкоди для свого 
клієнта провести і другу частину цієї про-

цедури – заяву захисту (defence statement), 
коли захист мусить викласти обвинувачеві 
міркування щодо свого бачення аргумен-
тів на спростування пред’явленого обви-
нувачення, а також всі матеріали захисту 
та клопотання про намір виклику до суду 
свідків захисту та експертів.

Законодавство останніх років XX ст. 
передбачило гарантії для обвинувачених 
користуватися послугами адвокатів за 
відсутності коштів на їх оплату. Надання 
правової допомоги у Великобританії роз-
поділяється між Бюро з консультування 
громадян (Citizens’ Advice Bureau) і адвока-
тами, які підписали угоду з Міністерством 
юстиції Великобританії про участь у про-
грамі правової допомоги за кошти держави 
(Legal Aid). Бюро з консультування грома-
дян (Citizens’ Advice Bureau) пропонують 
безоплатну, конфіденційну, неупереджену і 
незалежну професійну пораду. Таких бюро 
у Великобританії налічується біля 3500, 
вони або їхні представники знаходяться 
на головних вулицях, у громадських цен-
трах, медичних установах, судах і тюрмах. 
Правову пораду можна отримати також те-
лефоном. Отримавши таку консультацію 
та пораду, кожен може визначитись із по-
дальшими правовими діями, визначитись, 
чи потрібна буде йому фінансова допомога 
у оплаті юридичних послуг, і якщо так, то 
повна чи часткова, що теж допоможуть ви-
значити експерти із бюро. 

При допиті особи поліцією чи 
пред’явленні кримінального обвинува-
чення надається право на безоплатну пра-
вову пораду, яку можна отримати в будь-
який час. У майже кожному поліцейському 
відділку Великобританії є черговий адво-
кат (duty solicitor), у якого можна прокон-
сультуватись і отримати безоплатну неза-
лежну правову пораду і дізнатись, чи має 
особа право на безоплатну правову допо-
могу в майбутньому. Така правова порада 
надається безоплатно, незалежно від соці-
ального становища.

Якщо виявиться, що особа має право на 
безоплатну правову допомогу, тоді її про-
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хання про це передадуть до контактного 
центру адвокатів-захисників (Defence 
Solicitor Call Centre). Також є можливість 
вибрати самому адвоката, і якщо у нього 
підписаний контракт із Службою захисту 
у кримінальних справах (Criminal Defence 
Service), то його послуги теж будуть без-
оплатними [14].

Надання правової допомоги адвокатом 
(незалежно від того, чи йдеться про без-
оплатну правову допомогу) повинно бути 
забезпечено не пізніше, ніж через 36 годин 
після прибуття до поліцейського відділку. 
Виняток становлять підозрювані у теро-
ризмі та інших тяжких злочинах (напри-
клад, вбивство, насильство, інші злочинні 
діяння, що можуть заподіяти значний зби-
ток державі або громадському порядку 
або спричинити чиюсь смерть або тяжкі 
тілесні ушкодження) – правова допомога 
має бути надана упродовж 48 годин. 

Висновки й пропозиції: 
Отже, здійснювати захист інтересів 

сторони в кримінальній справі можуть як 
баристери, так і соліситори. Вони мають 
право брати участь в усіх судових інстан-
ціях. Але в Палаті лордів, Апеляційному 
і Високому судах це право за деякими ви-
нятками належить виключно баристеру. 
При розгляді кримінальних справ Судом 
корони з участю присяжних діяти можуть 
виключно баристери. 

Викладене дає підстави стверджувати, 
що функції англійських адвокатів-захис-

ників є набагато ширшими, ніж адвокатів 
континентальної Європи, в тому числі й 
України. Активна діяльність адвоката у 
справі на стороні обвинувачення чи за-
хисту на досудовому слідстві сприяє більш 
швидкому і повному збиранню інформації, 
котра як викриває, так і виправдовує об-
винуваченого. Саме адвокат вважається 
професіоналом нарівні з публічним обви-
нувачем, який фахово може оспорювати 
обвинувачення. 

Змагальність процесу на ранніх етапах 
провадження забезпечує можливість ад-
вокатові, який здійснює функцію захисту, 
протиставити обвинувачеві об’єктивну ар-
гументацію і тим самим полегшує встанов-
лення істини у справі. 

