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Сучасні науки теорії держави і права і 
конституційного права стверджують, що 
під поняттям державного апарату слід ро-
зуміти систему органів, за допомогою яких 
здійснюється державна влада, викону-
ються функції держави, досягаються різ-
номанітні цілі та завдання держави. Він є 
важливим складовим елементом будь-якої 
держави, що забезпечує управління дер-
жавними і громадськими справами.

Разом із удосконаленням суспільства 
ускладнюється й процес управління, що, в 
свою чергу, призводить до удосконалення 
діяльності державного апарату. Від про-
стого примітивного панування держави 
державний апарат розвивається до різних 
форм своєї реалізації: до законодавчої, ад-
міністративної, судової, поліцейської, фіс-
кальної, фінансової, культурної діяльності.

В основу побудови та функціонування 
державного апарату будь-якої держави 
покладаються об’єктивні та суб’єктивні 
чинники. Саме вони визначають особли-
вості внутрішньої структури, характер, за-
вдання, форми та методи його діяльності. 
При цьому необхідно зазначити, що дер-
жавний апарат є не простим об’єднанням 
різноманітних структур, а упорядкованою, 
єдиною, чітко організованою системою.

До чинників, що забезпечують функці-
онування державного апарату як системи, 

слід віднести: єдність економічної основи 
функціонування держави; єдність політич-
ної основи функціонування суспільства; 
наявність єдиних принципів побудови і 
функціонування органів; спільність мети 
і завдань, що здійснюють органи держави; 
єдність підходів до розуміння соціальної 
основи суспільства; забезпечення діяль-
ності державного апарату єдиними орга-
нізаційними, фінансовими та правовими 
засобами; відображення у діяльності дер-
жавного апарату єдиної волі всього сус-
пільства, держави чи певної соціальної 
групи.

Категорія «державний апарат» має 
самостійне значення і визначається як 
окреме юридичне поняття. При цьому 
повинен враховуватися і той факт, що бу-
дучи структурним елементом механізму 
держави у широкому значенні даного по-
няття, державний апарат характеризують 
ті ж ознаки, що і механізм. Однак ототож-
нюючи категорії «механізм» і «апарат» 
в рамках вузького розуміння механізму 
держави та зважаючи на самостійне зна-
чення категорії «державний апарат», мо-
жемо визначити його наступні особливі 
ознаки:

 – це система створених державою 
структур, що мають форму органу 
держави;

В.А. ШАТІЛО,
кандидат юридичних наук, доцент,
(Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка)

СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ 
ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ ТА 
МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ

Ключові слова: апарат держави, механізм державної влади, функції держави, органи 
держави, компетенція державних органів, повноваження державних органів.

В.А. Шатіло
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 – наявність виключно владних по-
вноважень, які визначають функці-
ональне призначення органу;

 – наявність чиновників, що реалізу-
ють повноваження від імені держа-
ви на професійній основі;

 – наявність нормативно закріпленої 
структури та законодавчо визначе-
них повноважень (компетенції);

 – зв’язаність з державою, оскільки 
всі рішення відображають її волю 
та приймаються від її імені;

 – фінансування з бюджету;
 – забезпечення реалізації державних 

функцій і завдань з управління сус-
пільством;

 – система органів, розподілених за 
принципом поділу влади на зако-
нодавчу, виконавчу та судову;

 – система органів, наділених матері-
ально-технічними та організацій-
ними засобами, що забезпечують 
реалізацію повноважень.

Отже, наведені ознаки категорії «дер-
жавний апарат» надають можливість від-
окремити її від таких категорій, як:

• політична система суспільства, яка 
розуміється як комплекс різноманіт-
них державних і недержавних струк-
тур, що реалізують політичну владу 
та забезпечують політичні інтереси;

• механізм держави – сукупність різ-
номанітних державних структур, що 
забезпечують економічні, соціальні, 
політичні та правоохоронні функції;

• орган держави – колектив службов-
ців, чиновників, який є структурним 
елементом державного апарату.

Отже, виходячи із зазначеного, метою 
даної статті є побудова описової характе-
ристики співвідношення між структурно-
функціональними особливостями дер-
жавного апарату та механізму державної 
влади.

Завданнями статті у зв’язку з цим, є: 
а) визначення засадничих структурних 
ланок державного апарату та механізму 
державної влади; б) встановлення струк-

турно-функціональних співвідношень між 
державним апаратом та механізмом дер-
жавної влади.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання 
даної наукової проблеми, вказує на те, що 
особливості розуміння характерних ознак 
та визначення основних з них зумовлюють 
відсутність єдиного підходу до розуміння 
державного апарату в сучасній юридич-
ній літературі. Так, в широкому розумінні 
державний апарат – це сукупність держав-
них органів, їх ланок та підрозділів, упо-
вноважених здійснювати державну владу 
та управління, які спираються на можли-
вість застосування примусу. В іншому, 
більш вузькому розумінні, державний апа-
рат характеризується як апарат виконав-
чої влади; та в широкому – як сукупність 
владних структур, збройних сил, міліції, 
дипломатичних представництв тощо. В 
номінальному розумінні державний апа-
рат характеризується як система органів, 
що здійснюють державну владу. А в струк-
турно-функціональному розумінні держав-
ний апарат характеризується як сукупність 
органів, за допомогою яких практично 
здійснюється державна влада. Деякі дже-
рела взагалі не вміщують поняття держав-
ного апарату, замінюючи його механізмом 
держави [4, 20–46].

На нашу думку, державний апарат – це 
конституційно передбачена система дер-
жавно-владних структур, наділених визна-
ченими повноваженнями представниць-
кого, управлінського та судового характеру.

Державний апарат є структурованою 
категорією. Структура державного апарату 
знаходить свій вияв через його внутрішню 
будову, а також через порядок взаємодії та 
співвідношення складових його елементів. 
Основними серед них є: система органів 
державної влади; система органів держав-
ного управління; система судових органів. 
Кожна з цих систем є носієм відповідної 
державної влади.

Необхідно зазначити, що у юридичній 
літературі до органів державного апарату 
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відносять також систему органів прокура-
тури, главу держави, збройні сили, міліцію, 
дипломатичні представництва за кордоном, 
правоохоронні органи, установчу владу та 
контрольну владу. На нашу думку, ці еле-
менти суттєво розширюють поняття дер-
жавного апарату і не забезпечують можли-
вості відокремлення категорій «державний 
апарат» та «механізм державної влади».

Основним призначенням органів зако-
нодавчої влади є законодавча діяльність. У 
демократичних державах вони займають 
провідне місце у державному апараті. Од-
нак у деяких випадках парламент передає 
частину повноважень іншим структурам. 
Виникаюча при цьому система актів іме-
нується делегованим законодавством. Та-
кож слід вказати на те, що у федеративних 
державах законодавчі органи можуть мати 
трьохрівневу структуру – загальнофеде-
ральні, суб’єктів федерації та місцеві.

Обсяг повноважень парламенту зале-
жить від належності держави до певного 
виду за формою правління. У президент-
ських країнах законодавчий орган пере-
буває під значним впливом уряду. Іноді 
президент та уряд виступають носіями 
переважаючої законодавчої ініціативи. До 
того ж вони значною мірою впливають на 
всі напрями діяльності парламенту.

У парламентсько-президентських рес-
публіках парламент у формально-юридич-
ному значенні є більш незалежним. Зако-
нодавча ініціатива належить депутатам, 
парламент не може бути розпущений пре-
зидентом, хоча виконавча влада має багато 
шляхів впливу на парламент.

Що ж до України, то відповідно до 
Конституції України єдиним органом за-
конодавчої влади в Україні є парламент – 
Верховна Рада України (ст. 75 Конституції 
України). Стаття 85 Конституції України ви-
значає перелік повноважень Верховної Ради 
України. Частина друга цієї ж статті вказує 
на те, що Верховна Рада України може здій-
снювати інші повноваження, які відповідно 
до Конституції України віднесені до її віда-
ння. На конституційному рівні також вста-

новлено коло питань, які визначаються та 
встановлюються виключно законами Укра-
їни (ст. 92 Конституції України) [3].

Виконавчу діяльність здійснюють ор-
гани виконавчої влади. Систему органів 
виконавчої влади, наприклад, в Україні 
становлять: Кабінет Міністрів України, мі-
ністерства, центральні органи виконавчої 
влади та місцеві державні адміністрації. 
Для здійснення повноважень з конкрети-
зації законодавчих положень та прийняття 
підзаконних актів ці органи наділяються 
оперативною самостійністю. Призначення 
і роль органів управління визначаються 
конституційними, органічними та орди-
нарними законами.

Відповідно до Конституції України Ка-
бінет Міністрів є вищим органом у системі 
органів виконавчої влади (ст. 113 Конститу-
ції України). Коло його повноважень закрі-
плено у ст. 116 Конституції України. Також 
слід вказати на те, що у п. 10 тієї ж статті 
зазначено, що Кабінет Міністрів України 
«здійснює інші повноваження, визначені 
Конституцією та законами України, актами 
Президента України» [3].

Органи виконавчої влади складають 
систему підпорядкованих структур. За-
лежно від територіальної дії розрізняють 
центральні органи виконавчої влади, ді-
яльність яких поширюється на всю тери-
торію держави, та місцеві органи виконав-
чої влади, діяльність котрих обмежується 
межами однієї чи декількох адміністра-
тивно-територіальних одиниць.

За обсягом повноважень органи ви-
конавчої влади поділяють на загальні, що 
забезпечують керівництво суспільством 
(уряд); відомчі (галузеві), які здійснюють 
керівництво окремими галузями держав-
ного управління (міністерства, центральні 
органи виконавчої влади); місцеві (місцеві 
державні адміністрації) та локальні, що 
забезпечують управління певними колек-
тивами працівників (адміністрація підпри-
ємств, установ та організацій).

Особливе місце у структурі держав-
ного апарату належить системі судових 

В.А. Шатіло



Вісник Академії адвокатури України

8

число 2(27) 2013.

органів. Основним їх призначенням є здій-
снення правосуддя. Назва та структура су-
дових органів у різних країнах неоднакова, 
проте схожими є завдання та принципи ор-
ганізації цих органів. Діяльність елементів 
судової системи більшості країн заснову-
ється на принципах незалежності суддів, 
самостійності у вирішенні передбачених 
законодавством питань, гласності судочин-
ства. Відповідно до ч. 3 ст. 124 Конституції 
України Конституції України «судочинство 
в Україні здійснюється Конституційним 
Судом України та судами загальної юрис-
дикції» [3].

Система судів загальної юрисдикції в 
Україні будується за принципами терито-
ріальності і спеціалізації. Найвищим су-
довим органом у системі судів загальної 
юрисдикції є Верховний Суд України. Ви-
щими судовими органами спеціалізованих 
судів – відповідні вищі суди. Згідно із за-
конами діють апеляційні і місцеві суди 
(ст. 125 Конституції України) [3].

Важливе значення для функціонування 
державного апарату має посада глави дер-
жави (президента). В Україні Президент 
України є главою держави і виступає від її 
імені (ст. 102 Конституції України). Він «є 
гарантом державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності України, додержання 
Конституції України, прав і свобод лю-
дини і громадянина» (ст. 102 Конституції 
Украї ни) [3].

З метою подальшого розкриття змісту 
співвідношення функцій державного апа-
рату та механізму державної влади, зупи-
нимося на понятті функцій держави і функ-
цій державних органів. Ці терміни увійшли 
до лексикону вітчизняної державознавчої 
науки ще на початку XIX століття разом з 
ідеями конституціоналізму. Широко вико-
ристовувались вони і в радянській науці те-
орії держави і права та державного права, 
ставши у 70-ті рр. предметом широкої на-
укової дискусії [1].

Нині в юридичній науці переважає 
точка зору, згідно з якою функціями орга-
нів державної влади є основні напрями їх 

діяльності, в яких виявляється їх сутність 
і призначення в державному механізмі. 
Кожний державний орган відповідно до 
своєї компетенції виконує притаманні 
йому функції. Функції держави в цілому 
здійснюються через функції окремих дер-
жавних органів. Державний орган, вико-
нуючи свої функції, тим самим одночасно 
бере участь у реалізації різних функцій 
держави.

Функції держави (а відповідно – і дер-
жавних органів) поділяються за сферами 
діяльності («об’єктні» чи «предметні» 
функції) та за формами діяльності («техно-
логічні», «владні» або «організаційні»).

Традиція виділяти функції державних 
органів за формами їх діяльності походить 
від класиків дореволюційної юридичної 
науки Російської імперії другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. (В.В. Івановський, 
А.С. Алексєєв, Н.М. Коркунов, Ф.Ф. Ко- Коркунов, Ф.Ф. Ко-Коркунов, Ф.Ф. Ко- Ко-Ко-
кошкін та інші), які під впливом теорії 
Ш.-Л. Монтеск’є виділяли три функції дер-
жавної діяльності: законодавчу, виконавчу 
і судову. При цьому розподіл функцій дер-
жавної влади за їх юридичною природою 
називався матеріальним, а розподіл їх за 
компетенцією органів – формальним. Дер-
жавні органи розподілялись на три катего-
рії в залежності від того, який вид функцій 
був переважаючим для них.

Водночас, вказані автори особливо 
підкреслювали неприпустимість змішу-
вання функцій державної влади з її за-
вданнями, що випливають з мети держави 
(якою проголошувалося «переслідування 
суспільного інтересу»), такими як охо-
рона зовнішньої безпеки, захист права, 
турбота про економічний добробут на-
селення і т.д., і відзначали, що одне й те 
ж державне завдання може здійснюва-
тися державою в різних формах вияву 
влади, і, навпаки, одна й та ж функція 
влади може слугувати різним завданням  
[2, 32–78].

Практика виділення об’єктних функцій 
державних органів склалася уже в межах 
радянської юридичної науки, яка відмови-
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лась від будь-якого зв’язку з концепціями 
«буржуазного» державознавства і висувала 
на перший план класовий підхід до аналізу 
проблем держави та права. Відповідно, 
функції держави визначались як головні 
напрями діяльності держави, що виража-
ють її класову сутність і призначення у 
суспільстві. Поряд з функціями держави у 
науковій літературі виділялися й функції її 
органів, однак принцип розподілу влад за-
перечувався як буржуазний, замість нього 
проголошувався принцип повновладдя 
рад, а основні напрями діяльності останніх 
визнавались первісними по відношенню 
до функцій усіх інших державних органів. 
Функції виконавчо-розпорядчих органів 
вважалися конкретизуючими функціями 
рад за окремими сферами державного і 
суспільного життя [1, 44–45].

Нині як основні об’єктні функції дер-
жави та її органів визнаються політична, 
економічна, соціальна, культурна, еколо-
гічна, оборонна, зовнішньополітична, зо-
внішньоекономічна, гуманітарна. За спо-
собами (формами) діяльності розрізняють 
законодавчу (нормотворчу), виконавчу, 
судову, установчу, контрольну та інтерпре-
таційну функції. У свою чергу функції реа-
лізуються через компетенцію.

Компетенція являє собою юридично 
встановлену «систему координат», за до-
помогою якої можна чітко встановити на-
лежність конкретної справи до «сфери 
володарювання» певного органу та кон-
кретну роль останнього у вирішенні цієї 
справи. Елементами компетенції є юри-
дичні явища, які дають можливість робити 
висновок про «належність», правомочність 
владного органу у конкретних публічних 
правовідносинах. Ані функції, ані завдання 
зробити такий висновок можливості не да-
ють. «Належність» органу визначається 
іншими двома чинниками: підвідомчістю і 
повноваженнями. Саме ці юридичні явища 
і є елементами компетенції органів публіч-
ної влади. Адже аналізуючи законність дій 
органів влади, завжди виходять саме з двох 
критеріїв: чи входить дана справа у сферу 

«володарювання» цього органу та чи мав 
він право діяти саме таким чином.

Значна кількість органів мають тотожні 
повноваження (наприклад, міністерства), 
але компетенція кожного з них суворо ін-
дивідуальна завдяки відмінностям у під-
відомчості. Водночас, предмети відання 
деяких органів частково перетинаються 
(наприклад, сфера забезпечення обороноз-
датності та національної безпеки України), 
але повноваження цих органів у «спіль-
них» сферах є виключно індивідуальними, 
неповторними, а тому ніякої «конкуренції 
компетенцій» не відбувається.

Повноваження державного органу є 
його «правообов’язками», оскільки за на-
явності необхідних юридичних фактів ор-
ган не може не реалізувати свої повнова-
ження, виступаючи як носій суб’єктивного 
права стосовно підвладного суб’єкта. Не-
дарма законодавство для визначення кон-
кретних повноважень владного органу 
використовує дієслова у третій особі од-
нини: «призначає», «координує», «керує» 
тощо. Адже саме така форма дає можли-
вість найбільш точно висловити «двоїсту» 
сутність зазначених повноважень: вказати 
права органу, водночас даючи зрозуміти 
неприпустимість їхнього незастосування. 
При цьому слід мати на увазі, що орган є 
правозобов’язаним не тільки перед держа-
вою і перед суспільством, але й перед гро-
мадянином, що знайшло своє закріплення 
у ч. 2 ст. 3 Конституції України [3].

У сучасній державознавчій літературі 
та чинному законодавстві терміни «підві-
домчість», «предмети відання» і «коло під-
відомчих справ» використовуються як рів-
нозначні. На наш погляд, таке ототожнення 
понять є не зовсім коректним, оскільки 
зміст вказаних термінів дещо не співпадає. 
Підвідомчість є родовим поняттям, а пред-
мети відання – видовим, більш вузьким за 
змістом.

Підвідомчість – це юридична вказівка 
на коло суспільних публічно-правових від-
носин, повноправним суб’єктом яких ви-
ступає конкретний орган публічної влади. 

В.А. Шатіло



Вісник Академії адвокатури України

10

число 2(27) 2013.

Але точність такої вказівки може бути до-
сягнута лише шляхом визначення якісної 
(змістової) та кількісної (територіальної) 
специфіки певних відносин. Юридична 
вказівка на особливості змісту цих відно-
син саме і являє собою предмети відання, 
але сама по собі така вказівка не надає 
необхідної точності й повноти для харак-
теристики підвідомчих правовідносин, 
оскільки містить у собі загрозу територі-
ального «перехрещення» повноважень різ-
них органів. Тому другим елементом під-
відомчості є територіальна підвідомчість. 
Територіальний показник використову-
ється законодавцем як один із засобів (по-
ряд з предметами відання) для визначення 
сфери суспільних відносин, повноважним 
суб’єктом яких виступає конкретний ор-
ган публічної влади, і розмежування ком-
петенції органів, що виконують однорідні 
функції, мають рівний правовий статус 
або тотожні повноваження в однорідних за 
змістом правовідносинах.

На жаль, на внутрішню структуру під-
відомчості досі не зверталося достатньої 
уваги у спеціальній літературі, а її скла-
дові елементи здебільшого розглядалися 
у відриві один від одного. Так, досить роз-
повсюдженим у сучасному державознав-
стві є судження про те, що за характером 
повноважень органи державної (зокрема 
виконавчої) влади поділяються на органи 
загальної компетенції і органи спеціальної 
компетенції. Насправді, у цьому випадку 
критерієм розподілу виступає не характер 
повноважень, а широта предметної підві-
домчості (предметна спеціалізація) органу 
публічної влади.

У свою чергу, питання про територі-
альне розмежування компетенції розгля-
дається переважно у зв’язку з проблемою 
форми державного та адміністративно-те-
риторіального устрою (головним чином 
в аспекті розмежування компетенції між 
центральними та місцевими органами 
виконавчої влади). Головна хиба такого 
підходу полягає у відриві даного пи-
тання від загальної проблеми визначення 

структури компетенції органів публічної 
влади, що призводить до неточних ви-
сновків. Адже мова весь час йде про роз-
межування повноважень, хоча у більшості 
випадків насправді проблема полягає не 
тільки у конкретних повноваженнях, а й 
у територіальних межах їх застосування, 
тобто у територіальній підвідомчості. 
До того ж порушується внутрішня узго-
дженість елементів компетенції, адже всі 
вони є логічно зумовленими і структурно 
взаємопов’язаними, являючи в сукупності 
неподільну систему та єдність.

Отже, підсумовуючи усі вказані загаль-
нотеоретичні положення, вважаємо до-
цільним констатувати наступне:

1. Слід мати на увазі, що компетенція 
державних органів стосовно компетенції 
держави має похідний характер. Володі-
ючи початковою компетенцією, загалом 
окресленою Конституцією, держава розпо-
діляє її між своїми органами таким чином, 
щоб вони працювали узгоджено і являли 
собою єдиний цілісний механізм, який 
здійснює державні функції. Зрозуміло, що 
держава не може наділити свої органи ком-
петенцією, яка б перевищувала її власну. 
При цьому компетенція державного ор-
гану визначає точні межі його діяльності і 
тим самим координує її з діяльністю інших 
органів публічної влади, а отже, і з діяль-
ністю всього державного апарату.

2. Оскільки компетенція органу дер-
жави визначається шляхом видання право-
вих норм, вона становить собою явище не 
тільки державно-владне, а й правове. Як 
правило, компетенція органу встановлю-
ється вищими органами державної влади, 
і тільки компетенція останніх встановлю-
ється волею народу (як єдиного джерела 
влади за Конституцією).

3. У спеціальній літературі висловлені 
різні судження з питання про співвідно-
шення функцій і компетенції державних 
органів. При цьому розмаїтті підходів до 
вирішення даної проблеми практично всі 
дослідники єдині в тому, що функції та 
компетенція будь-якого органу держави 
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перебувають у тісному зв’язку між собою. 
Функція державного органу вказує голо-
вний напрям його діяльності, шлях до за-
гальної мети. Для вирішення конкретних 
завдань, що постають на цьому шляху, за 
органом юридично закріплюються певні 
потенційні можливості, які окреслюються 
у праві через вид і міру можливої й на-
лежної владної поведінки (повноваження), 
сферу її застосування (предметну підвідо-
мчість) та територію дії (територіальну 
підвідомчість). Беручи до уваги, що повно-
важення, предметна і територіальна під-
відомчість складають поняття «компетен-
ція», можна зробити висновок, що функції 

є напрямами реалізації (застосування) ком-
петенції на шляху до поставленої перед 
органом мети. Отже, компетенція органу є 
похідною від його функцій, вона за змістом 
є більш рухомою, динамічною, пристосо-
ваною до частіших змін. Водночас, функції 
органу влади виявляються саме через су-
купність усіх елементів компетенції. При 
цьому основні напрями діяльності дер-
жавних органів є похідними від головних 
функцій держави, або, іншими словами, 
функції держави розподіляються між усіма 
органами в залежності від місця кожного з 
них у державному механізмі.
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Належне нормативне врегулювання 
процесуальних можливостей учасників 
кримінального провадження забезпечує 
необхідний рівень захисту їх прав та за-
конних інтересів. Право на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяль-
ності слідчого судді, прокурора, слідчого є 
однією із найважливіших гарантій захисту 
громадянами своїх прав та свобод від їх 
порушення як з боку органів, що здійсню-
ють розслідування та судовий контроль у 
кримінальному провадженні, так і з боку 
інших осіб, що беруть участь в ньому. 
Треба погодитись із думкою, що сенс пра-
вової держави виявляється в її гуманності, 
а саме в розвиненості її механізму право-
вого захисту людської свободи і в сприянні 
законодавству, здатному забезпечити рів-
ність усіх громадян у можливостях їх со-
ціального самовираження, тобто однакову 
правову захищеність й індивідуальну від-
повідальність [2, 13–14]. 

Відповідно до ст. 55 Конституції Укра-
їни кожному гарантується судовий захист 
його прав та свобод і можливість оскар-
жити до суду рішення, дії та бездіяльність 
органів державної влади, органів місцевого 
самоуправління, громадських об’єднань та 
посадових осіб. При цьому значення адек-

ватного реагування суду вищого рівня на 
скарги полягає в їх розгляді і відповідній 
перевірці законності, обґрунтованості та 
справедливості судових актів, в наданні 
можливості цим судам виявити помилки і 
недоліки правозастосовної діяльності судів 
нижчого рівня та правоохоронних органів. 
Стаття 24 нового Кримінального проце-
суального кодексу України (далі – КПК 
України) також гарантує кожному право 
на оскарження процесуальних рішень, дій 
чи бездіяльності суду, слідчого судді, про-
курора, слідчого в порядку, передбаченому 
цим Кодексом. Порівняно із іншими про-
цедурами судовий порядок розгляду скарг 
забезпечує більшу об’єктивність, більш 
широкі можливості зацікавлених осіб у 
відстоюванні своїх інтересів, більшу авто-
ритетність та обов’язковість прийнятого за 
результатами розгляду скарги рішення. 

Новелою КПК України є чітке визна-
чення кола рішень, дій чи бездіяльності 
слідчого чи прокурора, що можуть бути 
оскаржені під час провадження досудового 
розслідування, а також надання вичерпного 
переліку осіб, що мають право оскаржити 
те чи інше рішення, дію чи бездіяльність 
слідчого або прокурора. Подання скарги 
на рішення, дії чи бездіяльність слідчого 
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чи прокурора під час досудового розсліду-
вання згідно з ч. 1 ст. 305 КПК України не 
зупиняє виконання рішення чи дії слідчого 
та прокурора. Водночас відповідно до за-
значеної норми слідчий чи прокурор має 
право самостійно реагувати та усувати до-
пущені порушення без рішення слідчого 
судді по суті скарги. Самостійне скасу-
вання зазначеними особами рішення по-
винно відбуватись таким же чином, яким 
його було ухвалено (наприклад, постанова 
скасовується постановою). Підтверджен-
ням реагування на протиправну бездіяль-
ність є вчинення відповідних дій або вине-
сення рішення, яке слідчий чи прокурор не 
вчинили або не ухвалили, але зобов’язані 
були це зробити.

Крім того, КПК України визначає і ви-
черпний перелік рішень слідчого судді, що 
можуть бути оскаржені в апеляційному по-
рядку під час досудового розслідування. 
До ухвал слідчого судді, на які може 
бути подана апеляція, відносяться 
ухвали, передбачені ст. 309 КПК Укра-
їни. Крім зазначених ухвал, інші ухвали, 
постановлені слідчими суддями під час до-
судового провадження, а також постанов-
лені судами під час судового провадження 
в суді першої інстанції до ухвалення судо-
вих рішень, окремому оскарженню не під-
лягають. На наш погляд, обмеження права 
на оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
слідчого, прокурора або слідчого судді, що 
зачіпають права та законні інтереси грома-
дян, лише на тій підставі, що ці особи не 
визнані в належному порядку учасниками 
провадження або не віднесені ст. 303 КПК 
України до осіб, що мають право оскар-
жувати те чи інше рішення, дію чи безді-
яльність слідчого або прокурора, не відпо-
відає основним положенням Конституції 
України. Адже єдиним критерієм, який до-
зволяє визначити, які рішення, дії чи безді-
яльність слідчого, прокурора або слідчого 
судді можуть бути оскаржені до суду та хто 
саме має право на таке оскарження, є об-
меження консти туційних прав і свобод гро-
мадян або створення перепон для доступу 

до правосуддя. Також слід відзначити і де-
мократизм, що повинен бути притаманний 
судовій системі, який визначається особли-
вою роллю судової влади у системі поділу 
влади як арбітра у вирішенні конфліктів 
на ґрунті реалізації норм права, гаранта 
захисту прав і свобод людини та громадя-
нина [1, 14].

Особливої ваги право на оскарження 
набуває на стадії досудового розсліду-
вання. Наприклад, М.Є. Шумило взагалі 
вважає стадію досудового розслідування 
найбільш вразливою для порушення прав 
людини і громадянина, в якій переплі-
таються і не збігаються інтереси особи, 
суспільства і держави [6, 375]. При цьому 
рішення слідчих суддів щодо застосування 
заходів забезпечення кримінального про-
вадження найбільш чутливо сприймаються 
та оцінюються учасниками кримінального 
судочинства, адже подібні рішення найчас-
тіше обмежують чи порушують такі кон-
ституційні права як право на свободу, осо-
бисту недоторканність, право на приватне 
життя та власність. 

Про невирішеність багатьох проблем-
них питань при застосуванні заходів за-
безпечення кримінального провадження 
свідчать також і два інформаційних листи 
Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ 
(далі – ВССУ): «Про деякі питання здій-
снення слідчим суддею суду першої ін-
станції судового контролю за дотриман-
ням прав, свобод та інтересів осіб під час 
застосування заходів забезпечення кри-
мінального провадження» від 5 квітня 
2013 р. [3] та «Про деякі питання порядку 
застосування запобіжних заходів під час 
досудового розслідування та судового 
провадження відповідно до Криміналь-
ного процесуального кодексу України» від 
4 квітня 2013 р. [4].

В п. 1 інформаційного листа від 
5 квітня 2013 р. вказується, що вирішуючи 
питання про застосування заходів забезпе-
чення кримінального провадження, у кож-
ному випадку розгляду відповідних кло-

О.Г. Яновська



Вісник Академії адвокатури України

14

число 2(27) 2013.

потань слідчі судді зобов’язані сумлінно і 
принципово здійснювати повноваження із 
судового контролю за дотриманням прав, 
свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні під час досудового розсліду-
вання, діяти у межах і відповідно до вимог 
закону; перевіряти наявність об’єктивної 
необхідності та виправданість такого втру-
чання у права і свободи особи, з’ясовувати 
можливість досягнення мети, на яку по-
силається автор клопотання, без засто-
сування цих заходів. При цьому слідчий 
суддя, вирішуючи питання про застосу-
вання, продовження, зміну або скасування 
запобіжного заходу при розгляді відповід-
них клопотань, зобов’язаний враховувати, 
що запобіжні заходи у кримінальному 
провадженні обмежують права особи на 
свободу та особисту недоторканність, га-
рантовані ст. 5 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод 1950 р. 
(далі – Конвенція), а тому можуть бути 
застосовані тільки за наявності законної 
мети та підстав, визначених КПК Укра-
їни, з урахуванням відповідної практики 
Європейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ). Така позиція відповідає і ч. 5 ст. 9 
КПК України, згідно з якою кримінальне 
процесуальне законодавство України має 
застосовуватись із урахуванням практики 
ЄСПЛ.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 5 Конвен-
ції після спливу певного проміжку часу на-
віть обґрунтована підозра у вчиненні зло-
чину не може бути єдиним виправданням 
тримання під вартою підозрюваного, об-
винуваченого, а тому слідчий суддя, суд у 
разі задоволення клопотання про обрання 
або продовження терміну застосування за-
побіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою має чітко зазначити у судовому 
рішенні про наявність іншої підстави або 
ризику, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК 
України. Крім того, така ж позиція викла-
дена в п. 60 рішення ЄСПЛ у справі «Єлоєв 
проти України» від 6 листопада 2008 р. 
При цьому суди повинні зважити на всі об-
ставини, що свідчать за і проти наявності 

справжнього суспільного інтересу, який, 
з урахуванням презумпції невинуватості, 
виправдовує відступ від принципу по-
ваги до особистої свободи (п. 35 рішення 
ЄСПЛ у справі «Летел’є проти Франції» 
від 26 червня 1991 р.). 

Клопотання про продовження строку 
тримання під вартою має право подати 
прокурор, слідчий за погодженням із про-
курором не пізніше ніж за п’ять днів до 
закінчення дії попередньої ухвали про 
тримання під вартою. У такому клопотанні 
обов’язково повинно бути зазначено: 1) ви-
клад обставин, які свідчать про те, що за-
явлений ризик не зменшився або з’явилися 
нові ризики, які виправдовують тримання 
особи під вартою; 2) виклад обставин, які 
перешкоджають завершенню досудового 
розслідування до закінчення дії попере-
дньої ухвали про тримання під вартою. 
Розгляд такого клопотання здійснюється у 
порядку ст. 200 КПК України. 

Слідчому судді, суду при розгляді від-
повідного клопотання слід ретельно пе-
ревіряти достовірність підстав для його 
задоволення, оскільки одним із найбільш 
частих порушень прав людини, визнаних 
ЄСПЛ у справах проти України, є необ-
ґрунтоване ухвалення судами рішень про 
продовження строку тримання підозрюва-
ного, обвинуваченого під вартою, а також 
те, що можливість застосування запобіж-
них заходів, альтернативних триманню під 
вартою, у багатьох випадках навіть не роз-
глядалася.

Якщо ж таке клопотання подане піз-
ніше, воно вважається поданим із пору-
шенням процесуальних строків. Слідчий 
суддя, суд у такому випадку, приймаючи 
клопотання до розгляду, зобов’язаний по-
рушити питання про відповідальність 
слідчого, прокурора, який порушив проце-
суальний строк, перед органами, які упо-
вноважені притягати його до дисциплінар-
ної відповідальності.

В інформаційному листі від 4 квітня 
2013 р. ВССУ звертає увагу на те, що су-
дове рішення стосовно обрання запобіж-
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ного заходу у вигляді тримання під вартою 
або продовження його застосування має 
містити як чітке визначення законодавчих 
підстав для його обрання (продовження), 
так і дослідження та обґрунтування до-
стовірності обраних підстав у контексті 
конкретних фактичних обставин вчинення 
злочину, врахування особи винного та ін-
ших обставин. Слідчому судді, суду необ-
хідно враховувати, що обмеження розгляду 
клопотання про обрання, продовження 
запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою лише переліком законодавчих 
(стандартних) підстав для його застосу-
вання без встановлення їх наявності та 
обґрунтованості до конкретної особи є 
порушенням вимог п. 4 ст. 5 Конвенції 
(п. 111–112 рішення ЄСПЛ у справі «Беле-
витський проти Росії» від 1 березня 2007 р.; 
п. 85 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко 
проти України» від 10 лютого 2011 р.). 
Така позиція корелює із ч. 2 ст. 177 КПК 
України, в якій вказується, що підставою 
застосування запобіжного заходу є наяв-
ність обґрунтованої підозри у вчиненні 
особою кримінального правопорушення, 
а також наявність ризиків, які дають до-
статні підстави слідчому судді, суду вва-
жати, що підозрюваний, обвинувачений, 
засуджений може здійснити дії, передба-
чені частиною першою цієї статті, а тому 
слідчий, прокурор не має права ініціювати 
застосування запобіжного заходу без на-
явності для цього підстав, передбачених 
КПК України.

Окремо необхідно зупинитись на праві 
підозрюваного, обвинуваченого подавати 
клопотання про зміну, скасування запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою. 
Право підозрюваного, обвинуваченого на 
розгляд клопотання про зміну, скасування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою не може бути обмежено. Слідчий 
суддя, суд зобов’язаний розглянути відпо-
відне клопотання підозрюваного, обвину-
ваченого протягом трьох днів із дня його 
одержання згідно з правилами, передбаче-
ними для розгляду клопотання про засто-

сування запобіжного заходу. Відмова у роз-
гляді з підстав неодноразового звернення з 
таким клопотанням у кримінальному про-
вадженні не допускається та є порушен-
ням п. 4 ст. 5 Конвенції. Водночас, слідчий 
суддя, суд вправі залишити без розгляду 
клопотання про зміну запобіжного заходу 
у випадку, коли таке клопотання подано 
раніше ніж за тридцять днів із дня поста-
новлення попередньої ухвали про засто-
сування, зміну або відмову у зміні запо-
біжного заходу. Якщо ж у відповідному 
клопотанні, поданому у межах тридцяти 
днів із дня постановлення попередньої 
ухвали про застосування, зміну або від-
мову у зміні запобіжного заходу, викладено 
нові обставини, які не розглядалися слід-
чим суддею, судом, розгляд клопотання 
має бути здійснено у строки, передбачені 
ч. 4 ст. 201 КПК України. Сплив строку 
дії ухвали про застосування заходу забез-
печення кримінального провадження свід-
чить про припинення цього заходу забезпе-
чення та поновлення прав і свобод особи, 
щодо якої він застосовувався або інтересів 
якої стосувався. 

Повертаючись до питання про значення 
інституту оскарження при здійсненні судо-
вого контролю на стадії досудового роз-
слідування варто відмітити, що сучасний 
стан національного кримінального проце-
суального законодавства не повною мірою 
забезпечує ефективні засоби юридичного 
захисту прав осіб, що були незаконно за-
тримані. Як вже було зазначено, рішення, 
дії та бездіяльність слідчого, прокурора, 
слідчого судді, не визначені в ст.ст. 303, 309 
КПК України не можуть бути оскаржені 
під час досудового розслідування. Однак у 
вказаних нормах кримінального процесу-
ального закону відсутня вказівка на мож-
ливість оскаржити незаконне затримання 
особи. 

Напевно, для відстоювання інтересів 
особи, яка тримається під вартою, та, з 
її точки зору, була затримана незаконно, 
необхідно звернутись до положень ст. 206 
КПК України, в якій зазначено, що кожен 
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слідчий суддя суду, в межах територіальної 
юрисдикції якого знаходиться особа, яка 
тримається під вартою, має право поста-
новити ухвалу, якою зобов’язати будь-який 
орган державної влади чи службову особу 
забезпечити додержання прав такої особи. 
При цьому якщо слідчий суддя отримує з 
будь-яких джерел відомості, які створю-
ють обґрунтовану підозру, що в межах те-
риторіальної юрисдикції суду знаходиться 
особа, позбавлена свободи за відсутності 
судового рішення, яке набрало законної 
сили, або не звільнена з-під варти після 
внесення застави в установленому КПК 
України порядку, він зобов’язаний поста-
новити ухвалу, якою має зобов’язати будь-
який орган державної влади чи службову 
особу, під вартою яких тримається особа, 
негайно доставити цю особу до слідчого 
судді для з’ясування підстав позбавлення 
свободи. Слідчий суддя зобов’язаний 
звільнити позбавлену свободи особу, якщо 
орган державної влади чи службова особа, 
під вартою яких тримається ця особа, не 
надасть судове рішення, яке набрало за-
конної сили, або не доведе наявність інших 
правових підстав для позбавлення особи 
свободи.

Уявляється достатньо сумнівним та 
ускладненим механізм реалізації положень 
даної норми закону. В обов’язок якої саме 
службової особи входять повноваження 
щодо інформування слідчого судді щодо 
знаходження в межах територіальної юрис-
дикції суду особи, позбавленої свободи за 
відсутності судового рішення, яке набрало 
законної сили, закон не визначає. Сумнів-
ним видається, що такі повноваження є у 
слідчого чи у прокурора. Адже у випадку 
з’ясування таких обставин, прокурор, на-
приклад, повинен самостійно стати на за-
хист інтересів і прав незаконно позбавле-
ної свободи особи. 

Однак все ж таки ст. 206 КПК України 
дає можливість самому затриманому або 
його захисникові звернутись до слідчого 
судді із заявою про перевірку законності 
тримання особи під вартою та перевірки, 

у необхідних випадках, застосування до 
неї насильства під час затримання або три-
мання в уповноваженому органі державної 
влади, державній установі.

Набагато більш ускладненою є ситуа-
ція із відстоюванням права особи, яка була 
незаконно затримана, а потім звільнена 
тим же органом чи уповноваженою служ-
бовою особою, які і здійснювали затри-
мання. В такому випадку сподіватись на за-
стосування положень ст. 206 КПК України 
важко, адже на момент звернення до суду 
така особа вже не знаходиться під вартою, 
отже не є суб’єктом звернення та захисту 
відповідно до цієї статті.

В такому випадку, на жаль, вбачається 
порушення права на ефективний засіб 
юридичного захисту, що гарантовано ст. 13 
Конвенції, в якій зазначається: кожен, чиї 
права та свободи, визнані в Конвенції, було 
порушено, має право на ефективний за-
сіб юридичного захисту в національному 
органі, навіть якщо таке порушення було 
вчинене особами, які здійснювали свої 
офіційні повноваження. В рішенні ЄСПЛ 
у справі «Кац та інші проти України» від 
18 грудня 2008 р. вказується, що існування 
засобів юридичного захисту має бути до-
статньо певним як на практиці, так і в те-
орії, оскільки без цього їм не вистачатиме 
належної доступності та ефективності. 
Крім того хоча, згідно з п. 1 ст. 35 Кон-
венції скарги, які згодом заявники мають 
намір подати до ЄСПЛ, мають спочатку 
бути подані до відповідного національного 
органу для розгляду по суті та з дотри-
манням формальних вимог, встановлених 
національним законодавством, при цьому 
немає необхідності удаватися до засобів 
юридичного захисту, які є неадекватними 
чи неефективними.

Таким чином, треба визначити, що но-
вели, які містяться в новому КПК Укра-
їни не повною мірою відповідають меті 
захисту учасників кримінального прова-
дження та полегшення доступу до право-
суддя. Хоча, на думку М.В. Руденка, новели 
повинні мати на меті спрощення певних 



17

судових процедур, полегшення доступу до 
правосуддя [5, 103]. Треба сподіватись, що 
практичне застосування проаналізованих 
нами норм не порушить конституційно ви-
значеного права особи на оскарження до 
суду будь-яких порушень її прав та свобод. 

Адже належні правові процедури, що за-
безпечують право суб’єкта кримінального 
провадження на оскарження, також спри-
яють поступовому розширенню та погли-
бленню змагальних засад у кримінальному 
процесі України.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена исследованию проблем применения практики Европейского суда 

по правам человека при осуществлении судебного контроля во время досудебного рассле-
дования в уголовном судопроизводстве. Автор обращает внимание на несоответствие от-
дельных норм процессуального закона положениям Конституции Украины и Конвенции 
о защите прав человека и основоположных свобод.

SUMMARY
The article investigates the problem of the application of the practice of the European Court 

of Human Rights in the implementation of judicial control during the pre-trial investigation in 
criminal proceedings. The author draws attention to the discrepancy of certain norms of the 
procedural law to the provisions of the Constitution of Ukraine and the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
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Постановка проблеми. Статті 1173–
1175 Цивільного кодексу України (далі 
– ЦК) визначають державу суб’єктом від-
шкодування шкоди, завданої органами 
державної влади, їх посадовими або служ-
бовими особами. Виходячи із змісту зазна-
чених статей, шкода підлягає відшкоду-
ванню державою тільки у випадках, якщо 
вона заподіяна органом державної влади 
(посадовою або службовою особою органу 
державної влади).

Законодавство України не містить ви-
значення органу державної влади, більше 
того, у законодавчих актах вживаються 
різні терміни для позначення державних 
органів. Зокрема, Президент України згідно 
з Конституцією України є главою держави, 
Національний банк України визначається 
як особливий центральний орган держав-
ного управління [3], Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку є дер-
жавним колегіальним органом [2] тощо. 