Вважаємо, що в КПК України потребу-
ють вдосконалення процесуально-правові 
засоби, які забезпечать захиснику можли-
вість активнішої участі в досудовому слід-
стві і слугуватимуть підвищенню ефектив-
ності його діяльності, а тим самим більш 
кваліфікованому виконанню функції за-
хисту. 

У ході аналізу досліджуваної проблеми 
намітилися напрями подальшого науко-
вого пошуку, які пов’язані з можливістю 
запровадження розслідування адвокатом 
обставин кримінальної справи у контексті 
гармонізації національного законодавства 
України із сучасними світовими та євро-
пейськими підходами до правового регу-
лювання статусу та діяльності захисника.
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резюМе 
В статье рассматриваются правовые аспекты участия защитника в уголовном про-

цессе Великобритании на стадии досудебного следствия, что позволит наметить предло-
жения, направленные на совершенствование правового положения защитника в уголов-
ном процессе Украины с учетом опыта Великобритании.

SUMMARY
This article points out to the most efficient sides of defender’s activities in the criminal 

procedures in Great Britain in order to suggest the improvement to Ukrainian ones.
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Поняття еквівалентності, запрова-
джене в академічне перекладознавство 
ще Р. Якобсоном в 1959 р. [1], а також 
пов’язане з ним питання безеквівалент-
ності в перекладі, продовжують залиша-
тися в центрі уваги як теоретиків, так і 
практиків цієї гуманітарної науки. Розви-
ток прикладних галузей лінгвістики та роз-
ширення сфери застосування перекладу на 
фоні світових глобалізаційних процесів та 
міжкультурних контактів в ХХІ столітті не-
минуче призводить до підвищення вимог 
до якості перекладного продукту, чого не-
можливо досягти без розв’язання питання 
про еквіваленти та безеквівалентну лек-
сику. Тож, невипадково це питання постає 
одним з ключових в курсах з теорії та прак-
тики перекладу, що є основою в підготовці 
фахових перекладачів. 

Тривалий процес вивчення цієї пере-
кладознавчої категорії в теоретичному ас-
пекті та практичний досвід перекладачів 
свідчать про її непросту природу. Адже 
суто безеквівалентної лексики в кількіс-
ному відношенні вже не так і багато. Зна-
чно ширший прошарок складають слова, 
складна семантична структура яких дозво-

ляє віднайти еквівалент в мові перекладу, 
який проте не є повним. В лінгвістиці по-
няття неповноеквівалентності з’явилося 
в рамках лінгвокраїнознавчої теорії слова 
Є.М. Верещагіна та В.Г. Костомарова, які 
запровадили поняття так званого лексич-
ного фону, що являє собою «сукупність 
сем, яка утворюється після виділення всіх 
поняттєвих сем із семеми» [2, 239]. По-
няття лексичного фону в цих вчених без-
посередньо пов’язане з поняттям фонових 
знань, що належить до усталених понять 
соціолінгвістики. 

В українському перекладознавстві роз-
робці цього питання була присвячена, зо-
крема, низка статей Б.В. Стасюка [3], який 
пропонує не відривати лексичний фон від 
набору ключових компонентів значення 
слова, закріплених словниками, і поділяє 
всі неповні еквіваленти на лексикогра-
фічні, в яких незбіги об’ємів лексичних 
значень перевіряються за словниками, та 
контекстуальні, в яких відносини неповно-
еквівалентності носять ситуативний харак-
тер. В.Б. Стасюк розглядає дану категорію 
як виключно категорію порівняльного ха-
рактеру і з огляду на сказане вище під лек-
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сичною неповноеквівалентністю розуміє 
асиметричність набору ключових лексич-
них значень, яка проявляється при зістав-
ленні лексем-відповідників, що належать 
двом різним мовам і протиставляються у 
лексикографічних зведеннях або відповід-
ному мовленнєвому контексті [3, 156]. 