З’ясування питання, чи є суб’єкт, 
яким заподіяно шкоду, органом державної 
влади, має важливе теоретичне значення, 
оскільки від цього залежить виникнення 
зобов’язання з відшкодування шкоди дер-
жавою. Дослідження поняття органу дер-
жавної влади, його ознак та відмінностей 
від інших суб’єктів сприяє вирішенню 
практичних проблем, що виникають у су-

довій практиці під час вирішення спорів на 
підставі ст.ст. 1173–1175 ЦК. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. До останнього часу поняття органу 
державної влади не вживалося у цивіль-
ному законодавстві. Цивільним кодексом 
України вперше закріплено відшкодування 
державою шкоди, завданої органами дер-
жавної влади, їх посадовими або службо-
вими особами. Серед цивілістів, які тор-
калися у своїх працях зазначених питань, 
можна виділити О.В. Жилу, І.Г. Калетніка, 
О.О. Лов’яка та ін., проте вони не акценту-
вали своєї уваги на визначенні органу дер-
жавної влади.

Поняття органу державної влади дослі-
джувалося вітчизняними науковцями в га-
лузі адміністративного та конституційного 
права, зокрема, можна виділити роботи та-
ких авторів як В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, 
В.П. Колісник, Л.Р. Наливайко, Н.Р. Ниж-
ник, А. Сухорукова, А.О. Ткаченко, 
Н.Г. Плахотнюк, І.В. Процюк, О.І. Ющик 
та ін. Праці зазначених вчених мають 
важливе значення для розуміння правової 
природи органу державної влади, але такі 
дослідження здійснювалося не для цілей 
цивільного права та вони не враховують 
змісту ст.ст. 1173–1175 ЦК. 

Наведеними вище факторами обумов-
лена відсутність теоретичних розробок 
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поняття органу державної влади для цілей 
ст.ст. 1173–1175 ЦК.

Постановка завдання. Метою цієї 
статті є з’ясування поняття органу держав-
ної влади в контексті ст.ст. 1173–1175 ЦК.

Виклад основного матеріалу. Поняття 
органу державної влади не розкривається у 
цивільному законодавстві, а є об’єктом до-
слідження інших галузей права, зокрема, 
конституційного та адміністративного 
права. З самого терміна випливає, що ви-
значальним для його розуміння є поняття 
державної влади. Статтею 5 Конституції 
України проголошено, що носієм сувере-
нітету і єдиним джерелом влади в Україні 
є народ. Народ здійснює владу безпосе-
редньо і через органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування. Як за-
значено у рішенні Конституційного Суду 
України від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп, в 
Україні вся влада належить народові. 
Влада народу є первинною, єдиною і невід-
чужуваною та здійснюється народом шля-
хом вільного волевиявлення через вибори, 
референдум, інші форми безпосередньої 
демократії у порядку, визначеному Консти-
туцією та законами України, через органи 
державної влади та органи місцевого са-
моврядування, сформовані відповідно до 
Конституції та законів України [10]. 

Для здійснення державної влади та для 
виконання державних функцій створю-
ється державний апарат – система органів 
та осіб, які наділяються певними правами 
та обов’язками щодо реалізації державної 
влади. Як зазначає О.І. Ющик, державна 
влада належить народові і здійснюється від 
його імені державним апаратом [4, 257]. 
Інші вчені акцентують увагу, що важливою 
ознакою будь-якої держави є державний 
апарат – система органів державної влади 
(державних органів), через діяльність яких 
здійснюється державна влада, реалізу-
ються функції держави та забезпечується 
захист її інтересів [13, 238], кожна держава 
здійснює свої функції за допомогою спе-
ціально створеного державного апарату, 
тобто визначеної сукупності державних 

органів [8, 16]. Отже, органи державної 
влади створюються на виконання функцій 
держави, а здійснення державної влади є 
метою їхньої діяльності.

У законодавчих актах та літературі 
вживаються поняття «орган державної 
влади», «державний орган» та «орган 
держави». Для правильного розуміння 
ст.ст. 1173–1175 ЦК виникають питання 
щодо співвідношення цих понять.

У радянський період термін «орган 
державної влади» використовувався для 
позначення представницьких органів – Рад 
народних депутатів, які згідно з радян-
ською моделлю організації влади складали 
єдину систему органів державної влади 
[6, 155; 4, 279]. Поняття державного органу 
(органу держави), що було тоді широко 
визнане, певною мірою протиставлялося 
поняттю органу державної влади. Згідно 
з тодішньою політико-правовою теорією, 
державний механізм розглядався як сис-
тема різних органів держави – насамперед 
органів державної влади, а також органів 
державного управління, судових і органів 
прокуратури. І лише Ради усіх рівнів вва-
жалися власне органами державної влади 
[1, 49–50].

У Конституції України здебільшого 
вживається термін «орган державної 
влади», при цьому у ст. 59 Конституції 
України вжито термін «державний орган», 
а у частині другій ст. 5 Конституції України 
йдеться про орган держави.

Л.Р. Наливайко дійшла обґрунтованого 
висновку, що синтезуючи результати на-
укових досліджень, можна стверджувати, 
що терміни «державний орган» і «орган 
держави» є синонімічними і вживаються 
в юридичній літературі для позначення 
одного і того ж явища. Тому доцільно ви-
користовувати ці терміни як рівнозначні, 
тотожні [7, 475]. Така точка зору видається 
слушною.

Щодо співвідношення понять «орган 
державної влади» та «державний орган», 
у літературі висловлюється думка, що від-
мінність між цими поняттями полягає у 
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визначенні їхнього правового статусу за-
конами або підзаконними нормативними 
актами, поняття державного органу є 
ширшим і включає в себе поняття органу 
державної влади. Так, на думку Н.Р. На-
ливайко, статус державного органу може 
бути визначений підзаконними актами, 
прийнятими на основі так званих ста-
тусних законів, натомість статус органів 
державної влади визначається виключно 
Конституцією України і (або) законами 
України [7, 478]. Про існування такої фор-
мальної підстави вважати поняття держав-
ного органу ширшим за орган державної 
влади говорить також В.Б. Авер’янов. При 
цьому автор визнає штучність такого роз-
межування, що зумовлена самим терміном 
«орган державної влади», який не має зміс-
тових особливостей порівняно з терміном 
«державний орган» [1, 53]. Домінуючою 
серед вчених є точка зору, відповідно до 
якої терміни «орган державної влади» і 
«державний орган» («орган держави») 
вживаються як синоніми [1, 48; 13, 242; 
12, 164; 6, 336].

Таким чином, поняття «орган держав-
ної влади», «державний орган» та «орган 
держави» в сучасній літературі та законо-
давстві України здебільшого вживаються 
як синоніми. 

Органи державної влади у сукупності 
утворюють певну систему. Державна влада 
в Україні здійснюється на засадах її поділу 
на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 
Конституції України). 

Відповідно до термінології Конститу-
ції України під органами державної влади 
в першу чергу розуміються органи, що 
належать до законодавчої, виконавчої та 
судової влади. Але постає питання, чи ви-
черпний це перелік; чи існують інші дер-
жавні органи, що не належать до жодної 
з зазначених гілок влади, але є органами 
державної влади?

Як зазначається у літературі, закрі-
пивши принцип поділу влади як основу 
організації й здійснення державної влади, 
Конституція тим самим наголошує на 

тому, що влада реалізується насамперед 
органами, що визначені як органи законо-
давчої, виконавчої та судової влади. Викла-
дене не виключає можливості наукового 
формулювання інших функцій державної 
влади, аніж згадані три головних. Адже 
її зміст не обмежується змістом повнова-
жень органів законодавчої, виконавчої й 
судової влади, хоча саме ці повноваження 
об’єктивно складають його основу [1, 51]. 
«Класична» тріада гілок влади – законо-
давчої, виконавчої і судової – не охоплює 
вичерпно всіх існуючих видів державних 
органів. Адже доктрина «поділу влади» 
будується на деяких узагальненнях, най-
більш типових функціях державної влади, 
тоді як реальна система органів держави 
обумовлюється не тільки цим фактором, 
а ще й іншим – змістом більш конкретних 
функцій та компетенцій, що випливають із 
життєвих потреб організації державного та 
суспільного життя країни [8, 12].

Можна дійти висновку, що у системі 
органів державної влади є такі, що не нале-
жать до законодавчої, виконавчої та судової 
влади. Так, наприклад, Президент України 
є главою держави, займає особливе місце і 
«виходить» за межі традиційної концепції 
поділу державної влади [5, 694]. Органами 
державної влади є Національний банк 
України, Центральна виборча комісія, ор-
гани прокуратури та ін.

Таким чином, під органами державної 
влади розуміються не тільки органи зако-
нодавчої, виконавчої та судової влади, а й 
інші державні органи.

Суди не завжди правильно визнача-
ють, які саме органи є органами держав-
ної влади. В окремих справах судами були 
зроблені висновки, що завдана прокурату-
рою шкода повинна відшкодовуватися на 
загальних підставах, оскільки органи про-
куратури не є органами державної влади 
[14], прокуратура не є органом виконавчої 
влади, а отже, немає підстав для застосу-
вання ст.ст. 1173–1174 ЦК [9].

В інших справах суди правильно звер-
тали увагу на те, що до суб’єктів відпо-



21

відальності згідно з нормою ст. 1173 ЦК 
належать органи державної влади і управ-
ління, які реалізують надані державою 
функції та повноваження у сфері управ-
ління, їх виконавчі органи, посадові або 
службові особи вказаних державних ор-
ганів [15]; ст. 1173 ЦК регулює порядок 
відшкодування шкоди, завданої особі орга-
нами державної влади, до яких відносяться 
і правоохоронні органи, і органи прокура-
тури та суду [11].

Органи державної влади мають певні 
властиві їм ознаки. Органи законодав-
чої, виконавчої і судової влади визначені 
нормами Конституції України, законів та 
інших нормативних актів, тоді як право-
вий статус органів державної влади, що 
не належать до зазначених галузей влади, 
не завжди чітко врегульований законодав-
ством. У зв’язку з цим існує теоретична та 
практична необхідність визначити основні 
ознаки, які характеризують органи держав-
ної влади, а також дозволяють відмежувати 
їх від інших суб’єктів, у тому числі, дер-
жавних підприємств, установ та організа-
цій.

Більшість авторів виділяє серед осно-
вних ознак органів державної влади такі: 
органи державної влади є складовою час-
тиною апарату (механізму) держави, упо-
вноважені на здійснення завдань і функцій 
держави, наділені повноваженнями від 
імені держави (державно-владними повно-
важеннями) [1, 51; 8, 18; 13, 238].

При цьому як визначальну характерис-
тику органу державної влади більшість 
вчених називає державно-владні повнова-
ження. В.В. Кравченко акцентує увагу на 
тому, що визначальною ознакою органу 
державної влади є наявність у нього дер-
жавно-владних повноважень, що відокрем-
лює його від інших державних установ, які 
також утворюються державою для здій-
снення завдань і функцій держави, але на 
відміну від органів державної влади не на-
діляються владними повноваженнями, на-
приклад, державні заклади освіти [6, 157]. 
Л.Р. Наливайко відзначає, що наявність 

державно-владних повноважень є най-
більш важливою ознакою державного ор-
гану. Ця ознака притаманна лише органам 
держави та дозволяє відокремлювати їх, з 
одного боку, від інших державних органі-
зацій, які є елементами механізму держави, 
та від недержавних організацій – з іншого 
[7, 482].

Розглядаючи відмінність державних 
органів від інших суб’єктів, Н.Р. Нижник 
зазначає, що державні органи у своїй су-
купності утворюють державний апарат, 
який є складовою частиною механізму 
держави, до якого також входять державні 
установи, державні організації та державні 
підприємства. Останні, на відміну від дер-
жавного органу не мають державно-влад-
них повноважень; не виступають від імені 
держави; виступають частиною механізму, 
а не апарату держави; мають певні права і 
обов’язки щодо створення матеріальних і 
духовних благ, а не компетенцію щодо реа-
лізації функцій держави [8, 28].

Висновки. Органи державної влади є 
складовою частиною державного апарату 
– системи органів та осіб, які наділяються 
певними правами та обов’язками щодо ре-
алізації державної влади. Поняття «орган 
державної влади», «державний орган» та 
«орган держави» в сучасній літературі та 
законодавстві України здебільшого вжи-
ваються як синоніми. Термін «орган дер-
жавної влади», що застосовується у Ци-
вільному кодексі України, охоплює органи 
законодавчої, виконавчої та судової влади, 
а також інші державні органи, які діють від 
імені держави та наділені державно-влад-
ними повноваженнями. 

Наявність державно-владних повно-
важень є найбільш важливою характерис-
тикою органів державної влади, а також 
ознакою, що дозволяє відмежувати органи 
державної влади від інших суб’єктів. Пра-
вильне розуміння поняття органу держав-
ної влади і його відмежування від інших 
суб’єктів має як теоретичне, так і прак-
тичне значення для відшкодування держа-
вою шкоди на підставі ст.ст. 1173–1175 ЦК. 

І.В. Ткач
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Перспективи подальших розвідок поляга-
ють у дослідженні поняття повноважень 
органу державної влади, проблематики 

відшкодування шкоди під час реалізації 
делегованих повноважень, особливостей 
застосування ст.ст. 1173, 1174 та 1175 ЦК.

Список літератури:

1.  Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / [за 
заг. ред. В.Б. Авер’янова]. – К. : Факт, 2003. – 384 с.

2.  Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30 жовтня 
1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

3.  Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 679-XIV 
// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

4.  Конституційне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / заг. ред. 
Ю.С. Шемшученко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К.  : 
Юридична думка, 2006. – Т. 2. – 2008. – 800 с.

5.  Конституція України : наук.-практ. комент. / [О.Ф. Андрійко та ін. ; редкол. : 
В.Я. Тацій (голова) та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-е вид., переробл. і доповн. – 
Харків : Право, 2011. – 1126 с. 

6.  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. / В.В. Кравченко. – 6-те 
вид., виправ та допов. – К. : Атіка, 2008. – 590 с.

7.  Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель / Л.Р. Наливайко. 
– Харків : Право, 2009. – 596 с.

8.  Органи державної влади в Україні: структура, функції й тенденції розвитку : навч. 
посібник / [заг. ред. Н.Р. Нижник]. – К. : НІЧЛАВА ; Івано-Франківськ, 2003. – 284 с.

9.  Постанова Вищого господарського суду України № 26/709-22/42 від 30 листо-
пада 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/12754307

10.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 60 
народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 
Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням 
громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни 
Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 
Конституції України (справа про здійснення влади народом) № 6-рп/2005 від 5 жовтня 
2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 41. – Ст. 2605.

11.  Рішення Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області 
№ 437/2319/12 від 21 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/26110474

12.  Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник / О.Ф. Скакун. – 3-є вид., допов. і 
переробл. – К. : Алерта, 2012. – 524 с.

13.  Сухорукова А. Трансформація сучасного поняття «державні органи влади» [Елек-
тронний ресурс] / А. Сухорукова // Сучасна українська політика. Політики і політологи про 
неї. – Київ ; Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 13. – 302 с. – Режим 
доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/3/29.pdf

14.  Ухвала Вищого адміністративного суду України № К-54397/09 від 6 жовтня 2010 р.  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11842208

15.  Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 



23

справ від 25 січня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.
gov.ua/Review/21429260.

РЕЗЮМЕ
В статье анализируется понятие органа государственной власти для целей 

ст.ст. 1173 1175 Гражданского кодекса Украины. Под органами государственной власти 
понимаются органы законодательной, исполнительной и судебной власти, а также другие 
государственные органы, наделенные государственно-властными полномочиями. Нали-
чие государственно-властных полномочий является наиболее важной характеристикой 
органов государственной власти, а также признаком, позволяющим отграничить органы 
государственной власти от других субъектов.

SUMMARY
The article provides with the analysis of the notion of a public authority for the purposes of 

Articles 1173–1175 of the Civil Code of Ukraine. Legislative, executive and judicial branches 
of power as well as other public bodies that public powers are vested in are considered as public 
authorities. Existence of public powers is the most important characteristic of public authorities, 
as well as a feature that allows distinguishing public authorities from other entities.

Рекомендовано кафедрою цивільного, 
господарського права та процесу 

Подано 31.05.2013.
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Постановка проблеми. З огляду на ба-
гатогранний характер державної наукової 
політики, вона об’єктивізується в багатьох 
формах та втілюється у життя найрізно-
манітнішими способами і прийомами. Ре-
алізація галузевої політики провадиться 
шляхом видання (укладення) юридичних 
документів, вчинення політичних актів, 
здійснення економічних заходів, прове-
дення інформаційних кампаній тощо. Її 
основні цілі досягаються різними мето-
дами: правовими й позаправовими, приму-
совими та заохочувальними, профілактич-
ними та юрисдикційними, ідеологічними, 
виховними та, зрештою, безпосереднім 
впливом на учасників правовідносин 
[1, 68]. 

Поза всяким сумнівом, провідну роль 
у реалізації державної наукової політики 
(власне, як і державної політики в цілому) 
відіграють форми державного регулю-
вання науки. 

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Серед науково-теоретичних роз-
робок державного регулювання науки, у 
тому числі його основних форм, слід ви-
ділити праці таких відомих науковців, як 
B. Арутюнова, А. Безбородова, О. Вага-
нова, Г. Волкова, Л. Гохберга, Н. Гордєє-
вої, Д. Гвішіані, А. Гудкової, О. Динкіна, 
Г. Доброва, М. Згуровського, С. Здіорука, 
Г. Калитича, Д. Каркавіна, К. Коржавіна, 
В. Кременя, Б. Лєбіна, Б. Маліцького, 

Л. Мінделі, С. Микулинського, Н. Панкра-
тової, О. Поповича, К. Поппера, В. Расу-
довського, А. Соколова та ін.

Невирішені раніше проблеми. Від 
якості прогнозування, планування та про-
грамування залежать обґрунтованість 
державного регулювання, його цілеспря-
мованість, реальність, ефективність. Ра-
зом з тим, навіть дрібні погрішності в 
ході їх здійснення можуть обернутися 
серйозними проблемами при вирішенні 
важливих політичних завдань. Особливо 
чітко дана закономірність простежується 
на прикладі державного регулювання у 
сфері науки в Україні. Останній вже три-
валий час ґрунтується на хибних прогно-
зах, невірних розрахунках, нездійсненних 
планах, розрізнених і неузгоджених про-
грамах. 

Виклад основного матеріалу. Вдаю-
чись до конкретної та детальної характе-
ристики прогнозування у сфері науки, слід 
відзначити, що термін «прогнозування» 
і його англійський еквівалент forecasting 
вживаються не тільки до одного якогось 
методу досліджень перспектив наукового 
розвитку, а практично до всіх спроб пе-
редбачити розвиток науки і технологій. 
Наприклад, Е. Янч говорить вже про при-
близно 100 методів або елементів методів 
такого роду досліджень. При цьому він 
вважав за потрібне навіть дати досить чіткі 
визначення цих та суміжних понять: 

С.О. МОСЬОНДЗ, 
доктор юридичних наук
(Університет сучасних знань)

ОСНОВНІ ФОРМИ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
НАУКИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: форми, наука, сфера, державне регулювання, об‘єкт пізнання, сутнісний 
зміст, правове регулювання.
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прогноз – ймовірнісне твердження про 
майбутнє з відносно високим ступенем до-
стовірності;

передбачення – аподиктичне (неймо-
вірнісне) твердження про майбутнє, що 
ґрунтується на абсолютній достовірності;

технологічне прогнозування – ймовір-
нісна оцінка на відносно високому рівні 
впевненості майбутнього переміщення 
технологій [11, 19].

До певного часу ці терміни вживалися 
і варіювалися досить вільно. А прогноз на-
уково-технологічного розвитку на двадця-
тирічний період в СРСР мав офіційну назву 
«Комплексна програма науково-технічного 
прогресу і його соціально-економічних на-
слідків», хоч це, м’яко кажучи, не зовсім 
відповідало уявленням про те, що має на-
зиватися програмою з позицій класичного 
програмно-цільового методу.

М.З. Згуровський та Н.Д. Панкратова 
наполягають на тому, що термін «прогноз» 
має застосовуватись лише до результа-
тів, отриманих на основі екстраполяції у 
майбутнє тенденцій зміни кількісних па-
раметрів минулих років із застосуванням 
методів математичної статистики, тоді як 
термін «передбачення» – до оцінки якіс-
них змін, котрі здебільшого не можна ві-
добразити кількісними характеристиками 
[2, 4]. Не хочеться заперечувати проти 
того, що, мабуть, було б зручніше досягти 
певного розмежування, термінологічного 
відокремлення кількісних екстраполяцій 
у майбутнє лінійних та квазілінійних змін 
характеристик процесів від якісних оці-
нок майбутнього, в яких робляться спроби 
передбачити і немонотонні, завідомо нелі-
нійні чи навіть вибухоподібні зміни. Проте, 
як вважає О.С. Попович, визнати пропоно-
вану термінологію оптимальною все ж не 
можна [3, 131].

По-перше, вона недостатньо узгоджу-
ється із загальноприйнятим значенням цих 
слів в українській мові, як у побутовій, 
так і в науковій. Зокрема, Філософський 
енциклопедичний словник, підготовлений 
Інститутом філософії ім. Г.С. Сковороди 

НАН України, визначає прогнозування як 
аналіз та наукове передбачення майбутніх 
станів і тенденцій розвитку соціальних чи 
природних явищ, обґрунтована інформація 
про якісні і кількісні характеристики про-
цесів, що передбачаються [10, 524]. Пе-
редбачення ж трактується як припущення 
про напрям розвитку (явищ, відносин 
тощо), про можливість певних подій, со-
ціальних, технічних рішень та ін. [10, 475]. 
Отже, прогнозування по суті відрізняється 
від передбачення лише тим, що воно на-
укове. Якось не хотілось би погоджуватись 
з тим, що дослідження форсайтного типу 
із залученням тисяч висококваліфікованих 
вчених і спеціалістів промисловості дають 
нам лише певні припущення і зовсім не ма-
ють нічого спільного з наукою.

Трактування термінів прогнозування 
і передбачення в аналогічному ключі від-
повідає і традиції, що встановилась в зако-
нодавстві нашої держави. Наприклад, ст. 1 
Закону України «Про державне прогнозу-
вання та розроблення програм економіч-
ного і соціального розвитку України» дає 
таке визначення: державне прогнозування 
економічного і соціального розвитку — 
науково обґрунтоване передбачення на-
прямів розвитку країни, окремих галузей 
економіки або окремих адміністративно-
територіальних одиниць, можливого стану 
економіки та соціальної сфери в майбут-
ньому, а також альтернативних шляхів і 
строків досягнення параметрів економіч-
ного і соціального розвитку [4].

По-друге, прийнятий у нашому зако-
нодавстві термін «прогнозно-аналітичні 
дослідження» зовсім не передбачає засто-
сування одних лише методів лінійної екс-
траполяції і отримання результатів у ви-
гляді єдино можливого варіанту прогнозу. 
Його основний сенс і полягає в тому, щоб 
державна політика у сфері науки форму-
валася на основі осмисленого вибору по-
літичним керівництвом одного із кількох 
можливих варіантів розвитку. При цьому 
основним критерієм при такому виборі 
мають бути розроблені фахівцями про-
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гнози наслідків кожного з таких варіантів 
[3, 132].

Необхідність прогнозування у сфері 
здійснення державної наукової політики 
в Україні зафіксована у цілому в трьох 
законах України: «Про наукову і науково-
технічну діяльність» 13 грудня 1991 р. [5], 
«Про пріоритетні напрями розвитку науки 
і техніки» від 11 липня 2001 р. [6], «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяль-
ності в Україні» від 8 вересня 2011 р. [7] та 
розпорядженні Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про схвалення Концепції Державної 
програми прогнозування науково-техно-
логічного розвитку на 2008–2012 рр.» від 
13 квітня 2007 р. № 175 [8]. Крім того, закон 
України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соці-
ального розвитку України» від 23 березня 
2000 р. вимагає, щоб при прогнозуванні 
витримувався принцип науковості, який 
забезпечується розробленням прогнозних 
і програмних документів економічного і 
соціального розвитку на науковій основі, 
постійним удосконаленням методології та 
використанням світового досвіду в галузі 
прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку [4]. 

Засобом формального прогнозування 
майбутніх проблем і можливостей як і в 
будь-яких сферах, так і у сфері науки ви-
ступає стратегічне планування.

Стратегічне планування на рівні дер-
жавної політики – це ключовий елемент 
стратегічного управління розвитком 
краї ни, який допомагає органам влади, від-
повідальним за реаліза цію тих чи інших 
напрямів політики, приймати рішення, 
узго джені з підходами до реалізації своїх 
функцій, цілей та завдань.

Що стосується наукової сфери, то в 
остан ні роки з усвідомленням зростаю-
чої ролі науки у конкурентній боротьбі за 
ринки розвинуті країни стали більше уваги 
приділяти всім складовим стратегічного 
пла нування та управління, як визначенню 
цілей та пріоритетних напрямів наукового 
розвитку на основі техноло гічного про-

гнозування, програмуванню заходів для 
досягнен ня заданих цілей, зокрема,  як за-
ходів з вдосконалення системи управління 
і механізмів фінансування науково-техніч-
ної та інноваційної діяльності, так і органі-
зації систематичного моніторингу і оцінки 
результативності здійснених заходів полі-
тики. 

На сучасному етапі розвитку укра-
їнського суспільства можна однозначно 
констатувати, що роль стратегічного пла-
нування у сфері науки переоцінити немож-
ливо. Стратегічне планування забезпечує 
комплексний підхід до вирішення актуаль-
них наукових завдань на основі охвату всіх 
територій і рівнів адміністративної верти-
калі; сприяє налагодженню соціально-еко-
номічних зв’язків між регіонами, сферами, 
галузями; оптимізує управлінський про-
цес, робить його цілеспрямованим, послі-
довним і прагматичним. Стратегічне пла-
нування дозволяє консолідувати ресурсний 
потенціал на найважливіших напрямах 
наукової діяльності, раціонально розпо-
ділити наявні сили та засоби, уникнути 
різноманітних дисбалансів, непотрібних 
кроків, марних витрат. Зрештою, саме від 
стратегічного планування залежить гнуч-
кість державних рішень у сфері науки, їх 
толерантність до кризових явищ та адек-
ватність викликам часу. 

Важливим чинником досягнення ви-
сокого рівня наукового розвитку України 
є формування ефективного механізму 
стратегічного плану вання у сфері науки. 
Зокрема, в Концепції науково-технологіч-
ного та інно ва цій но го роз витку України 
наголошувалося на необхідності вдоско-
на лен ня системи фор му вання державних 
пріоритетів у сфері науки та техно ло гій 
на основі прин ципу їх відповідності голо-
вним проблемам і перспек тивам роз витку 
суспільства [8]. Згідно із цими пріорите-
тами роз по діля лися ре сур си держави, на-
самперед, на фундаментальні дослід жен ня 
віт чиз няних нау ко вих ко лек тивів, що мали 
світове визнання, найваж ли віші наукові й 
нау ково-технічні програми. 
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Відмежувавшись від загального пози-
тивного бачення стратегічного планування 
у сфері науки в Україні, відзначимо, що 
брак досвіду стратегічного планування та 
невизначеність його методологічних засад 
вкрай негативно позначаються на якості 
державних доктрин, концепцій, програм. 

Будучи властивими державному пла-
нуванню взагалі, окреслені вади прояв-
ляються на всіх його напрямах. Не стало 
винятком і стратегічне планування у сфері 
науки. Підготовку, прийняття та реаліза-
цію цільових програм і концепцій з питань 
науки супроводжує велика кількість про-
блем, які суттєво послаблюють ефект їх 
корисної дії.

Ось уже протягом двох десятиліть 
стратегічні документи з питань науки роз-
робляються без чітко визначеної системи. 
Прийняті концепції рідко знаходять продо-
вження в цільових програмах, натомість, 
останні не мають єдиної концептуальної 
основи. Як наслідок, планування на за-
гальнодержавному, регіональному та міс-
цевому рівнях є стихійним і неузгодженим.

Серйозним недоліком стратегічного 
планування в сфері науки є його дискрет-
ний характер. Відповідно до чинного за-
конодавства, розробка державних цільових 
програм та їх концепцій здійснюється за 
ініціативою публічної влади по мірі акту-
алізації тих або інших проблем суспіль-
ної життєдіяльності [9]. На практиці це 
означає, що цільові програми (концепції) 
приймаються не із заздалегідь обумовле-
ною періодичністю, а залежно від низки 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, 
як-то: існування певної проблеми, на-
явність політичної волі до її вирішення, 
слушність соціально-політичної ситуації. 
Оскільки ж потрібна комбінація «супут-
ніх» чинників має місце далеко не завжди, а 
шестерні бюрократичного механізму обер-
таються дуже повільно, – процес переходу 
від одного плану до іншого (наступного) 
може тягнутись роками. Тим часом, неви-
рішені проблеми продовжують загострю-
ватись і набувати все більших масштабів.

Системні вади стратегічного плану-
вання в сфері науки зумовлюють ірреаль-
ність галузевих планів. За браком механізму 
адаптації до постійних соціально-еконо-
мічних змін, останні майже ніколи не ко-
ригуються, залишаючись у первісному ви-
гляді аж до сплину своєї дії. З одного боку, 
це ускладнює реалізацію планових заходів, 
оскільки з часом реальний сценарій їх здій-
снення починає кардинально різнитись від 
того, на який вони були розраховані, а з ін-
шого – призводить до суттєвих матеріаль-
них (ресурсних) втрат. У ході виконання 
плану може з’ясуватися недоцільність 
певного заходу, з’явитися менш затратна 
альтернатива тощо. Але будучи жорстко 
запрограмованим, цей захід все одно про-
довжує виконуватись, усупереч принципам 
економії та раціоналізму. 

Перелік недоліків стратегічного пла-
нування у сфері здійснення державної на-
укової діяльності в Україні можна було 
б продовжувати й далі. Проте з огляду на 
невичерпність фактичного матеріалу (в іс-
нуючому механізмі формування галузевих 
планів дуже складно віднайти бодай одну 
надійну ланку), обмежимося сказаним. 
Зауважимо лише, що більшість наявних 
проблем обумовлена дисфункцією всієї 
системи державного планування, тож і ви-
рішувати їх потрібно на загальному (міжга-
лузевому та міжрегіональному) рівні. Але 
про це – трохи пізніше. Наразі перейдемо 
до розгляду програмно-цільового аспекту 
державної політики у сфері науки в Україні.

Державне цільове програмування 
– це алгоритм розробки комплексу 
взаємопов’язаних завдань і заходів, які 
спрямовані на розв’язання найважливіших 
проблем розвитку держави, окремих галу-
зей економіки, сфер суспільного життя або 
адміністративно-територіальних одиниць, 
здійснюються з використанням коштів 
Державного бюджету України та узгоджені 
за строками виконання, складом виконав-
ців, ресурсним забезпеченням.

В Україні основною формою про-
грамно-цільового управління науковою 
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діяльністю залишаються державні цільові 
програми, спрямовані на реалізацію на-
укових проектів у пріоритетних для країни 
галузях наукового знання.

Слід зауважити, що при розробці цільо-
вих програм до них нерідко включають за-
ходи, які цілком можна реалізувати в рам-
ках галузевого управління, але включення 
заходу до програм, на думку розробників, 
є додатковим аргументом на користь необ-
хідності бюджетного фінансування заходу 
при формуванні бюджетних запитів та про-
ектів держбюджету.

Систематичне недофінансування дер-
жпрограм свідчить про те, що реальна 
можливість їх ресурсного забезпечення не 
завжди враховується.

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про 
державні цільові програми» програми за 
спрямованістю поділяються на економічні, 
наукові, науково-технічні, соціальні, націо-
нально-культурні, екологічні тощо. 

За останні роки прийнято чимало дер-
жавних цільових програм, які стосуються 
розвитку наукової сфери. Наприклад, у 
межах бюджетних програм на 2011  вико-
нувалось 110 цільових програм, з них 13 
програм мали відношення до сфери науки. 
Серед них: Загальнодержавна цільова на-
уково-технічна космічна програма України 
на 2008–2012 рр. (затверджена Законом 
України від від 30 вересня 2008 р.); Дер-
жавна програма проведення досліджень в 
Антарктиці на 2002–2010 рр. (затверджена 
розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 13 вересня 2001 р.); Державна 
науково-технічна програма «Образний 
комп’ютер» (затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 листо-
пада 2000 р.); Державна науково-технічна 
програма розвитку топографо-геодизич-
ної діяльності та національного картогра-
фування на 2003–2010 рр. (затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 січня 2003 р.); Державна цільова 
програма реалізації технічної політики в 
агропромисловому комплексі на період 
до 2011 року (затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2007 р.); Державна програма прогнозу-
вання науково-технологічного розвитку на 
2008–2012 рр. (затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 
2007 р.); Державна цільова науково-тех-
нічна програма «Розроблення і освоєння 
мікроелектронних технологій, організація 
серійного випуску приладів і систем на їх 
основі» на 2008–2011 рр. (затверджена по-
становою Кабінету Міністрів України від 
21 листопада 2007 р.); Державна цільова 
науково-технічна та соціальна програма 
«Наука в університетах» на 2008–2012 рр. 
(затверджена постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 19 вересня 2007 р.); 
Державна цільова науково-технічна про-
грама розроблення і створення сенсорних 
наукоємних продуктів на 2008–2012 рр. 
(затверджена постановою Кабінету Міні-
стрів України від 5 грудня 2007 р.); Дер-
жавна цільова науково-технічна програма 
створення державної інтегрованої інфор-
маційної системи забезпечення управ-
ління рухомими об’єктами (зв’язок, на-
вігація, спостереження) (затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 вересня 2008 р.); Державна цільова 
науково-технічна програма «Створення 
хіміко-металургійної галузі виробництва 
чистого кремнію протягом 2009–2012 рр.» 
(затверджена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 8 жовтня 2008 р.); 
Державна цільова науково-технічна про-
грама впровадження і застосування грід-
технологій на 2009–2013 рр. (затверджена 
розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 2 квітня 2009 р.); Державна цільова 
науково-технічна програма «Нанотехно-
логії та наноматеріали» на 2010–2014 рр. 
(затверджена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 5 листопада 2009 р.).

Більшість державних цільових програм 
розраховані на 3–4 роки, з орієнтовним 
обсягом фінансування – це означає, що 
конкретні обсяги фінансування мають ви-
значатися в державних бюджетах на відпо-
відний рік. Реальне фінансування часто ви-
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являється меншим за орієнтовне, а інколи 
уже прийнята Урядом державна цільова 
програма не потрапляє до державного бю-
джету та її виконання має чекати наступ-
ного року. 

Отже, попри велику потенційну ефек-
тивність державних цільових програм як 
інструменту державної наукової політики, 
брак узаконених єдиних правил форму-
вання і затвердження державних цільових 
програм, що прослідковується у змісті та 
правовому статусі існуючих програм, які 
стосуються сфери науки, підриває їхню 
ефективність, дієвість і значення. 

На наш погляд, державні цільові про-
грами до 2015 р. і подальші роки формува-
тимуться тільки для вирішення нагальних 
науково-технічних, виробничих, економіч-
них і соціальних проблем, що виявляються 
в ході розробки довгострокового і серед-
ньострокового державних прогнозів соці-

ально-економічного розвитку України, що 
дозволить найтіснішим чином пов’язати 
державні цільові програми з рішенням 
ключових завдань соціально-економічного 
розвитку.

Висновки. З урахуванням викладе-
ного приходимо до висновку, що правові 
засади основних форм (прогнозування, 
планування та програмування) державного 
регулювання науки в Україні є на сьогодні 
декларативними, оскільки немає відповід-
них їх практичних механізмів і відповідних 
жорстких заходів контро лю за їх дотриман-
ням і виконанням. Тому доцільно внести 
зміни до Закону України «Про наукову і на-
уково-технічну діяльність», в якому визна-
чити серед форм державного регулювання 
наукової та науково-технічної діяльності 
прогнозування, стратегічне планування та 
цільове програмування. 
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Індивідуалізм став атрибутом розвине-
ності суспільства в другій половині ХІХ 
сторіччя. І фактично протиставив себе 
соціалістичному «колективізму». Відомі 
соціологи та психологи (Е. Дюркгейм, 
Джером С. Брунер, Ф. Тенніс, К. Поппер, 
С. фон Хайек,) фактично проголосили 
«оду» епосі, в якій «кожен сам за себе», і 
пов’язали її монополізацію в суспільстві 
зі зростаючою можливістю індивідуумів 
впливати на оточуюче середовище і оціню-
вати власне місце в соціумі через призму 
успішності приватних життєвих проектів. 
Така тенденція є протилежною традицій-
ному типові культури, що характеризу-
ється взаємозалежністю членів соціуму.

Індивідуалізм як психологічна орієнта-
ція набрав сили завдяки розповсюдженню 
цінностей демократії: надмірна свобода 
особи переростає у вседозволеність. Відго-
лоском індивідуалізму стає новий напрям 
у психології, який виникає в кінці ХХ сто-
річчя: сингл-психологія (single psychology). 
Однією з основоположників концепції 
«синглів» є американська дослідниця в га-
лузі соціальної психології Белла М. де Па-
уло. Вона також є засновницею Амери-
канської асоціації для людей одинаків (the 
American Association for Single People) [9].

Для дослідження ціннісних наста-
нов та особливостей поведінки в сингл-
психології за предмет наукового аналізу 
береться індивідуум, який ще два сторіччя 

тому сприймався як винятковий, а саме так 
званий «сингл». Розкриємо зміст цієї кате-
горії: сингл – це зріла особа, яка проживає 
відособлено і вважає таке становище нор-
мою життя. Людина-сингл не вважає за 
потрібне заводити сім’ю та дітей, оскільки 
останні сприймаються нею як «обмеження 
власної свободи». Для кращого розуміння 
поняття «сингл» або «індивідуаліст» звер-
немось до першопочаткових психологіч-
них концепцій.

Для позначання людей з індивідуаліс-
тичним типом світогляду американській 
психолог Г. Тріандіс ввів термін «ідіоцен-
трик». Він зробив висновок, що біхевіо-
ральними особливостями ідіоцентриків є 
націленість на успіх, постійне самовдоско-
налення та несхильність до проявів скром-
ності. У взаємодії з іншими індивідуалісти 
не прагнуть до глибинного комунікацій-
ного і психологічного контакту. Фактично 
в цьому дослідженні Г. Тріандіс описав 
«лице» громадянина сучасних розвинених 
демократій Західної Європи і США.

Широкомасштабне дослідження інди-
катора індивідуалізму на рівні різних куль-
тур світу було проведене нідерландським 
психологом Гертом Хофстедом [12, 154]. 
Вперше в 1967–1973 рр. учений провів ан-
кетування працівників транснаціональної 
корпорації IBM, яка вже на той час мала 
філії у десятках країн світу. Пізніше у ви-
мір порівняльних культурологічних інди-
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каторів за хофстедовою методикою вклю-
чилися суспільствознавці багатьох країн 
світу, в тому числі і пострадянських. Пло-
дом колективних наукових розробок стала 
методика модуля дослідження цінностей 
(Value Survey Module 1994 – VSM 94), за 
якою найчастіше і вираховується показник 
індивідуалізму для людей різних країн су-
часного світу [12, 158].

Використання хофстедової методики 
для оцінки схильності громадян з різних 
країн світу до цінностей індивідуалізму 
загалом підтвердило думку про протилеж-
ність «індивідуалістичного» Заходу «колек-
тивістському» Сходу. Дійсно, індекси інди-
відуалізму є найбільш високими в країнах 
Західної Європи (особливо в країнах англо-
саксонської цивілізації – США, Великобри-
танії) і найбільш низькими в країнах Азії, 
Африки і Латинської Америки. Цікаво від-
значити, що більш розвинені країни Сходу 
(наприклад, Японія) демонструють в цілому 
і більш високий, порівняно з іншими, не за-
хідними країнами, рівень індивідуалізму.

Підтвердження цьому висновку зна-
ходимо і в дослідженні Фонса Тромпена-
арса, нідерландського автора моделі крос-
культурної зміни цінностей [6, 122]. Він 
адаптував ціннісну модель Т. Парсонса про 
основні культурні дилеми і провів опиту-
вання у більше, ніж у 50 країнах світу. Од-
нією з пар діаметрально протилежних цін-
ностей стала «особистість vs колектив». В 
анкеті питання було поставлене наступним 
чином: дві людини сперечаються про те, як 
поліпшити якість життя.

Одна каже: «Вочевидь, якщо дати лю-
дині максимально можливу свободу і мож-
ливість розвиватися, то в результаті якість 
життя цієї людини покращиться».

Інша каже: «Якщо людина дбає про 
життя свого ближнього, якість життя по-
кращиться для кожного, навіть якщо це за-
чепить індивідуальну свободу та індивіду-
альний розвиток».

З ким ви погодитеся?
Критерієм ступеня розвитку індивіду-

алістичних цінностей Тромпенаарс вважав 

відсоток тих, хто вибирав першу дилему. 
Отримані ним результати виявилися багато 
в чому близькими до результатів Г. Хоф-
стеда: серед країн з високою перевагою ін-
дивідуальної незалежності (де більше 50% 
респондентів вибирали перший варіант за-
пропонованої дилеми) абсолютно перева-
жають європейські країни, а серед країн з 
низьким перевагою – країни Сходу [6, 124].

Таким чином, у країнах консолідованої 
демократії дилема «індивідуалізм–кому-
нітарність» вирішується на користь «син-
глів». Моду на індивідуалістичні цінності 
активно підтримують чисельні бізнес-тре-
нінги, курси, відкриті лекції і семінари, які 
мірилом функціонування сучасної людини 
визначають категорію «успішності», і при 
цьому успішності не групової, а індивіду-
алістичної.

Суспільство сучасних демократій стає 
таким, у якому всі вільні і «ніхто нічого 
нікому не винний». Ідеал функціонування 
демократичного політичного режиму ви-
явив власні недоліки не тільки в системі 
управляння, а і фактично опосередковано 
став загрозою демографічній стабільності 
в «прогресивних» країнах.