Зрозуміло, що виявлення обсягів не-
збігу в лексичних значеннях неповноекві-
валентної лексики передбачає дослідження 
словникових дефініцій з застосуванням ме-
тоду компонентного або семного аналізу. 
Виникає питання: «А яке власне це має від-
ношення до викладання перекладу в вищій 
школі?» Відповідь для нас є очевидною. 
Неувага до цього методу лінгвістичного 
дослідження, який повинен бути базовим 
знаряддям для перекладача-практика і так 
само для студентів – майбутніх перекла-
дачів, призводить до значних похибок в 
підборі необхідної лексики в процесі пере-
кладу, часто-густо просто неправильного 
перекладу, появі так званих «фальшивих 
друзів перекладача», що відповідно зни-
жує якість перекладного тексту. При цьому 
мова йде не тільки про викладання пись-
мового перекладу, де за визначенням пере-
кладач має відносно вільні часові рамки 
виконання перекладу і доступ до лекси-
кографічних джерел, а й для усного пере-
кладу, де елементом підготовки усних пе-
рекладачів повинна стати виробка навичок 
миттєвого компонентного аналізу на базі 
тих «словників», які містяться в активній 
пам’яті перекладача.

Прикладів типових помилок україн-
ських студентів, які випливають саме із 
необізнаності з принципами компонент-
ного аналізу і його незастосуванні під час 
перекладу на англійську і на українську, 
можна навести велику кількість і стосу-
ються вони абсолютно всіх тем базових 
курсів з англійської мови. Візьмемо хоча 
б тему порівняння освітніх систем в ан-
гломовних країнах і в Україні. Незбіги в 
методологічних та методичних підходах 
до навчального процесу, формах його ор-
ганізації, в різній структурній організації 

вишів призводять до значних розходжень в 
терміносистемах вищої освіти в англомов-
них країнах і в Україні. Поставлене нашою 
країною завдання входження в єдиний 
Європейський освітній простір призване 
поступово гармонізувати ці розходження 
в підходах і вимогах до навчального про-
цесу, що поступово призведе до більшого 
накладання терміносистем цих країн. Але 
процес цей повільний і прогнозувати його 
кінцевий результат доволі складно. А пере-
кладач, як всім відомо, працює з тими ре-
аліями, які існують на даний момент. На-
ведемо такий приклад.

Часто можна зустріти переклад 
«training of specialists», а інколи ще гірший 
варіант «preparation of specialists» як пере-
клад українського словосполучення «під-
готовка спеціалістів», коли мова йде про 
навчання в вищій школі. Компонентний 
аналіз українського слова «підготовка» 
показує дві основні семи: 1) дія за зна-
ченням підготовити (перше значення для 
підготовити – забезпечувати здійснення, 
робити запас, виконати, здійснити, розро-
бити; друге значення для підготовити – це 
давати необхідний запас знань, передавати 
навички, досвід в процесі навчання, прак-
тичної діяльності); 2) запас знань, нави-
чок, досвід, набуті у процесі навчання, 
практичної діяльності [4, 767]. Студенти, 
як правило, оминають цей етап перекладу, 
адже інтуїтивно знають, що таке «підго-
товка», а тому не вважають за потрібне 
зазирнути у тлумачний словник. Вони 
зразу звертаються до двомовного слов-
ника. Найпоширенішим серед студентства 
є безумовно «AABYY Lingvo», який нам 
пропонує наступні варіанти перекладу: 
1) (дія) preparation; (навчання) training; 
2) (запас знань) grounding, schooling, 
education, а також низку не зовсім вдалих 
і не завжди типових словосполучень, на-
приклад: preparing of cadres (останнє слово 
є маловживаним і стосується лише вій-
ськової сфери та країн з комуністичною 
ідеологією). Далі з огляду на те, що «під-
готовка спеціалістів» є процесом, за по-
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мітками «дія» чи «навчання» вибирається 
або «preparation» або «training», обидва з 
яких є невдалим перекладом, що ми проде-
монструємо за допомогою компонентного 
аналізу та сполучуваності слів в англій-
ській мові. Звернемося до одного з найпо-
важніших тлумачних словників англійської 
мови «Shorter Oxford English Dictionary». 
Основними семами слова «preparation» 
за цим словником, відкидаючи застарілі, 
є: 1) «the action or process of preparing, 
including school work done outside teaching 
periods» (з прикладами a new edition in 
preparation, a piece of music in preparation); 
2) «a preparatory act or procedure» (з при-
кладом final preparations are made for the 
ballot); 3) «a specially prepared substance, 
such as medicine, foodstuff» (a profusion 
of pills, bottles and other preparations; or 
a specimen of a natural object specially 
prepared for dissection, display etc. [5, 2328]. 
Таким чином, ми бачимо, що жоден з цих 
компонентів не покриває необхідного нам 
для перекладу обсягу значення «передачі 
запасу знань», хоча ми і бачимо, що перше 
значення «підготовки» за «Великим тлу-
мачним словником сучасної української 
мови» співпадає з першими двома значен-
нями англійського тлумачного словника. 
Тож, ми можемо в даному разі зробити 
висновок про неповноеквівалентність цих 
двох слів і відкинути «preparation» для ці-
лей нашого перекладу, як слово, що не міс-
тить необхідної нам семи.