Крім того, із вкоріненням сучасного 
фемінізму жіноча енергія перемістилася 
від сфери підтримки сімейного побуту до 
виробництва і розподілу матеріальних цін-
ностей капіталістичного світу. Фактично 
«бізнесовий номінал» жінки зрівнявся з 
чоловічим. Батьківська завантаженість у 
піклуванні за дітей стала асиметричною 
при фактичній рівності прав чоловіка і 
жінки. Націленість жінки на здобуття висо-
кого соціального й матеріального статусу 
нівелює її бажання мати дітей. Тому фено-
мен «багатодітна родина» можемо частіше 
побачити в бідних родинах.

Думка про стирання гендерних відмін-
ностей не є новою. На перший погляд, уосо-
блення особи не несе негативу: сингл про-
живання робить людину більш схильною 
до кар’єрного зростання, до налагодження 
комунікаційного контакту з більшою кіль-
кістю індивідуумів. «Сингли» є більш мо-
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більними і космополітичними ніж сімейні 
пари. Така модель поведінки сприймається 
як бажана для сучасних міжнародних ком-
паній. Але в ній криється загроза не просто 
сім’ї як «первинного і основного осередку 
суспільства», а і загальній демографічній 
ситуації [5].

За даними Статистичної служби Євро-
пейського союзу, на початку другої декади 
ХХІ сторіччя «загрозливі» тенденції пере-
втілилися у факти, серед яких:

 – падіння народжуваності;
 – підвищення кількості розлучень;
 – збільшення числа небажаючих 

вступати в шлюбні відносини.
Крім того, останні демографічні дані 

демонструють зменшення числа шлюбів у 
межах ЄС-27 та збільшення числа розлу-
чень, що в цілому призвело до збільшення 
кількості дітей, народжених незаміжніми 
жінками.

Проаналізувавши статистичні дані за 
1970 і 2010 рр., можна зробити висновок: 
у країнах ЄС-27 у середньому кількість 
шлюбів впала на 36%, а кількість розлу-
чень помножилась у 2 рази. У ЄС-27 38,3% 
дітей у 2010 р. народилися поза шлюбом, в 
той час як відповідний показник за 1990 р. 
складав 17,4% (у 2011 р. в Польщі одна ди-
тина з кожних п’яти новонароджених була 
народжена поза шлюбом) [13].

Цілком очевидно, що сама концепція 
сім’ї зазнала значних змін. Однією з най-
більш поширених моделей соціальної взає-
модії пари «жінка–чоловік» стала так звана 
модель LAT (living-apart-together), дослівно 
проживання окремо-разом. Вона фактично 
являє собою комунікаційну модель у ви-
гляді зустрічей час від часу. В таких парах 
з народженням дітей сама модель комуні-
кації чоловіка-жінки не змінюється [10].

Широкомасштабні дослідження проде-
монстрували перехід сім’ї від нуклеарного 
(традиційного) типу до еголітарного. Мо-
дель сучасної еголітарної родини характе-
ризується набором наступних цінностей: 
ухилення від відповідальності один за од-
ного, симетричність прав жінки і чоловіка, 

відсутність або неглибокий рівень соціаль-
ної інтеракції з родичами партнера.

У 2013 р. темою жвавих дискусій євро-
пейського співтовариства стали одностатеві 
шлюби. На сьогоднішній день реєстрація 
одностатевих шлюбів є законною на загаль-
нодержавному рівні в 13 країнах світу, серед 
яких Аргентина, Бразилія, Бельгія, Данія, 
Канада, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Іс-
ландія, ПАР, Португалія, Франція, Швеція. 
Відтак, видимість і легітимація одностате-
вих пар стала більш вираженою.

Низка наукових і технологічних інно-
вацій зіграла важливу роль в останніх де-
мографічних та сімейних змінах. Завдяки 
масовому поширенню технічних іннова-
цій, таких як телебачення, інтернет, а також 
більша доступність подорожувати світом, 
значно змінилися фізичні та психічні го-
ризонти людей, що сприяло трансформації 
підходів і очікувань від сімейного життя. 
Фактично відбувається індивідуалізація 
та секуляризація життя сучасної людини. 
Економічний розвиток, у поєднанні із ши-
рокими можливостями для мобільності, 
призводить до збільшення міжнародної мі-
грації. Міграція є однією з основних демо-
графічних змінних, що впливають на склад 
і обсяг населення і формування нових сі-
мейних структур.

Майбутнє сім’ї залежить від ряду най-
різноманітніших, але взаємопов’язаних 
факторів, таких як: загальні соціальні цілі, 
індивідуальні права людини, гендерна рів-
ність, солідарність між поколіннями тощо. 
Особлива увага політиків повинна бути 
націлена на вирішення проблем на макро-
рівні: старіння населення у взаємозв’язку 
з низькою народжуваністю. За загальними 
коефіцієнтами народжуваності і смертності 
на 1000 осіб наявного населення в Україні 
народжуваність становить 10,9, а смерт-
ність − 15,5, а відтак коефіцієнт природного 
приросту (скорочення) населення дорівнює 
мінус 4,6 (дані за 2011 р.) [3]. Нинішній ін-
струментарій сімейної політики в Україні 
явно недостатній, щоб повністю реалізу-
вати пов’язані з родиною політичні цілі.

К.Ю. Вороніна



Вісник Академії адвокатури України

34

число 2(27) 2013.

Синергія низки взаємодіючих і взаємо-
доповнюючих економічних, технологічних 
і культурних факторів, що посилилася після 
1960-х рр., спричинила зміну концепції 
сім’ї, якій стало важко надати універсальне 
узгоджене визначення. Юридичною аль-
тернативою шлюбу стало партнерство або 

взагалі відсутність сім’ї як такої («сингл» 
проживання окремої особи). Ці зміни, а та-
кож їх демографічні та соціальні наслідки 
підняли серйозну заклопотаність (якщо не 
паніку) серед дослідників соціальної пси-
хології і політиків з усього світу.
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В системі юридичних гарантій реалі-
зації прав і охоронюваних законом інтер-
есів громадян одна із головних ролей на-
лежить правовому захисту, за допомогою 
якого досягається відновлення порушених 
майнових або особистих немайнових прав, 
попередження та припинення дій, які пору-
шують або здатні порушити права й інтер-
еси осіб. В кожній галузі права закріплені 
норми про захист прав та інтересів фізич-
них і юридичних осіб. Безсумнівно, кон-
кретним галузям властиві свої специфічні 
способи захисту, обумовлені розходжен-
ням в предметах і методах їх правового 
регулювання. Оскільки цивільне і сімейне 
право є близькими один до одного, «суміж-
ними» галузями права, викликає інтерес 
можливість застосування способів захисту, 
передбачених Цивільним кодексом Укра-
їни до регулювання сімейних відносин, та 
порівняння способів захисту, що застосо-
вуються в цих галузях права.

З точки зору матеріально-правового 
змісту право на захист складає три групи 
можливостей:

1) застосування самозахисту;
2) застосування заходів оперативного 

впливу;
3) звернення до компетентних органів 

за захистом свого права [1, 155–156].
У ст. 16 ЦК України перераховані спо-

соби захисту цивільних прав і охоронюва-

них законом інтересів. Відповідно до зазна-
ченої статті способами захисту цивільних 
прав та інтересів можуть бути: визнання 
права, визнання правочину недійсним, 
припинення дії, яка порушує право; від-
новлення становища, яке існувало до по-
рушення; примусове виконання обов’язку 
в натурі, зміна правовідношення, припи-
нення правовідношення, відшкодування 
збитків та інші способи відшкодування 
майнової шкоди, відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди, визнання незакон-
ними рішення, дій чи бездіяльності органу 
державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу місцевого са-
моврядування, їхніх посадових і службо-
вих осіб. Крім цього, захист цивільних прав 
і інтересів, може здійснюватися й іншими 
способами, передбаченими договором або 
законом. Способами захисту сімейних 
прав та інтересів, відповідно до ст. 18 СК 
України, є встановлення правовідношення, 
примусове виконання добровільно не ви-
конаного обов’язку, припинення право-
відношення, а також його анулювання, 
припинення дій, які порушують сімейні 
права, відновлення правовідношення, яке 
існувало до порушення права, відшкоду-
вання матеріальної та моральної шкоди, 
зміна правовідношення, визнання незакон-
ними рішень, дій чи бездіяльності органу 
державної влади, органу влади Автономної 
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Республіки Крим або органу місцевого са-
моврядування, їх посадових і службових 
осіб. Перелік способів захисту наведений 
у ст. 18 СК України, є вичерпним.

Визнання права є одним із найпоши-
реніших способів захисту цивільних прав 
і законних інтересів. Необхідність в цьому 
способі захисту виникає тоді, коли наяв-
ність у особи певного суб’єктивного права 
піддається сумніву, суб’єктивне право 
оспорюється, заперечується або є реальна 
погроза таких дій. В сімейному праві та-
кий спосіб захисту відсутній, але він є не-
обхідним при вирішенні багатьох питань, 
які стосуються права власності. Так, у разі 
невизнання чоловіком самостійного права 
дружини на житло, суд за позовом остан-
ньої, визнає за нею це право. В свою чергу, 
дружина може подати до суду заяву про ви-
знання права спільної сумісної власності 
на певне майно, яке чоловік вважає своїм 
[2, 495]. В Сімейному кодексі міститься 
такий спосіб захисту, як встановлення пра-
вовідношення. Цей спосіб захисту не є то-
тожнім із визнанням права і використову-
ється при встановленні походження дітей, 
визнанні батьківства, материнства.

Визнання правочину недійсним засто-
совується в тих випадках, коли необхідно 
відновити становище, що існувало до укла-
дення правочину з порушенням умов його 
дійсності. Цей спосіб регламентується 
ст.ст. 215–236 ЦК України. Визнання пра-
вочину недійсним не визначене серед спо-
собів захисту сімейних прав і обов’язків в 
ст. 18 СК України, але цей спосіб захисту 
застосовується при визнанні недійсними 
численних сімейно-правових договорів. 
Такий сімейно-правовий спосіб захисту, як 
анулювання сімейного правовідношення 
має спільне із визнанням правочину не-
дійсним. Цей спосіб захисту має місце у 
разі визнання шлюбу недійсним, визна-
ння усиновлення недійсним, виключенні 
особи, як матері, батька із актового запису 
про народження дитини, але він не замінює 
цивілістичного способу захисту – визнання 
правочину недійсним.

Розповсюдженим способом захисту 
суб’єктивних прав і охоронюваних законом 
інтересів є припинення дій, які порушують 
право. Цей спосіб захисту закріплений в 
Цивільному і Сімейному кодексах. Нерідко 
призначення цього способу захисту склада-
ється в усуненні перешкод для здійснення 
права. Наприклад, коли один з подружжя 
забрав річ, яка є предметом спільної су-
місної власності, що позбавило іншого з 
подружжя можливості користування цією 
річчю, або у разі усунення перешкод, які 
чиняться одному з батьків у здійсненні 
його права на особисте виховання дитини. 

Відновлення становища, що існувало 
до порушення права або відновлення пра-
вовідношення, яке існувало до порушення 
права (формулювання в Сімейному ко-
дексі України), як самостійний спосіб за-
хисту застосовується в тих випадках, коли 
суб’єктивне право в результаті правопору-
шення не припиняє свого існування і може 
бути реально відновлене шляхом усунення 
наслідків правопорушення. Цей спосіб за-
хисту знаходить свій прояв у вимогах про 
усунення перешкод у здійсненні права 
власності, про застосування наслідків не-
дійсного правочину, про виселення особи 
з незаконно зайнятого приміщення і інших 
вимогах. Наприклад, за допомогою цього 
способу захисту відновлюється порушене 
право дитини жити та виховуватись в сім’ї, 
з використанням цього ж способу захисту 
зв’язано повернення дитини, яка була віді-
брана від батьків без позбавлення батьків-
ських прав.

Примусове виконання обов’язку в на-
турі, як спосіб захисту цивільних прав і 
законних інтересів характеризується тим, 
що порушник повинен реально виконати 
ті дії, які він зобов’язаний вчинити. З ви-
конанням обов’язку в натурі схожий сі-
мейно-правовий спосіб захисту – приму-
сове виконання добровільно не виконаного 
обов’язку, яким буде стягнення аліментів в 
сімейному праві.

Своєрідним способом захисту є припи-
нення та зміна правовідношення. Ці спо-
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соби захисту притаманні як цивільному, 
так і сімейному законодавству. Захист 
суб’єктивних цивільних прав і законних 
інтересів шляхом зміни або припинення 
правовідносин здійснюється найчастіше 
шляхом звернення з позовом про зміну чи 
розірвання договорів. Однак закон не пере-
шкоджає пред’явленню вимоги про зміну 
або припинення правовідносини і у тих ви-
падках, коли його підставою є не договір, 
а інший юридичний факт, особливо це є 
притаманним сімейному праву. Так, відпо-
відно до ч. 2 ст. 104 СК України шлюб при-
пиняється внаслідок його розірвання. Цей 
же спосіб захисту використовується при 
скасуванні усиновлення, розірванні дого-
вору про патронат. 

Спільними для сімейного і цивільного 
законодавства є такі способи захисту, як 
відшкодування матеріальної і моральної 
шкоди. При визначенні підстав виник-
нення права на таке відшкодування та роз-
міру відшкодування мають застосовува-
тись норми Цивільного  кодексу України.

Визнання незаконними рішення, дій 
чи бездіяльності органу державної влади, 
органу влади АР Крим, органу місцевого 
самоврядування, їхніх посадових і служ-
бових осіб характеризується чітко визна-
ченим суб’єктом заподіяння шкоди. Такий 
спосіб захисту прав в Сімейному кодексі 
визначений. Він може застосовуватись, на-
приклад, при визнанні незаконними рішень 
органу опіки та піклування, відмові у реє-
страції шлюбу та багатьох інших випадках.

Виходячи з викладеного, можна зро-
бити висновок, що ч. 2 ст. 18 СК України 
звужує можливості захисту прав і інтересів 
учасників сімейних відносин, оскільки ви-
значає в імперативній формі перелік лише 
деяких способів захисту сімейних прав та 
інтересів і не допускає можливості засто-
сування інших способів захисту, зокрема, 
закріплених в ст. 16 ЦК України. Тому, в 
ч. 2 ст. 18 СК України необхідно зробити 
застереження про можливість захисту сі-
мейних прав та інтересів іншими спосо-
бами, передбаченими законом.

Цікавим є застосування самозахисту в 
сімейному праві, існування якого випливає 
із ч. 5 ст. 55 Конституції України, в якій за-
значено, що кожен має право будь-якими не 
забороненими законом засобами захищати 
свої права і свободи від порушень і проти-
правних посягань. Відповідно до ч. 1 ст. 19 
ЦК України «особа має право на самоза-
хист свого цивільного права та права іншої 
особи від порушень і протиправних пося-
гань. Самозахистом є застосування особою 
засобів протидії, які не заборонені законом 
та не суперечать моральним засадам сус-
пільства». Ця форма захисту допускається 
тоді, коли потерпілий має можливість пра-
вового впливу на порушника, не вдаючись 
до допомоги судових або інших органів. 

В Сімейному кодексі України само-
захист, як форма захисту, не визначений 
але він неодноразово згадується, зокрема, 
у ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 262 СК 
України. Цікавим є те, що в Сімейному ко-
дексі застосування самозахисту виписано 
виключно в цілях захисту прав і інтересів 
дітей, повнолітніх дочки та сина, внуків, 
малолітніх, неповнолітніх, повнолітніх не-
працездатних братів, сестер, пасинка, пад-
черки і немає можливості застосування са-
мозахисту по відношенню до самого себе. 

Звернемось до основних засад само-
захисту. В ч. 1 ст. 19 ЦК України визна-
чаються підстави для застосування са-
мозахисту. Ними є не лише порушення 
і протиправні посягання на власні права 
особи, але і права інших осіб, коло яких 
не обмежується законом. До способів са-
мозахисту належать фактичні і юридичні 
дії. Таке розуміння самозахисту цілком 
відповідає змісту ч. 2 ст. 19 ЦК України, 
згідно з якою способи самозахисту можуть 
встановлюватись договором або актами 
цивільного законодавства. У ч. 2 ст. 19 ЦК 
України визначені критерії, за якими певна 
дія яка не суперечить закону чи моральним 
засадам суспільства, може вважатися спо-
собом самозахисту, а саме:

1) відповідність до змісту порушеного 
права;

О.В. Нєкрасова
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2) відповідність до дії, якою порушене 
право;

3) співмірність з наслідками порушен-
ня права.

Взагалі самозахист специфічний тим, 
що правомірність його меж строго не об-
креслена. Частина 1 ст. 12 ЦК проголошує, 
що особа здійснює свої права вільно, на 
власний розсуд, тому слід пам’ятати, що 
при здійсненні права на самозахист його 
способи не повинні виходити за межі дій, 
необхідних для припинення порушення, 
інакше це буде вважатися самоуправством 
[3, 97–98]. Самоуправство – це прояв сва-
волі, коли особа діє на власний розсуд, всу-
переч порядку вирішення певного питання, 
що встановлений законом або договором 
Наприклад, чоловік проник у квартиру, де 
проживає його колишня дружина, і забрав 
свої речі, які у зв’язку із заборгованістю 

по аліментах на дитину вона відмовилася 
віддати. В цьому разі дії дружини можна 
назвати самозахистом, оскільки закон до-
зволяє притримати речі в такому випадку, 
тим більше, що вони були залишені чолові-
ком у помешканні, де вони раніше спільно 
проживали. Дії чоловіка є самоуправством, 
оскільки він незаконно проник у помеш-
кання,  право на проживання в якому він 
втратив, чим порушив право на недотор-
каність житла [2, 529–530]. Таким чином, 
наявною є необхідність застосування само-
захисту не тільки по відношенню до інших 
осіб (дітей, внуків і т.д.), як це передбачено 
в Сімейному кодексі України, але і по від-
ношенню до самого себе. У зв’язку з цим, 
в Сімейному кодексі доцільно зауважити 
про можливість застосування самозахисту 
за правилами Цивільного кодексу України 
про самозахист. 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. У сучасних умовах цивільно-пра-
вовий договір виступає як один із найефек-
тивніших механізмів регулювання суспіль-
них відносин. Феномен договору, попри 
значну кількість наукових досліджень за-
лишається все ще недостатньо вивченим. 
Розвиток економіки, виникнення нових 
договірних типів та видів, адаптація ві-
тчизняних правових актів до європейських 
та світових стандартів обумовлюють необ-
хідність постійного удосконалення україн-
ського законодавства.

Договір не лише впливає на динаміку 
цивільних відносин, але й визначає зміст 
прав та обов’язків учасників конкретного 
договірного зобов’язання [9, 19]. Однією 
із запорук ефективності договору як регу-
лятора є його чинність, що визначається 
залежно від наявності у договорі істотних 
умов. У зв’язку з цим, встановлення істот-
них умов будь-якого договору, в тому числі 
й багатостороннього, набуває особливої 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Науково-теоретичну розробку іс-
тотних умов цивільно-правових договорів 
здійснювали Л.В. Андрєєва, С.М. Бервено, 
М.І. Брагінський, В.А. Васильєва, В.В. Ві-
трянський, Ф.І. Гавзе, А.С. Грунський, 
О.Г. Єршов, І.І. Зазуляк, О.С. Іоффе, 

В.В. Кулаков, В.В. Луць, В.О. Нюняєв, 
І.В. Стрижак. Істотні умови окремих різ-
новидів багатосторонніх договорів (до-
говорів про спільну діяльність, засно-
вницьких договорів) досліджували у своїх 
працях О.Є. Блажівська, М.П. Журавльов, 
С.М. Ілюшніков, Т.В. Ламм, О.Б. Савельєв, 
Г.В. Цепов, К.В. Шаперенков, Г.В. Юров-
ська. Проте проблематика істотних умов 
багатосторонніх договорів залишається 
недостатньо розробленою, що зумовлено 
низкою причин, серед яких відсутність 
дефініції багатостороннього договору у за-
конодавстві, неоднакове його тлумачення 
в науці та практиці, наявність у доктрині 
різних підходів до розуміння предмета до-
говору, відплатності чи безвідплатності ба-
гатосторонніх договорів, їх строковості чи 
безстроковості. 

Формулювання цілей статті (по-
становка завдання). Мета статті – вста-
новити істотні умови багатостороннього 
договору шляхом визначення предмета ба-
гатостороннього договору та інших умов, 
які є істотними для договорів даного типу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Частина 4 ст. 626 Цивільного ко-
дексу України (надалі – ЦК) встановлює, 
що до договорів, які укладаються більш 
як двома сторонами (багатосторонні дого-
вори), застосовуються загальні положення 
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про договір, якщо це не суперечить багато-
сторонньому характеру цих договорів [12]. 
Учасники багатосторонніх договорів праг-
нуть досягнути єдиної, спільної мети, а 
тому у системі цивільно-правових догово-
рів за спрямованістю мети багатосторонні 
договори складають окремий договірний 
тип. До типу багатосторонніх договорів 
належать договори про спільну діяльність, 
договори про заснування юридичної особи 
(наприклад, засновницький договір ТОВ), 
договори про заснування та регулювання 
діяльності юридичної особи (засновниць-
кий договір повного товариства), договори 
про поділ майна (договір про поділ спадко-
вого майна). 