Зробимо тепер компонентний аналіз 
англійського слова «training» за тим самим 
англійським тлумачним словником. Крім 
військової та фізичної підготовки слово 
«training» може також означати «the act or 
process of providing or receiving instruction 
for a particular skill, profession, occupation» 
[5, 3321], це значення навіть наводиться 
першим. Отже, ми доходимо висновку, що 
воно може підходити для наших цілей, але 
наведені далі приклади сполучуваності 
цього слова в англійській мові підказують, 
що його вживання в галузі освіти обмеж-
ується середньою та професійно-техніч-

ною освітою, наприклад «teachers-training 
college» – навчальний заклад, нижчий за 
своїм статусом, ніж, скажімо, універси-
тет. Повинні при перекладі стати в нагоді 
і фонові або лінгвокраїнознавчі знання 
перекладача, зокрема, щодо організації ви-
щої освіти в англомовних країнах. Таким 
чином, «підготовка» і «training» з огляду 
на їх компонентний аналіз є неповними 
синонімами. А фонові знання підказують 
нам доцільність вживання слова «training» 
для перекладу слова «підготовка» лише за 
умови застосування цього слова стосовно 
середньої та середньої спеціальної освіти. 

Далі звернемо увагу на друге зна-
чення «підготовки», а саме «запас знань», 
хоча воно для нашого словосполучення 
і не підходить. «AABYY Lingvo» пропо-
нує для цього значення, серед іншого, ва-
ріант перекладу «education». «Training» 
та «education» є неповними синонімами, 
а тому, можливо, нам більше пощастить з 
семантикою цього слова. Провівши ком-
понентний аналіз лексичного значення 
слова «education», робимо висновок, що, 
хоча це слово і не має в англійській мові 
значення «запасу знань» (для цього існує 
слово «knowledge»), тобто маємо просто 
лексикографічну помилку в двомовному 
словнику, воно все ж таки нам підходить. 
Адже на додаток до значень «виховання 
(дітей)», «тренування тварин», «форму-
вання характеру», це слово також значить: 
«the systematic instruction, schooling or 
training of children or young people, or, by 
extension, instruction obtained in adult life, 
the whole course of such instruction received 
by a person, provision of it as an aspect of 
public policy» [5, 792]. Отже, «підготовка» 
і «education» є неповними еквівалентами, 
але потрібна нам сема знайдена.

Не все так просто і з перекладом дру-
гого слова «спеціаліст», яке в українській 
мові дорівнює «фахівцю», «експерту» та 
служить на позначення відповідного освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня [4, 1168], від 
якого за вимогами Болоньського процесу 
з наступного року ми вже відмовляємося. 

н.м. Антонюк, м.о. возна
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«AABYY Lingvo» пропонує два варіанти 
перекладу: specialist та expert. Компонент-
ний аналіз слова «specialist» показує три 
семи: 1) лікар вузького профілю; 2) вузький 
фахівець, експерт; 3) технічний склад армії 
США [5, 2945]. Тож, бачимо, що перше 
значення «фахівець», мається на увазі ши-
рокого профілю, професіонал, якого як 
раз і готують українські університети, в 
англійському слові «specialist» відсутнє. 
Співпадають лише значення «експерт», 
тобто ці слова є знову ж таки неповними 
еквівалентами, і слово «specialist» нам 
наразі не підходить. Коли нас підводять 
двомовні словники, в нагоді стають слов-
ники синонімів. Вони дозволяють нам ви-
брати найкращий еквівалент із синоніміч-
ного ряду, яким є «expert», «connoisseur», 
«authority», «master», «professional», 
«consultant» [6, 379], і потім вибране слово 
можна знову ж таки перевірити методом 
компонентного аналізу. Зразу впадає в око 
слово «professional», адже воно корелює з 
українським «професіонал». Семний ана-
ліз цього слова за тлумачним англійським 
словником показує три семи: 1) не-аматор; 
2) вузький експерт і 3) людина, що за-
ймається певної професією, яка потребує 
глибоких знань та підготовки (а person 
engaged in a profession, esp. one requiring 
advanced knowledge or training) [5, 2358]. 
Отже, остання сема – це як раз те, що ми 
шукали.

В результаті «підготовку спеціаліс-
тів» для вищої школи ми переклали як 
«education of professionals», застосувавши 
компонентний аналіз, фонові знання та 
попрацювавши з синонімічними рядами 
слів в обох мовах. Вірність нашого вибору 
можна перевірити, зайшовши на Інтернет-
сайт будь-якого університету США або 
Великої Британії, де «advancement and 
education of youth», «creation of knowledge» 
and «opening of minds» – це ті завдання, які 
ставлять перед собою виші і, зокрема, уні-
верситети. А слово «training» буде розгля-
датися носіями англійської мови як незро-
зуміле приниження цілей та завдань вишу 

і направлятиме думку в царину середньої 
професійної освіти. 

Типовими є помилки в перекладі, що 
випливають з неуваги до компонентного 
аналізу та нестачі фонових знань, таких слів 
як «аcademic», «academician», «academia», 
«department», «diploma», «degree students», 
«postgraduate students», «philology», «senior 
fellow», «faculty», «scholarship», «grant», 
«tuitorial», «auditorium», «dissertation», 
«thesis», «chair» та багато інших.

Останнім прикладом, про який про-
сто не можна не згадати, є неправиль-
ний переклад українськими студентами 
слова «наука» та «науковий» як виключно 
«science5 та «scientific», в той час як ана-
ліз сем останніх та їх сполучуваності в 
англійській мові наочно демонструє, що 
ці два слова треба вживати стосовно при-
родничих, точних та соціальних наук ви-
ключно, і аж ніяк не гуманітарних, до яких 
належать лінгвістика і перекладознавство 
(англійською мовою «Arts», «humanities»). 
Взагалі категоризація галузей знань та дис-
циплін суттєво відрізняються в англомов-
них країнах і в Україні – це приклад тих 
соціокультурних або лінгвокраїнознавчих 
знань, які повинні постійно бути в центрі 
уваги в підготовці перекладачів. На жаль, 
прослуховування курсу з лінгвокраїноз-
навства протягом одного-двох семестрів не 
досягає цієї мети, а тому соціокультурний 
компонент повинен червоною ниткою про-
ходити в курсах практики англійської мови 
та спецкурсах, один з яких повинен бути 
присвячений виключно соціокультурним 
аспектам перекладу і вже тепер входить до 
навчальних планів деяких вишів.

Для відпрацювання методів компо-
нентного аналізу та сполучуваності слів 
можна запропонувати низку вправ з та-
кими, наприклад, завданнями як:

1) Поясніть різницю в значенні і за-
пропонуйте словникові еквіваленти 
для таких часткових синонімів…

2) Підберіть англійські еквіваленти з 
другої колонки для наступних укра-
їнських назв (наприклад, факульте-
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тів) з першої колонки…
3) Класифікуйте наступні дисципліни 

англійської мовою на природничі, 
гуманітарні, технічні дисципліни. 
Перекладіть їх назви і зробіть те 
саме для української мови…

4) Поясніть різницю в значенні в на-
ступних парах слів (даються слова, 
близькі за значенням). 

5) Утворіть словосполучення із сло-
вами в дужках із тих, що підходять 
найкраще.