Найважливіші елементи змісту будь-
якого договору відображаються у його 
істотних умовах [7, 12]. Відповідно до 
ст. 638 ЦК істотними умовами договору є 
умови про предмет договору, умови, визна-
чені законом як істотні або є необхідними 
для договорів даного виду, а також умови, 
щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін 
має бути досягнуто згоди. Для того, щоб 
будь-який договір вважався укладеним, 
його сторони повинні у належній формі 
досягти згоди з усіх істотних умов. 

Першою істотною умовою будь-якого 
договору, у тому числі багатостороннього, 
є умова про предмет, що вказує на сутність 
(тип та вид) зобов’язання, що породжу-
ється договором [13, 94–95]. Таким чином, 
предмет договору про спільну діяльність, 
договору про заснування юридичної особи 
чи договору про поділ майна повинен відо-
бражати їх належність до типу багатосто-
ронніх договорів. У чинному законодавстві 
відсутня дефініція предмета договору, що 
зумовлює неоднакове його розуміння у ци-
вілістичній доктрині. 

Одні науковці предмет договору ото-
тожнюють із його об’єктом (річчю, майно-
вими правами, роботами, послугами) [6, 9], 
інші визначають предмет договору як дії 
(або бездіяльність), які повинна вчинити 
(або утриматись від вчинення) зобов’язана 
сторона [10, 129]. Найбільш поширеною є 

концепція складної внутрішньої структури 
предмета договору, прихильники якої вва-
жають, що предмет договору відображає 
основну характеристику зобов’язання та 
включає юридичний об’єкт (дії, які за до-
говором повинен вчинити боржник – ви-
конати роботу, надати послугу, передати 
річ тощо) та матеріальний об’єкт (річ або 
інше благо, на яке ці дії спрямовані [8, 107; 
2, 26].

Визначення предметa договорів про 
спільну діяльність, договорів про засну-
вання юридичних осіб та інших видів 
багатосторонніх договорів повинно ґрун-
туватись на особливостях, зумовлених ба-
гатостороннім характером цих договорів 
і здійснюватись на основі загального для 
них поняття – «предмет багатостороннього 
договору». Водночас при тлумаченні пред-
мета багатостороннього договору слід вра-
ховувати, що його розуміння має, з одного 
боку, відповідати хоча б одному із циві-
лістичних підходів до предмета договору, 
а з іншого – відображати основні ознаки 
власне багатостороннього договору. 

Для формулювання предмета багато-
стороннього договору використаємо кон-
цепцію складної внутрішньої структури 
предмета договору, оскільки предмет – це 
істотна умова договору, яка вказує на сут-
ність договірного зобов’язання та не може 
обмежуватись лише характеристикою кон-
кретної речі, майна чи іншого блага, але й 
повинна обов’язково містити вказівку на 
дії, які вчиняють сторони для виконання 
договору.

У багатосторонніх договорах учасники 
прагнуть досягнути єдину, спільну мету. 
Досягнення цієї мети відбувається у про-
цесі та завдяки спільній діяльності усіх 
учасників. Саме у спільній діяльності ви-
ражається сутність зобов’язання, що ви-
никає з багатостороннього договору. Зо-
крема, при здійсненні спільної діяльності 
кожен учасник багатостороннього дого-
вору виступає як окрема сторона і володіє 
приблизно однаковим комплексом прав та 
обов’язків, а тому для багатосторонніх до-
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говорів не характерна ситуація, коли одна 
сторона за договором повинна вчинити ак-
тивні дії, а інша сторона може залишатись 
пасивною. У багатосторонньому договорі 
немає чітко визначеної зобов’язаної сто-
рони, адже кожен учасник відповідає перед 
усіма іншими учасниками, і навпаки. Для 
того, щоб спільно діяти, учасники повинні 
довіряти одне одному. 

Оскільки сутність зобов’язання, що 
виникає із багатостороннього договору 
(спільна мета, довірчий характер відносин 
між учасниками, виступ кожного учасника 
як окремої сторони тощо) реалізується у 
спільній діяльності, то саме спільна ді-
яльність і є предметом багатостороннього 
договору. Спільна діяльність може перед-
бачати як вчинення учасниками певних 
активних дій (здійснення реєстрації юри-
дичної особи, відкриття рахунків в банку, 
внесення вкладів тощо), так і утримання 
від вчинення певних дії (нерозголошення 
певної інформації про діяльність чи склад 
учасників багатостороннього договору, 
утримання від здійснення дій, що перешко-
джатимуть веденню спільної діяльності 
тощо).

Об’єкт договору поділяється на юри-
дичний (дії, які вчиняють сторони дого-
вору) та матеріальний (річ або інше благо, 
на яке ці дії спрямовані). Юридичним 
об’єктом багатостороннього договору є дії 
учасників, які залежно від того, який саме 
багатосторонній договір укладено, можуть 
полягати у діях із створення юридичної 
особи; діях із створення та регулювання 
діяльності юридичної особи; діях із здій-
снення спільної діяльності без створення 
юридичної особи; діях із поділу майна. 

Матеріальний об’єкт може бути ви-
ділений не у всіх багатосторонніх дого-
ворах, оскільки існують багатосторонні 
договори, не пов’язані з необхідністю 
учасників об’єднувати свої майнові вне-
ски чи створювати статутний капітал (на-
приклад, договори про спільну діяльність 
без об’єднання вкладів учасників). У всіх 
інших багатосторонніх договорах є матері-

альний об’єкт. Так, матеріальним об’єктом 
багатостороннього договору із створення 
юридичної особи та багатостороннього 
договору із створення та заснування юри-
дичної особи є внески учасників у спільну 
діяльність; багатостороннього договору 
із спільної діяльності без створення юри-
дичної особи (крім договорів, що не пе-
редбачають об’єднання внесків учасників) 
– вклади учасників у спільну діяльність; 
багатосторонніх договорів із поділу майна 
– майно, яке кожен із учасників отримає в 
результаті здійснення поділу.

Крім предмета, істотною умовою ба-
гатостороннього договору є спільна мета 
учасників. Спільна мета не входить до 
складу предмета, а є самостійною істот-
ною умовою багатостороннього договору. 
Крім спільної мети, окремий учасник бага-
тостороннього договору може мати додат-
кову (акцесорну) мету, яка є похідною від 
спільної мети та реалізується лише разом 
із нею [11, 29]. Між спільною діяльністю 
як предметом багатостороннього дого-
вору та спільною метою учасників багато-
стороннього договору існує нерозривний 
взаємозв’язок – мета може бути досягнута 
лише у результаті здійснення спільної ді-
яльності, а те, яка саме діяльність здій-
снюється, залежить від характеру спільної 
мети. 

Згідно з чинним законодавством сто-
рони зобов’язані погодити також ціну 
та строк дії договору. Строк не є істот-
ною умовою багатосторонніх договорів, 
оскільки вони можуть бути як строковими, 
так і укладеними на невизначений строк 
(наприклад, з положень ч. 1 ст. 1142 ЦК 
випливає, що договір простого товариства 
може бути безстроковим).

Ціна є істотною умовою відплатних до-
говорів, а тому для того, щоб визначити, чи 
ціна є істотною умовою багатосторонніх 
договорів, слід встановити чи дані дого-
вори за своєю природою є відплатними чи 
безвідплатними. Частиною 5 ст 626 ЦК за-
кріплено презумпцію відплатності цивіль-
них договорів, відповідно до якої договір 
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є відплатним, якщо інше не встановлено 
договором. законом або не випливає із суті 
договору. Критерієм поділу договорів на 
відплатні та безвідплатні прийнято вва-
жати наявність чи відсутність зустрічного 
надання (еквіваленту). Так, відплатними є 
договори, за якими кожна із сторін пови-
нна отримати плату або інше зустрічне на-
дання за виконання своїх обов’язків, а без-
відплатними – договори, у яких лише одна 
із сторін здійснює дії майнового характеру 
і не отримує від іншої сторони зустрічного 
майнового задоволення [1, 12]. 

Припустимо, багатосторонні договори 
є безвідплатними договорами. Кожен учас-
ник у багатосторонньому договорі має од-
наковий правовий статус і наділений, як 
правило, тотожним комплексом прав та 
обов’язків. Натомість у безвідплатних до-
говорах не існує такого балансу між учас-
никами, оскільки за змістом даних догово-
рів лише одна із сторін вчиняє на користь 
іншої певну дію майнового характеру і не 
отримує нічого взамін. Відповідно у без-
відплатному договорі завжди лише одна 
сторона отримує щось за договором. Ба-
гатосторонні договори вчиняються заради 
досягнення учасниками певної спільної 
мети, тобто в інтересах усіх учасників. Ко-
жен окремий учасник отримує щось лише 
тоді, коли всі інші учасники теж щось отри-
мують. Такі особливості багатосторонніх 
договорів не дозволяють трактувати їх як 
безвідплатні договори.

Відплатними є багатосторонні дого-
вори, спрямовані на створення юридичної 
особи, оскільки учасники даних договорів, 
здійснюють дії із створення та реєстрації 
юридичної особи, в результаті діяльності 
якої у засновників можуть виникнути певні 
матеріальні вигоди [4, 577]. Аналогічно 
відплатними є багатосторонні договори, 
метою яких є створення та регулювання 
діяльності юридичної особи, що підтвер-
джується наявністю в учасника повного 
товариства та вкладника командитного 
товариств права одержувати частину при-
бутку товариства в порядку, встановле-

ному засновницьким договором (ст. 123, 
137 ЦК). Відплатними є багатосторонні 
договори, метою яких є здійснення поділу 
майна, оскільки учасники даних договорів 
у результаті їх виконання стають власни-
ками певного майна. Залишається ще один 
вид багатосторонніх договорів – багатосто-
ронні договори, метою яких є здійснення 
спільної діяльності без утворення юридич-
ної особи. 

Стаття 1130 ЦК передбачає можливість 
укладення договору про спільну діяльність 
з об’єднанням вкладів учасників (договір 
простого товариства) та без об’єднання 
вкладів учасників. За договором простого 
товариства сторони беруть зобов’язання 
об’єднати свої вклади та спільно діяти з 
метою одержання прибутку або досяг-
нення іншої мети. Договір простого това-
риства є відплатним, оскільки кожен учас-
ник вносить вклад у спільну діяльність, що 
надає йому право брати участь у розподілі 
прибутку або іншого майнового резуль-
тату, отриманого у процесі спільної діяль-
ності (продукції, плодів тощо). Крім того, 
внесене учасниками як вклад у спільну 
діяльність майно стає їх спільною част-
ковою власністю. Таким чином, учасники 
договору простого товариства отримують 
майнове задоволення у вигляді внесення 
вкладів у спільну справу, набуття у влас-
ність майна, а тому договір простого това-
риства є відплатним навіть у тому випадку, 
коли спільна діяльність не спрямована на 
отримання прибутку [3, 819–820].

Водночас, існують договори про 
спільну діяльність, за якими учасники не 
зобов’язуються вносити вклади, а тому 
вони за загальним правилом не є відплат-
ними. Проте якщо учасники договору про 
спільну діяльність без об’єднання вкладів 
прагнуть отримати прибуток, то такий до-
говір так само буде відплатним. Досить 
складно навести приклад конкретного ба-
гатостороннього договору, учасники якого 
водночас зобов’язуються спільно діяти для 
досягнення некомерційної мети; не вно-
сять вклади у спільну діяльність; можуть 
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досягнути некомерційної мети без будь-
яких дій майнового характеру. 

Рівний правовий статус кожного із 
учасників багатостороннього договору, не-
обхідність або внести внески у спільну ді-
яльність, або вчинити певні дії майнового 
характеру свідчать, що багатосторонні до-
говори є відплатними договорами. Особли-
вість відплатності багатосторонніх дого-
ворів полягає у тому, що майнове надання 
учасники отримують не один від одного 
(як у більшості відплатних договорів), а у 
процесі вчинення дій, спрямованих на до-
сягнення спільної мети. 

Актуальним є питання, що слід вважати 
ціною відплатного багатостороннього до-
говору. За логікою, ціна багатостороннього 
договору повинна обчислюватись у розмірі 
суми внесків його учасників у спільну ді-
яльність, оскільки прагнення учасників 
отримати прибуток або досягнути іншу ко-
мерційну мету завжди зумовлює необхід-
ність внесення кожним із них певного май-
нового вкладу. Проте не всі науковці згодні 
вважати ціною договору суму вкладів його 
учасників. Існує думка, що ціна договору 
еквівалентна найбільшому за вартістю 
вкладу учасника [5, 769]. Визначати ціну 
багатостороннього договору залежно від 
вартості лише одного із вкладів учасників 
не варто, оскільки у багатосторонньому 
договорі кожен учасник має однаковий 
правовий статус, а тому якщо один учас-
ник повинен внести майновий вклад, то і 
на інших учасників покладається анало-
гічний обов’язок. Відповідно – визначення 
ціни багатостороннього договору залежно 
від одного із вкладів учасників порушує 
той баланс, який існує між сторонами да-
ного договору. Слід також враховувати, що 
не завжди вклад учасника є конкретною 
грошовою сумою, оскільки ЦК передба-
чає, що вкладом можуть бути не лише гро-
шові кошти, але й інше майно учасника, 

його професійні та інші знання, навички та 
вміння, ділова репутація, ділові зв’язки. 

Вважаємо, що ціну відплатного бага-
тостороннього договору слід визначати як 
суму внесків усіх учасників договору. Ці-
ною багатостороннього договору, метою 
якого є створення юридичної особи, а та-
кож багатостороннього договору, спрямо-
ваного на створення і регулювання діяль-
ності юридичної особи після здійснення 
її державної реєстрації, є сукупний розмір 
вкладів учасників до статутного (складе-
ного) капіталу товариства (для АТ – сума 
вартості акцій товариства, що придбає 
кожен із учасників); ціною багатосторон-
нього договору, метою якого є спільна ді-
яльність без утворення юридичної особи, 
– сукупний розмір внесків учасників у 
спільну діяльність; ціною багатосторон-
нього договору, метою якого є здійснення 
поділу майна, – вартість майна. 

Висновки. Істотними умовами багато-
стороннього договору є предмет, спільна 
мета учасників та ціна. Предметом багато-
стороннього договору є спільна діяльність. 
Предмет багатостороннього договору 
включає юридичний і матеріальний об’єкт. 
Юридичним об’єктом є дії учасників бага-
тостороннього договору, які залежно від 
того, який саме багатосторонній договір 
укладено, можуть полягати у діях із ство-
рення юридичної особи; діях із створення 
та регулювання діяльності юридичної 
особи; діях із здійснення спільної діяль-
ності без створення юридичної особи; діях 
із поділу майна. Матеріальним об’єктом 
багатосторонніх договорів (крім договорів, 
які не передбачають об’єднання вкладів 
учасниками для спільної діяльності) є вне-
ски учасників або майно у багатосторонніх 
договорах із поділу майна. Багатосторонні 
договори є відплатними договорами, а 
тому їх істотною умовою є ціна.

О.С. Таран
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена исследованию содержания многостороннего договора как сделки. 

Определено, что к существенным условиям многостороннего договора относятся пред-
мет многостороннего договора, общая цель участников и цена.

SUMMARY
The article investigates the content of a multilateral contract as a transaction. It is determined 

that the essential conditions of a multilateral contract include the subject of a multilateral contract, 
the common aim and the price.

Рекомендовано кафедрою цивільного,  
господарського права та процесу
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Система принципів сімейного права, як 
відомо, припускає не лише їхню єдність, 
але й диференціацію на підставі ретельно 
відібраних критеріїв наукової класифікації. 
Попри цей факт, в українській юридич-
ній теорії досі не приділялося спеціальної 
уваги класифікації принципів сімейного 
права, хоча така потреба вже назріла. Тоді 
як, приміром, російській сімейно-правовій 
науці відомі спроби розв’язання аналогіч-
ної проблеми; комплексне дослідження 
класифікації принципів російського сімей-
ного права здійснила, зокрема, Н.С. Шер-
стнєва. 

Разом із тим, зазначимо, що в загаль-
нотеоретичному вимірі проблеми розро-
блення класифікації принципів права були 
і є предметом досліджень представників як 
радянського (С.С. Алексєєв, А.І. Денисов, 
Г.А. Борисов, Л.С. Явич, В.Н. Карташов, 
Р.З. Лівшиць), так  і сучасного (В.А. Ведєр-
ніков, В.С. Грекул, А.М. Колодій, О.Ф. Ска-
кун та ін.) періодів розвитку правової 
думки. 

Відсутність чітких критеріїв наукової 
класифікації унеможливлює визначення 
місця одного або ж групи принципів серед 
інших у межах системи принципів сімей-
ного права або ж права в цілому. У цьому 
ж контексті й нині актуально звучить теза 
Ю.А. Тихомирова про те, що «за допомо-

гою класифікації можна на підставі суттє-
вих ознак явищ визначити і встановити їх 
загальні та специфічні риси, зв’язки та від-
мінності, найбільш повно відобразити вза-
ємодію і своєрідні переходи одного виду в 
інший» [14, 42].

Метою нашої розвідки є визначення 
критеріїв наукової класифікації принципів 
українського сімейного права. 

Н.С. Шерстнєва в системі принци-
пів російського сімейного права виділила 
дві групи: 1) загальносімейні принципи; 
2) принципи всередині інститутів. До за-
гальносімейних принципів вчена віднесла: 
необхідність зміцнення сім’ї, побудову 
сімейних відносин на почуттях взаємної 
любові та поваги, взаємодопомогу та від-
повідальність перед сім’єю усіх її членів, 
недопустимість свавільного втручання 
кого-небудь у справи сім’ї, забезпечення 
безперешкодного здійснення членами сім’ї 
своїх прав, можливість судового захисту 
цих прав. Всередині інститутів Н.С. Шер-
стнєва принципи поділила на три підгрупи. 
По-перше, пріоритетні: забезпечення пріо-
ритетного захисту прав та інтересів непо-
внолітніх; пріоритет сімейного виховання 
дітей, турботи про їх добробут. По-друге, 
взаємні: принцип добровільності шлюб-
ного союзу чоловіка та жінки; рівність 
прав подружжя в сім’ї; вирішення вну-
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трішньосімейних питань за взаємною зго-
дою; забезпечення прав та інтересів непра-
цездатних членів сім’ї. По-третє, ціннісні 
принципи: забезпечення якості життя, за-
безпечення безпеки життєдіяльності сім’ї, 
материнства, батьківства та дитинства 
[16, 12–13].

Наведена класифікація принципів 
сімейного права не виглядає бездоган-
ною. Скажімо, некоректним видається 
об’єднання підгрупи принципів сімейного 
права під єдиним іменуванням «пріори-
тетні», бо наштовхує на висновок про домі-
нування одних принципів сімейного права 
над іншими. Це насамперед, привносило б 
дисгармонію у саме розуміння принципів 
як сімейно-правової категорії, адже кожен 
із принципів має власний спектр впливу. До 
того ж, оскільки кожен принцип сімейного 
права є зовнішньо самостійним, остільки 
не є доречним вести мову про пріоритет-
ність або ж, навпаки, про непріоритетність 
того чи іншого принципу. Насправді ж 
ідеться про перевагу інтересів «вразливих» 
учасників сімейних правовідносин. Сум-
нівною у теоретичному та практичному 
сенсі видається спроба вченої об’єднати 
декілька принципів сімейного права під 
єдиною спільною назвою. Безпосередньо 
йдеться про недоцільність іменування від-
повідних принципів «взаємними» та «цін-
нісними», оскільки очевидною є штучність 
такого поділу. Крім того, важко знайти 
критерії, за якими авторка здійснила таку 
диференціацію, адже важко знайти чин-
ник, за яким турботу про добробут дітей 
слід визнати пріоритетним, а забезпечення 
якості їх життя – ціннісним принципом. 
Попри це помітною є невдалість такої кла-
сифікації зі стилістичної точки зору. Так, 
принцип є власне ідеєю, яка пронизує всю 
систему сімейного права й відображає 
головні цінності суспільства у цій сфері. 
Тому йменування однієї підгрупи «цінніс-
ною» немов би ставить під сумнів цінність 
тих, які втілюють інші ідеї. «Взаємність» 
як ознака притаманна правовідносинам, 
але не головній ідеї регулювання. Врешті 

можна поставити під сумнів і питання, чи є 
принципами сімейного права ті, які названі 
в підгрупі ціннісних.

Р.З. Лівшиць вважав, що принципи 
варто класифікувати на ті, що закріплені 
в нормах права, та на такі, що виводяться 
зі змісту норм права [11, 195]. Для сімей-
ного права України наведена класифікація 
має особливий сенс. Тому в основу поділу 
принципів покладемо критерій «спосіб ви-
раження в нормах сімейного права». Вна-
слідок поділу за цим критерієм принципи 
сімейного права представимо в такому ви-
гляді: 1) ті принципи, що прямо виражені 
в нормах сімейного права (вбачаємо за до-
цільне означити їх експліцитними); 2) ті 
принципи, що опосередковано виражені в 
нормах сімейного права чи інакше кажучи, 
виведені зі змісту норм сімейного права 
(пропонуємо означити їх імпліцитними). 
Термін «експліцитний» означає «явно, від-
крито виражений» [13, 279]; термін «імплі-
цитний» має протилежне значення. 

До експліцитних принципів сімейного 
права належать: пріоритет сімейно-пра-
вової охорони прав та інтересів дитини; 
пріоритет сімейно-правової охорони прав 
та інтересів непрацездатних членів сім’ї; 
пріоритет сімейного виховання дитини; 
компромісне врегулювання сімейних пра-
вовідносин; можливість і допустимість 
правового регулювання сімейних відно-
син; недопустимість свавільного втру-
чання у сімейне життя; недискримінація 
суб’єктів сімейних правовідносин; гендер-
ний баланс у сімейних правовідносинах; 
справедливість; добросовісність; розум-
ність; відповідність моральним засадам 
суспільства; забезпечення судового за-
хисту суб’єктів сімейних відносин.

До імпліцитних принципів сімейного 
права належать: матеріальна підтримка 
членів сім’ї, які потребують матеріальної 
допомоги; моногамія і контрарність; до-
бровільність укладення шлюбу; свобода 
розірвання шлюбу; визнання шлюбу, зареє-
строваного в державному органі реєстрації 
актів цивільного стану.
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Прийнятним для сімейного права є й 
поділ, в основу якого покладено критерій 
«джерела, в яких виражені принципи сі-
мейного права». Внаслідок поділу за цим 
критерієм принципи сімейного права по-
діляються на такі, що: 1) виражені в кон-
ституційних нормах; 2) виражені в нормах 
сімейного права; 3) виражені як у консти-
туційних нормах, так і в нормах сімейного 
права. 

До тих принципів, що виражені в кон-
ституційних нормах віднесемо: недопус-
тимість свавільного втручання у сімейне 
життя; недискримінація суб’єктів сімей-
них правовідносин; гендерний баланс у 
сімейних правовідносинах; добровільність 
укладення шлюбу; забезпечення судового 
захисту суб’єктів сімейних відносин.

До принципів, які виражені в нормах 
сімейного права віднесемо: пріоритет сі-
мейно-правової охорони прав та інтересів 
дитини; пріоритет сімейно-правової охо-
рони прав та інтересів непрацездатних чле-
нів сім’ї; пріоритет сімейного виховання ди-
тини; компромісне врегулювання сімейних 
правовідносин; можливість і допустимість 
правового регулювання сімейних відносин; 
недопустимість свавільного втручання у сі-
мейне життя; недискримінація суб’єктів сі-
мейних правовідносин; гендерний баланс у 
сімейних правовідносинах; справедливість; 
добросовісність; розумність; відповідність 
моральним засадам суспільства; забезпе-
чення судового захисту суб’єктів сімейних 
відносин; моногамія і контрарність; визна-
ння шлюбу, зареєстрованого в державному 
органі реєстрації актів цивільного стану; 
матеріальна підтримки членів сім’ї, які по-
требують матеріальної допомоги.

До тих принципів, що виражені як у 
конституційних нормах, так і в нормах сі-
мейного права віднесемо: недопустимість 
свавільного втручання у сімейне життя; 
недискримінація суб’єктів сімейних пра-
вовідносин; гендерний баланс у сімейних 
правовідносинах; добровільність укла-
дення шлюбу; забезпечення судового за-
хисту суб’єктів сімейних відносин.

На думку Г.А. Борисова, підставою для 
відмежування окремих груп норм є різно-
манітні сфери суспільних відносин, на які 
поділяються ті або інші принципи, різний 
характер, відображуваних ними суспіль-
них закономірностей [4, 18]. Наведений 
критерій видається непридатним для кла-
сифікації принципів безпосередньо сімей-
ного права, оскільки дана підгалузь ци-
вільного права регулює виключно сімейні 
правовідносини.  

Наймасштабнішу ж класифікацію 
прин ци пів у праві запропонував А.М. Коло-
дій, який виділив принципи: 1) правосвідо-
мості; 2) правоутворення; 3) правотвор-
чості, які включають в себе принципи 
законотворчості та нормотворчості; 4) сис-
теми права: а) загальноправові (основні); 
б) міжгалузеві; в) галузеві; г) інститутів 
права; 5) структури права: а) загальносоці-
ального та юридичного; б) публічного та 
приватного; в) регулятивного та охорон-
ного; г) матеріального та процесуального; 
ґ) об’єктивного та суб’єктивного; 6) право-
реалізації, серед яких – правозастосування; 
7) правоохорони, серед яких – особливо – 
правосуддя і юридичної відповідальності 
[9, 39].

А.І. Денисов пропонував класифіку-
вати принципи права так: 1) принципи, які 
властиві для тієї чи іншої частини (галузі) 
права; 2) принципи, характерні для двох 
і більше, але не для усіх галузей права; 
3) принципи, загальні для усіх без винятку 
галузей права [6, 312]. В.А. Ведєрніков, 
В.С. Грекул пропонують поділяти всі прин-
ципи на загальносоціальні та спеціально-
соціальні (юридичні). До останніх автори 
відносять загальноправові; міжгалузеві; 
галузеві та принципи правових інститутів 
[5, 78–79].

О.Ф. Скакун стверджує, що всі прин-
ципи права слід поділити на загальносоці-
альні та спеціально-соціальні (юридичні). 
До перших – авторка віднесла економічні; 
соціальні; політичні; ідеологічні; мо-
рально-духовні та ін., до других – загальні, 
галузеві та міжгалузеві принципи [12, 221]. 

В.М. Чернега
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Беззаперечним є поділ принципів за 
сферою їх дії, що має значення і для сімей-
ного права. Так, до галузевих принципів 
цивільного права, які по-особливому ви-
ражаються у сімейному праві належать: 
неприпустимість свавільного втручання 
у сферу особистого життя; неприпусти-
мість позбавлення права власності, крім 
випадків, встановлених Конституцією та 
законом; свобода договору; судовий захист 
цивільного права та інтересу. Приміром, 
договірна свобода як принцип цивільного 
права з певною специфікою проявляється 
у такому підгалузевому принципі, як комп-
ромісне врегулювання сімейних правовід-
носин.

До підгалузевих принципів сімейного 
права віднесемо: пріоритет сімейно-пра-
вової охорони прав та інтересів дитини; 
пріоритет сімейно-правової охорони прав 
та інтересів непрацездатних членів сім’ї; 
пріоритет сімейного виховання дитини; 
компромісне врегулювання сімейних пра-
вовідносин; гендерний баланс у сімейних 
правовідносинах; моногамія і контрар-
ність; добровільність укладення шлюбу; 
свобода розірвання шлюбу; визнання 
шлюбу, зареєстрованого в державному 
органі реєстрації актів цивільного стану; 
матеріальна підтримки членів сім’ї, які по-
требують матеріальної допомоги; недопус-
тимість свавільного втручання у сімейне 
життя; можливість і допустимість право-
вого регулювання сімейних відносин.

На нашу думку, підгалузеві принципи 
сімейного права можна класифікувати за 
двома критеріями: 1) залежно від харак-
теру відносин, у межах яких вони реалі-
зуються; 2) залежно від віку суб’єктів 
сімейних відносин, які мають право на ре-
алізацію принципів сімейного права.  

До першої групи належать: принципи 
сімейного права, відповідно до яких здій-
снюється регулювання особистих немай-
нових відносин (моногамія і контрарність; 
добровільність  укладення шлюбу; свобода 
розірвання шлюбу); принципи сімейного 
права, відповідно до яких здійснюється ре-

гулювання майнових відносин (матеріальна 
підтримка членів сім’ї, які потребують ма-
теріальної допомоги); принципи сімейного 
права, відповідно до яких здійснюється ре-
гулювання як особистих немайнових, так 
і майнових відносин (гендерний баланс в 
сімейних правовідносинах; компромісне 
врегулювання сімейних правовідносин; 
пріоритет сімейно-правової охорони прав 
та інтересів дитини; пріоритет сімейного 
виховання дитини; пріоритет сімейно-
правової охорони прав та інтересів непра-
цездатних членів сім’ї; визнання шлюбу, 
зареєстрованого в державному органі ре-
єстрації актів цивільного стану; недопус-
тимість свавільного втручання у сімейне 
життя; можливість і допустимість право-
вого регулювання сімейних відносин).

До другої групи доцільно віднести ті 
принципи, на яких базується сімейно-пра-
вове регулювання відносин за участю та 
в інтересах дітей (пріоритет сімейно-пра-
вової охорони прав та інтересів дитини; 
пріоритет сімейного виховання дитини); 
ті принципи, на яких базується сімейно-
правове регулювання відносин за участю 
та в інтересах емансипованих і повноліт-
ніх (гендерний баланс у сімейних право-
відносинах; визнання шлюбу, зареєстро-
ваного в державному органі реєстрації 
актів цивільного стану; компромісне вре-
гулювання сімейних правовідносин; до-
бровільність укладення шлюбу; свобода 
розірвання шлюбу; пріоритет сімейно-пра-
вової охорони прав та інтересів непрацез-
датних членів сім’ї; моногамія і контрар-
ність; матеріальна підтримка членів сім’ї, 
які потребують матеріальної допомоги; 
недопустимість свавільного втручання у 
сімейне життя; можливість і допустимість 
правового регулювання сімейних відно-
син). 

До міжгалузевих принципів можна від-
нести, насамперед, диспозитивність. 

Ми ж солідарні з думкою переважної 
більшості науковців, зокрема С.С. Алек-
сєєва, В.Н. Карташова, Л.С. Явича та ін., 
які поділяють загальноправові принципи 
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на дві групи: cпеціально-юридичні (ор-
ганізаційні) та морально-правові (мо-
рально-етичні, загальносоціальні) прин-
ципи [1, 262–263; 2, 105–107; 8, 12–15; 
17, 155–156]. Особливе значення таке роз-
членування загальноправових принципів 
має для сімейного права. Як справедливо 
відзначено І.М. Зайцевим: «Галузь права 
може чинити лише доповнюючий вплив на 
загальноправові принципи» [7, 151–152] 
або як підкреслено О.І. Цибулевською: 
«Загальноправові принципи приманні всій 
системі права, всім галузям; однак у кож-
ній галузі вони проявляються по-різному, 
залежно від специфіки цієї галузі, сфери 
її дії, предмета та методів регулювання» 
[15, 102–103].

До спеціально-юридичних принципів 
належать: недискримінація суб’єктів сі-
мейних правовідносин; забезпечення су-
дового захисту суб’єктів сімейних відно-
син. 

До морально-правових принципів у сі-
мейному праві слід віднести: справедли-
вість; добросовісність; розумність; відпо-
відність моральним засадам суспільства. 
Саме ці морально-правові ідеї знайшли 
своє текстуальне вираження у ч. 9 ст. 7 Сі-
мейного кодексу України. Неможливо не 
приєднатися до позиції деяких російських 
колег, які, щоправда, крізь призму цивіль-
ного, а не безпосередньо сімейного права 
cтверджують, що «виділення морально-
правових принципів як самостійних пра-
вових категорій є результатом перегляду 
минулих поглядів на природно-правову 
теорію, відповідно до якої право є мораль-
ним» [10, 43]. Інші ж автори вказують, що 
«виділення у спеціальну групу морально-
етичних (моральних) принципів права, які 
складають природні закони, що символізу-
ють фундаментальні права людини, є пер-
спективним» [15, 104] або як констатував 
М.І. Байтін, «таке розуміння загальних 
моральних принципів права здійснює пря-
мий вплив на розвиток сучасного права в 
напрямі поглиблення та збагачення його 

моральних начал, оптимально можливого 
зближення права та моралі» [3, 6].

На підставі викладеного, можна зро-
бити такі висновки. Принципи україн-
ського сімейного права можна класифі-
кувати за низкою критеріїв. По-перше, за 
«способом вираження в нормах сімейного 
права». Внаслідок поділу за цим критерієм 
принципи сімейного права представлено в 
такому вигляді: 1) ті принципи, що прямо 
виражені в нормах сімейного права (озна-
чено їх експліцитними); 2) ті принципи, 
що опосередковано виражені в нормах 
сімейного права чи, інакше кажучи, ви-
ведені зі змісту норм сімейного права 
(означено їх імпліцитними). По-друге, за 
«джерелами, в яких виражені принципи 
сімейного права». Внаслідок поділу за 
цим критерієм принципи сімейного права 
поділено на такі, що: 1) виражені в кон-
ституційних нормах; 2) виражені в нормах 
сімейного права; 3) виражені як у консти-
туційних нормах, так і в нормах сімейного 
права. По-третє, доцільний у сімейному 
праві поділ принципів за сферою їх дії: 
1) галузеві; 2) підгалузеві; 3) міжгалузеві; 
4) загальноправові. Підгалузеві принципи 
сімейного права можливо класифікувати 
за двома критеріями: 1) залежно від ха-
рактеру відносин, у межах яких вони ре-
алізуються; 2) залежно від віку суб’єктів 
сімейних відносин, які мають право на 
реалізацію принципів сімейного права. 
Прийнято також доктринальний підхід 
щодо поділу загальноправових принципів, 
які по-особливому виражаються у сімей-
ному праві на: 1) спеціально-юридичні; 
2) морально-правові (справедливість; до-
бросовісність; розумність; відповідність 
моральним засадам суспільства). 

Принципи сімейного права є феноме-
ном, який неможливо вичерпати спробою 
вирішення проблем їх наукової класифі-
кації; окремої уваги також потребує група 
морально-правових принципів у сімей-
ному праві України, що надає достатній 
простір для подальших розвідок.

В.М. Чернега
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РЕЗЮМЕ
В работе предложены критерии научной классификации принципов семейного права 

Украины. Выделена группа нравственно-правовых принципов в системе принципов се-
мейного права Украины.

SUMMARY
In work offered scientific classification criteria principles of Family Law of Ukraine. Excreted 

group of moral and legal principles in the system of the principles of Family Law of Ukraine.

Рекомендовано кафедрою цивільного, господарського права та процесу
Подано 27.02.2013.
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Адміністративна відповідальність в 
Україні та процедура притягнення до адмі-
ністративної відповідальності ґрунтуються 
на конституційних принципах та право-
вих презумпціях, які зумовлені визнанням 
і дією принципу верховенства права в 
Україні.

Притягнення до адміністративної від-
повідальності має здійснюватись у пев-
ному порядку, на підставі процесуальних 
норм, що регламентують провадження у 
справі про порушення норм законодавства.

Поширеною є позиція, що порушення 
справи про адміністративне правопо-
рушення полягає у складені протоколу 
[7, 5–9], що саме цей документ необхідно 
розглядати як процесуальне оформлення 
факту порушення справи про адміністра-
тивний проступок [3, 198].

Питанню провадження у справах про 
адміністративні правопорушення приді-
ляли увагу такі вчені адміністративісти, як 
Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, 
С.В. Ківалов, Л.В. Коваль, В.К. Колпаков, 
А.Т. Комзюк, В.Е. Лук’янець та багато 
інших. 

Проте існуючі дослідження переважно 
стосуються загальних питань щодо про-
вадження у справах про адміністративні 
правопорушення, визначення стадій про-
вадження, доказів у справах про адміні-
стративні правопорушення, при цьому від-
сутні наукові розробки щодо особливостей 
протоколу про адміністративне правопору-
шення у справах про адміністративну від-
повідальність за керування транспортними 
засобами.

Метою статті є теоретико-правове до-
слідження особливостей протоколу про 
адміністративне правопорушення у спра-
вах про адміністративну відповідальність 
за керування транспортними засобами, за 
допомогою якого можливо сформулювати 
окремі пропозиції для вдосконалення чин-
ного законодавства, що свідчить про необ-
хідність наукового дослідження даної про-
блематики.

Правильне оформлення протоколу у 
справі про адміністративне правопору-
шення має велике значення для правиль-
ного вирішення даної категорії справ. Так, 
порушення, допущені при складені про-
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токолу про адміністративне правопору-
шення, призводять до повернення справ на 
доопрацювання, закінчення строків при-
тягнення до адміністративної відповідаль-
ності винних осіб або непритягнення їх до 
відповідальності взагалі тощо.

Статистичні данні свідчать, що, напри-
клад, у 2012 р.в місцевих судах Сумської об-
ласті всього перебувало у провадженні про-
тягом року 24506 справ про адміністративні 
правопорушення, з яких 23079 – розгля-
нуто, 1291 – повернуто органам, що склали 
протоколи про вчинення адміністратив-
них правопорушень, з них для належного 
оформлення повернуто – 1188 матеріалів, 
що становить 4,8% із загальної кількості ма-
теріалів, які були на розгляді [1].

Якщо судом прийнято до розгляду про-
токол у справі про адміністративне право-
порушення, який не відповідає вимогам, 
встановленим Законом і за результатами 
розгляду такої справи прийнято рішення, 
воно не ґрунтується на нормах чинного за-
конодавства та підлягає скасуванню.

Так, показовою в цьому може бути 
справа № 2506/5488/2012 [11], в якій по-
становою судді апеляційного суду Чер-
нігівської області від 29 серпня 2012 р. 
було скасовано постанову Деснянського 
районного суду м. Чернігова від 27 липня 
2012 р. про притягнення до адміністратив-
ної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП. 
Апеляційним судом було встановлено, що 
суд першої інстанції як на доказ винності 
особи, яка притягувалася до адміністратив-
ної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, 
послався на дані протоколу про адміністра-
тивне правопорушення ВМ1 № 188801 від 
29 квітня 2012 р., складеного інспектором 
ДПС 5 взводу 1 батальйону ДПС полку 
ДПС ДАІ ГУМВС України в м. Києві. Од-
нак поза увагою суду залишилася та обста-
вина, що даний протокол складений з пору-
шенням вимог КУпАП, а також Інструкції 
з оформлення працівниками Державтоін-
спекції МВС матеріалів про адміністра-
тивні правопорушення у сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху. Так, копія 

протоколу вкрита сторонніми записами і 
є нечитабельною; по батькові, зазначене у 
протоколі, не відповідає даним водійського 
посвідчення та паспорта; у протоколі є 
не застережені виправлення щодо пункту 
Правил дорожнього руху, який порушено: 
спочатку зазначений п. 2.4 ПДР, який ви-
правлений на п. 2.5 чи п. 2.9, літера цього 
пункту нерозбірлива. Не заповнені графи 
протоколу щодо здійснення огляду на стан 
сп’яніння, не зазначено назву технічного 
засобу, з допомогою якого проводився 
огляд, не вказані його результати.

Наведене вище є підтвердженням важ-
ливості належного оформлення протоколів 
у справах про адміністративні правопору-
шення, що впливає і на правильність при-
йнятого рішення, притягнення особи до 
адміністративної відповідальності.

С.Т. Гончарук визначає протокол про 
адміністративне правопорушення як осно-
вний процесуальний документ [4, 63]. Іс-
нує позиція, що протокол про адміністра-
тивне правопорушення є джерелом доказів 
[8, 351–352; 6, 485].

В.К. Колпаков вказує, що від дока-
зів як фактичних даних слід відрізняти їх 
джерела, що являють собою засоби збе-
реження та передачі інформації, засоби, 
за допомогою яких вона залучається до 
сфери провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення. Водночас, за-
значає дослідник, що у правовій науці і на 
практиці докази нерідко розцінюють і як 
саму інформацію, і як джерело відомостей 
[7, 204].

Ми вважаємо, що з врахуванням поло-
жень ст. 251 КУпАП [5] протокол про ад-
міністративне правопорушення є доказом 
у справі про адміністративне правопору-
шення, на підставі якого встановлюється 
наявність чи відсутність адміністративного 
правопорушення, винність особи у його 
вчиненні та інші обставини, що мають зна-
чення для правильного вирішення справи. 
На такій позиції стоїть і правозастосовча 
практика, оскільки під час розгляду справ 
про адміністративні правопорушення від-
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повідний орган (посадова особа) надають 
правову оцінку обставинам, викладеним 
в протоколі, аналізують сам протокол, в 
своїх постановах суди часто пишуть, що 
вина правопорушника підтверджується 
протоколом.

Відповідно до ст. 256 КУпАП [5] у 
протоколі про адміністративне правопору-
шення зазначаються: дата і місце його скла-
дення, посада, прізвище, ім’я, по батькові 
особи, яка склала протокол; відомості про 
особу, яка притягається до адміністратив-
ної відповідальності (у разі її виявлення); 
місце, час вчинення і суть адміністратив-
ного правопорушення; нормативний акт, 
який передбачає відповідальність за дане 
правопорушення; прізвища, адреси свід-
ків і потерпілих, якщо вони є; пояснення 
особи, яка притягається до адміністра-
тивної відповідальності; інші відомості, 
необхідні для вирішення справи. Якщо 
правопорушенням заподіяно матеріальну 
шкоду, про це також зазначається в прото-
колі. Протокол підписується особою, яка 
його склала, і особою, яка притягається до 
адміністративної відповідальності; за на-
явності свідків і потерпілих протокол може 
бути підписано також і цими особами. У 
разі відмови особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, від під-
писання протоколу, в ньому робиться запис 
про це. Особа, яка притягається до адміні-
стративної відповідальності, має право по-
дати пояснення і зауваження щодо змісту 
протоколу, які додаються до протоколу, а 
також викласти мотиви своєї відмови від 
його підписання. При складенні протоколу 
особі, яка притягається до адміністратив-
ної відповідальності, роз’яснюються його 
права і обов’язки, передбачені ст. 268 КУ-
пАП, про що робиться відмітка у прото-
колі.