Такі вправи сприятимуть виробленню 
у студентів навичок компонентного ана-
лізу, роботи з синонімічними рядами в 
обох мовах, уважного ставлення до спо-
лучуваності слів. Ці навички повинні бути 
доведені до автоматизму і стати постійним 
«знаряддям праці» в навчальному процесі 
студента-перекладача. В усному перекладі 
такий семний аналіз повинен робитися 
швидко і майже підсвідомо з використан-

ням наявного словникового запасу і фо-
нових знань, в письмовому перекладі цей 
аналітичний процес може бути детальні-
шим і довшим з використанням двомовних 
і тлумачних словників двох мов, пошуком 
необхідної додаткової інформації (фонових 
знань) в словниках, Інтернеті тощо.

Тому завданням у викладанні пере-
кладу повинно бути не лише надання сту-
дентам певного багажу знань – в нашому 
випадку мова йде про вже проведений за 
них викладачами та авторами підручників 
компонентний аналіз та сполучуваність 
слів, в результаті чого студентам пропо-
нуються вже готові еквіваленти та непо-
вноеквівалентні пари, типові словосполу-
чення та вживання, а й забезпечення їх тим 
«знаряддям перекладу», тобто вмінням ви-
користовувати компонентний аналіз само-
стійно в нових ситуаціях, який допоможе 
їм в майбутній фаховій діяльності досягти 
високого рівня якості перекладу.
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резюМе 
Статья посвящена вопросу эквивалентности в англо-украинском переводе, компо-

нентному анализу переводческих структур, подготовке современных переводчиков.
SUMMARY 
The article deals with the question of equivalence in English-Ukrainian translation, 

componential analysis of translation pieces, education of modern translators.

рекомендовано кафедрою іноземних мов та перекладу
Подано 10.02.2012..
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Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються  
до «Вісника Академії адвокатури України»

1. Вимоги до змісту:
1.1. Стаття повинна мати високий науковий рівень.
1.2. За змістом стаття повинна відповідати вимогам Постанови Президії Вищої 

атестаційної комісії України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до 
переліків ВАК України” від 15.01.2003 р. № 7-05/1. Зокрема, у ній повинні міститись 
такі необхідні елементи: а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не-
вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; в) 
формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним 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  посто-
рінковий обсяг складає: мінімум – 7 сторінок, максимум – 12 сторінок, які оформлені у 
відповідності з вимогами.

2.2. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації рецензії – до 0,3 ум.друк.арк. 
(до 12 000 друк.знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний  посторінковий обсяг до – 7 
сторінок, які оформлені у відповідності з вимогами.

3. Вимоги до оформлення матеріаліВ:
3.1. На початку статті в правій частині подається інформація про автора (ініціали 

автора і прізвище, науковий ступінь (якщо є), вчене звання, місце роботи).
3.2. Назва статті подається після інформації про автора з вирівнюванням по центру 

сторінки та виділяється напівжирним шрифтом.
3.3. Перед початком статті подається ключові слова, що виділяються курсивом. За-

гальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти.
3.4. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках 

із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела [3, 415].
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3.5. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів «Список літе-
ратури» у алфавітному порядку. Оформлення списку літератури здійснюється згідно ви-
мог ВАК України (див. Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 21 березня 1997 
року № 121) та відповідних державних стандартів.

3.6. Після списку літератури подаються резюме російською та англійською мовами. 
3.7. Після статті автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закладу чи 

наукової установи, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів. Для аспірантів 
та пошукачів  обов’язкова наявність рецензії наукового керівника з зазначенням його на-
укового ступеня, вченого звання, прізвища, ім’я та по батькові).

3.8. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атри-
бутів (прізвище, ім’я та по батькові автора, повністю звання, посада, назва кафедри, фа-
культету, вузу, домашня адреса, контактні телефони, e-mail);

3.9. Текст статті друкується на папері стандартного формату (А 4) через 1,5 інтервала 
з дотриманням 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
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Стаття рекомендована до друку такою-то кафедрою такого-то навчального чи 
наукового закладу (протокол №*** від”__”____200_року)

Автор підписує статтю та зазначає прізвище, ім’я та по батькові, повністю зван-
ня, 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 фай-

ла 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).