Верховний Суд України звертає увагу 
на те, що посадові особи при оформленні 
та направленні до суду адміністративних 
матеріалів про недодержання водіями 
транспортних засобів правил дорожнього 
руху та експлуатації транспорту допуска-

ють порушення, які призводять до повер-
нення цих матеріалів на дооформлення 
або до закриття справ. На дооформлення 
повертається значна частина адміністра-
тивних матеріалів аналізованої категорії, 
що здебільшого призводить до закінчення 
строків накладення адміністративних стяг-
нень, передбачених ст. 38 КУпАП, причи-
ною повернення матеріалів є те, що поса-
дові особи не виконують належним чином 
вимог ст. 256 КУпАП [13].

Викладена в ст. 256 КУпАП норма про 
те, що протокол про адміністративне пра-
вопорушення повинен містити інші відо-
мості, необхідні для вирішення справи, є 
доцільною і пояснюється, з нашої точки 
зору, тим, що саме залежно від характеру 
вчиненого адміністративного проступку, 
його виду та специфіки, поряд з наведе-
ними вище реквізитами повинні бути за-
значені і інші, що розширюють зміст про-
токолу.

Так, враховуючи специфіку правовід-
носин, пов’язаних з керуванням транспорт-
ними засобами наказом МВС України від 
26 лютого 2009 р. № 77 було затверджено 
Інструкцією з оформлення працівниками 
Державтоінспекції МВС матеріалів про 
адміністративні порушення у сфері забез-
печення безпеки дорожнього руху, відпо-
відно до якої встановлено додаткові ви-
моги до протоколу про адміністративне 
правопорушення в даній категорії справ 
та передбачена необхідність подання до-
даткової інформації, зокрема при вста-
новленні повторності правопорушення до 
протоколу долучається відповідна довідка. 
У разі оформлення протоколу про адміні-
стративне правопорушення, передбачене 
ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ч. 1–4 ст. 130 КУ-
пАП, наявність свідків є обов’язковою, а 
також при тимчасовому вилученні посвід-
чення водія або ліцензійної картки на тран-
спортний засіб робиться відповідний запис 
у протоколі про адміністративне правопо-
рушення.

Враховуючи, що однією із специфіч-
них ознак, які є характерними для адмі-
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ністративно-правової відповідальності 
за керування транспортними засобами, є 
нормативна ознака, оскільки статті, які пе-
редбачають даний вид відповідальності, 
мають бланкетні диспозиції, для застосу-
вання яких необхідно звертатись до інших 
нормативних актів (законів, положень, пра-
вил, інструкцій тощо) [10], з нашої точки 
зору, обов’язковим є зазначення в прото-
колі про адміністративне правопорушення 
за керування транспортними засобами 
пунктів відповідних правил (наприклад, 
Правил дорожнього руху України), що 
сприятиме виключенню двозначності тлу-
мачення складу адміністративного діяння, 
за вчинення якого на винну особу наклада-
ється адміністративне стягнення. 

Наприклад, якщо особа здійснила керу-
вання транспортним засобом у стані алко-
гольного сп’яніння, то в протоколі про ад-
міністративне правопорушення необхідно 
послатися на п.п. «а» п. 2.9 Правил дорож-
нього руху України, а якщо особа відмови-
лась від проходження в установленому по-
рядку медичного огляду на стан сп’яніння, 
необхідно послатися на п. 2.5. Правил до-
рожнього руху України. Відсутність таких 
вказівок не дозволяє точно встановити 
об’єктивну сторону правопорушення та 
притягнути особу до адміністративної від-
повідальності.

Також, з нашої точки зору з метою вре-
гулювання питання про порядок повідо-
млення осіб, які притягаються до адміні-
стративної відповідальності, забезпечення 
їх права на участь у розгляді справи, необ-
хідно до протоколу про адміністративне 
правопорушення органу (посадовій особі), 
який склав протокол, додавати довідку про 
місце реєстрації особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності.

Від правильності складення протоколу 
залежить подальший рух справи: його роз-
гляд, можливе оскарження постанови у 
справі [9, 61], навіть виконання постанови.

Так, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 17 Закону 
України «Про виконавче провадження» 
[12] постанова у справі про адміністра-

тивне правопорушення є виконавчим до-
кументом, а виходячи із змісту ст. 18 вка-
заного Закону, у виконавчому документі 
зазначається ідентифікаційний номер фі-
зичної особи боржника, у зв’язку із чим 
на практиці виникають складнощі при 
виконанні постанов у справах про адмі-
ністративні правопорушення, пов’язані з 
відсутністю в постанові ідентифікаційного 
номера. Ми вважаємо, що для врегулю-
вання цього питання необхідно в відомос-
тях про особу, які зазначаються в протоколі 
про адміністративне правопорушення вка-
зувати ідентифікаційний номер особи, яка 
притягується до адміністративної відпові-
дальності.

Хотілося б окремо звернути увагу, що 
дуже часто трапляються випадки, коли 
особи, які притягаються до адміністра-
тивної відповідальності, оскаржують 
протоколи в судовому порядку. Такі дії є 
неправильними, оскільки оскаржуваний 
протокол про адміністративне правопору-
шення не містить обов’язкових для пози-
вача приписів, вказівок, вимог, зобов’язань 
тощо та безпосередньо не впливає на права 
та інтереси позивача, тому розгляд та вирі-
шення позовів про скасування протоколів 
про адміністративні правопорушення не 
належить до юрисдикції судів, бо правиль-
ність їх складання зобов’язаний перевіряти 
орган, до компетенції якого належить роз-
гляд справи про адміністративне правопо-
рушення, в якій такий протокол про адміні-
стративне правопорушення є доказом. 

Показовою в такому випадку є ухвала 
Бахмацького районного суду Чернігів-
ської області від 2 лютого 2010 р. у справі 
№ 2а-225/11р. [2]. Вказаною ухвалою про-
вадження у справі за адміністративним по-
зовом П. до інспектора ІДПС Бахмацької 
ВДАІ про скасування протоколу про ад-
міністративне правопорушення серії СВ 
№ 037755 від 24 грудня 2010 р. було закрито. 
Суд дійшов висновку, що відповідно до п. 1 
ч. 2 ст. 17 КАС України компетенція адмі-
ністративних судів поширюється на спори 
фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом 
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владних повноважень щодо оскарження 
його рішень (нормативно-правових актів 
чи правових актів індивідуальної дії), дій 
чи бездіяльності. Під актом державного 
чи іншого органу слід розуміти юридичну 
форму рішень цих органів – офіційний 
письмовий документ, який породжує певні 
наслідки, спрямований на регулювання тих 
чи інших відносин і має обов’язковий ха-
рактер для суб’єктів цих відносин. Оскар-
жуваний позивачем протокол лише фіксує 
обставини та факти виявлених порушень 
законодавства та не є остаточним докумен-
том, зобов’язуючим до вчинення будь-яких 
дій, а права та обов’язки для суб’єкта, пе-
ревірку якого проведено, породжує саме 
рішення, прийняте на підставі протоколу, 
тобто в даному випадку це є постанова. 
Отже, протокол не має обов’язкового ха-
рактеру і не набуває статусу рішення в ро-
зумінні п. 1 ч. 2 ст. 17 КАС України.

Таким чином, на підставі викладеного 
ми можемо зробити такі висновки:

1. Протокол про адміністративне 
правопорушення у справах про адміністра-
тивну відповідальність за керування тран-

спортними засобами є доказом у справі, на 
підставі якого встановлюється наявність 
чи відсутність адміністративного право-
порушення, винність особи в його вчиненні 
та інші обставини, що мають значення для 
правильного вирішення справи. Належне 
оформлення протоколу впливає на правиль-
ність вирішення справи і забезпечення прав 
учасників правовідносин.

2. Враховуючи специфіку правовідносин, 
пов’язаних з керуванням транспортними 
засобами, характер даного виду правопо-
рушень, поряд з наведеними в КУпАП рек-
візитами протоколу виникає необхідність 
законодавчого врегулювання зазначення і 
інших реквізитів, які розширюють зміст 
протоколу, що має місце в правозастосовчій 
діяльності.

Ми бачимо, що сучасний стан правовід-
носин вимагає вдосконалення законодав-
ства, яке стосується порядку оформлення 
протоколу про адміністративне правопору-
шення, пов’язане з керуванням транспорт-
ним засобами, що неможливо без наукових 
розробок порушеної проблематики і вне-
сення змін в діюче законодавство.
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РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена актуальній проблемі – теоретико-правовому дослідженню особли-

востей протоколу у справах про адміністративну відповідальність за керування транс-
портними засобами. Автор на основі аналізу практики застосування адміністративного 
законодавства та порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення 
з врахуванням специфіки правовідносин у сфері керування транспортними засобами 
визначає особливості вимог до протоколу про адміністративне правопорушення у справах 
про адміністративну відповідальність за керування транспортними засобами.

SUMMARY
The article focuses on an important issue - theoretical study of the legal characteristics of 

the protocol for administrative violations for driving. Author on the basis of analysis of the 
practice of administrative law and the order of the cases of administrative offenses specific to 
legal relations in the field of driving determines the characteristics of the protocol requirements 
for administrative offenses in cases of administrative responsibility for driving.

Рекомендовано кафедрою кримінального  
та адміністративного права

Подано 16.04.2013.
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Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Статтею 199 
Кримінального кодексу України передба-
чено кримінальну відповідальність за ви-
готовлення, зберігання, придбання, пере-
везення, пересилання, ввезення в Україну з 
метою використання при продажу товарів, 
збуту, а також збут незаконно виготовле-
них, одержаних чи підроблених державних 
цінних паперів.

Даною статтею також передбачено 
кримінальну відповідальність за виго-
товлення, зберігання, придбання, переве-
зення, пересилання, ввезення в Україну з 
метою використання при продажу товарів, 
збуту, а також збут незаконно виготовле-
них, одержаних чи підроблених марок 
акцизного збору, голографічних захисних 
елементів, підробленої національної ва-
люти України у виді банкнот чи металевої 
монети, іноземної валюти чи білетів дер-
жавної лотереї.

Разом з тим, ми вважаємо, що ст. 199 
КК України передбачено різні склади зло-
чину, які мають свої окремі безпосередні 
об’єкти, в зв’язку з чим постає актуальність 
проблеми теоретичного обґрунтування ви-
значення безпосереднього об’єкта злочину 
за ст. 199 КК України лише в частині, що 
стосується державних цінних паперів. 
Більш того, зважаючи на поліоб’єктність 
такого злочину, актуальним питанням є пи-
тання щодо доцільності об’єднання різних 
об’єктів в межах однієї статті.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. З часу набрання чинності новим КК 
України 2001 р. в Україні було здійснено 
одне комплексне ґрунтовне дослідження 
даного злочину, автором якого є С.І. Марко. 
Науковець вважає, що безпосереднім 
об’єктом злочину, передбаченого ст. 199 
КК України є суспільні відносини у сфері 
обігу грошей, державних цінних паперів 
чи білетів державної лотереї, забезпечення 
монополії держави на їх випуск, авторитет 

О.Ю. ВІТКО, 
аспірант 
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держави в цілому як на внутрішньому, так 
і на зовнішньому ринках, а обов’язковим 
факультативним об’єктом є відносини у 
сфері власності [4, 66]. 

Крім того, в рамках дослідження зло-
чинів в сфері господарської діяльності на-
уковцями висловлюються загальні точки 
зору щодо безпосереднього об’єкта цього 
злочину. Так, автори розділу «Злочини у 
сфері господарської діяльності» Особли-
вої частини підручника з кримінального 
права України В.Я. Тацій, В.М. Киричко та 
О.І. Перепелиця вказують, що безпосеред-
нім об’єктом даного злочину є кредитно-
фінансова система [5, 200]. О.О Дудоров. 
також відмічає, що безпосереднім об’єктом 
цього злочину є фінансово-кредитна сис-
тема України в частині встановленого по-
рядку випуску та обігу грошей, державних 
цінних паперів і білетів державної лотереї 
[1, 27]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується 
дана стаття. Слід погодитися з точкою 
зору О.О. Кашкарова, який зауважує, що 
цей злочин є поліоб’єктним деліктом, 
оскільки винна особа залежно від пред-
мета злочину, передбаченого ст. 199 КК 
України, посягає на різні суспільні відно-
сини [2, 80–81]. Дійсно, якщо проаналізу-
вати склад злочину за ст. 199 КК України 
можна переконатися, що цей злочин пося-
гає на декілька об’єктів. 

З іншого боку, така поліоб’єктність зло-
чину, передбаченого ст. 199 КК України, 
ускладнює теоретичний аналіз та визна-
чення безпосереднього об’єкта конкрет-
ного злочинного діяння, яке підпадає під 
ознаки цього злочину. 

Вказаними вище авторами об’єкт зло-
чину за ст. 199 КК України досліджувався 
та визначався в контексті всіх злочинних 
діянь, які передбачені цією статтею кри-
мінального закону, та в контексті всіх його 
безпосередніх об’єктів, що в свою чергу 
зумовило, на наш погляд дещо неточне ви-
значення безпосереднього об’єкта злочину, 
передбаченого ст. 199 КК України, зокрема 

в частині, що стосується підроблення дер-
жавних цінних паперів.

В зв’язку з цим, метою (поставленим 
завданням) даної статті є визначення без-
посереднього об’єкта злочину за ст. 199 
КК України в частині, що стосується під-
роблення державних цінних паперів, а 
також теоретичне з’ясування доцільності 
збереження в кримінальному законі такого 
поліоб’єктного складу злочину. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з новим обґрунтуванням отрима-
них наукових результатів. Закон України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» 
передбачено, що емісія державних цінних 
паперів є частиною бюджетного процесу, 
в зв’язку з чим емісія державних облігацій 
України регулюється законом України про 
Державний бюджет України на відповід-
ний рік, яким встановлюються граничні 
розміри державного зовнішнього та вну-
трішнього боргу. Рішення про розміщення 
облігацій зовнішніх та внутрішніх держав-
них позик України та умови їх розміщення 
приймається згідно з Бюджетним кодексом 
України. Розміщення державних облігацій 
України здійснюється у разі дотримання 
на кінець року граничних розмірів держав-
ного зовнішнього та внутрішнього боргу, 
передбачених Верховною Радою України в 
законі про Державний бюджет України на 
відповідний рік. Рішення про розміщення 
казначейських зобов’язань України при-
ймається згідно з Бюджетним кодексом 
України. У рішенні передбачаються умови 
розміщення та погашення казначейських 
зобов’язань України.

Таким чином, оскільки емісія держав-
них цінних паперів є частиною бюджет-
ного процесу, що в свою чергу зумовлює 
особливість цих суспільних відносин, то 
дані відносини поєднують в собі частину 
відносин щодо емісії, розміщення та обігу 
цінних паперів, а також відносин щодо 
формування державного бюджету. Разом 
з тим, для визначення безпосереднього 
об’єкта цього злочину в частині, що сто-
сується державних цінних паперів, а також 
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для викладу власної точки зору щодо до-
цільності поєднання в рамках однієї ст. 199 
КК України такого поліоб’єктного складу 
злочину, необхідно проаналізувати струк-
туру даних суспільних відносин. 

Суспільні відносини в сфері емісії, роз-
міщення та обігу державних цінних папе-
рів регулюються Законом України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», Бюджет-
ним кодексом України, Постановою Кабі-
нету Міністрів України № 80 від 31 січня 
2001 р. «Про випуски облігацій внутрішніх 
державних позик», постановами Кабінету 
Міністрів України про здійснення зовніш-
ніх державних запозичень у відповідному 
році, законами України про бюджет на від-
повідний рік, Положенням про порядок 
випуску облігацій внутрішніх місцевих 
позик, яке затверджено Рішенням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 7 жовтня 2003 р. № 414, та ін.

На основі аналізу вказаних вище норма-
тивно-правових актів можна дійти висно-
вку про те, що до суб’єктів даних суспіль-
них відносин ми можемо віднести державу 
в особі Верховної Ради України, яка, крім 
іншого, в межах законодавчого процесу в 
законі про Державний бюджет України на 
відповідний рік визначає граничні розміри 
державного зовнішнього та внутрішнього 
боргу держави, в особі Кабінету Міністрів 
України, який затверджує умови випуску 
державних цінних паперів, а також в особі 
Міністерства фінансів України, яке щодо 
державних цінних паперів виконує роль 
емітента і здійснює організаційні заходи з 
розміщення державних цінних паперів та 
яке для виконання цих функцій може залу-
чати інших осіб.

Також суб’єктами цих відносин є інвес-
тори в цінні папери (особи, які набувають 
прав на державні цінні папери). Ними мо-
жуть бути будь-які особи (фізичні, юри-
дичні) резиденти та нерезиденти України, 
а також іноземні держави. 

Особливим суб’єктом суспільних від-
носин, які нами досліджуються, слід ви-
знати Національний банк України, оскільки 

даний орган виконує операції з обслугову-
вання державного боргу, пов’язані з роз-
міщенням державних цінних паперів, їх 
погашенням і виплатою доходів за ними, 
а також провадить депозитарну діяльність 
щодо державних цінних паперів. 

Той факт, що дані суспільні відносини 
є частиною бюджетного процесу зумовлює 
особливості предметів цих суспільних 
відносин. 

Так, ці відносини складаються між їх 
учасниками в першу чергу з приводу за-
лучення (надходження) коштів до держав-
ного бюджету шляхом здійснення держав-
них запозичень, через емісію і розміщення 
державних цінних паперів. Іншими сло-
вами, одним із основних предметів цих 
суспільних відносин є фінансування дер-
жавного бюджету за допомогою емісії та 
розміщення державних цінних паперів.

Також предметом даних суспільних 
відносин є створення та введення в обіг 
державних цінних паперів, набуття та ре-
алізація права власності на державні цінні 
папери, набуття прав на державні цінні па-
пери, отримання доходу з державних цін-
них паперів внаслідок їх погашення. 

Крім того, дані відносини можуть ви-
никати з приводу передачі прав, що випли-
вають з державних цінних паперів, іншим 
особам, створення умов для зберігання та 
провадження депозитарного обліку бездо-
кументарних державних цінних паперів, 
тощо.

Соціальний зв’язок як зміст суспіль-
них відносин може бути статичним (ви-
являється в правах та обов’язках суб’єктів 
відносин) і динамічним (має свій вираз в 
суспільно значущій діяльності суб’єктів 
відносин).

В динамічному плані соціальним 
зв’язком суспільних відносин, постав-
лених під охорону ст. 199 КК України в 
межах, що стосується державних цінних 
паперів, можна визнати процес емісії та 
розміщення державних цінних паперів, як 
частину бюджетного процесу. Крім того, 
соціальний зв’язок даних відносин прояв-
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ляється в діяльності щодо обслуговування 
та погашення (реалізація прав, процес ви-
плати доходу) за державними цінними па-
перами, в процесі обігу державних цінних 
паперів, в здійснені депозитарної діяль-
ності щодо державних цінних паперів, в 
прийнятті нормативно-правових актів ре-
гулювання порядку проведення операцій 
пов’язаних з емісією, розміщенням дер-
жавних цінних паперів, визначення умов 
випуску державних цінних паперів, по-
рядку здійснення щодо державних цінних 
паперів депозитарної діяльності, тощо.

В статичному плані соціальний зв’язок 
між учасниками цих відносин проявля-
ється в сукупності повноважень, функцій, 
завдань Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Міністерства фінансів 
України, Національного банку України в 
сфері фінансування державного бюджету 
за рахунок емісії та розміщення державних 
цінних паперів, а також в сукупності прав 
інвесторів в цінні папери по відношенню 
до емітента державних цінних паперів та 
сукупності обов’язків Міністерства фінан-
сів України щодо погашення державних 
цінних паперів. 

З урахуванням викладеного можна 
стверджувати, що злочин пов’язаний з 
підробленням державних цінних паперів, 
завдає істотної шкоди суспільним відно-
синам в сфері емісії, розміщення та обігу 
цінних паперів, які є частиною бюджет-
ного процесу, що, в свою чергу, зумовлює 
особливе правове значення таких суспіль-
них відносин та їх істотну відмінність від 
інших суспільних відносин, які також, ра-
зом з даними суспільними відносинами, 
охороняються ст. 199 КК України. Тому 
ми вважаємо, що поєднання в межах од-
ного складу злочину за ст. 199 КК України 
декількох безпосередніх об’єктів є непри-
йнятним, що обґрунтовується наступним.

Так, всі безпосередні об’єкти за даним 
складом злочину є взаємопов’язані між 
собою і входять до фінансової системи в 
економічному розумінні. Однак кожен з 
цих об’єктів має свої чіткі особливості, 

через які поєднання їх в один склад зло-
чину обтяжує норму права, яка має свій 
формальний вираз в цьому положенні кри-
мінального закону, та ускладнює процес 
правозастосування. Історія законотворення 
несе повчальний досвід того, що усклад-
нення способу закріплення норми права в 
положенні закону призводить до складно-
щів в її застосуванні та до поширення ви-
падків неоднозначного тлумачення.

В зв’язку з цим, ми вважаємо за до-
цільне виділення в КК України за відповід-
ними безпосередніми об’єктами самостій-
них складів злочину, які б встановлювали 
кримінальну відповідальність за виго-
товлення, зберігання, придбання, переве-
зення, пересилання, ввезення в Україну з 
метою використання при продажу товарів, 
збуту або збут окремо підроблених гро-
шей, окремо підроблених білетів держав-
ної лотереї, окремо підроблених марок ак-
цизного збору чи голографічних захисних 
елементів, і в тому числі окремо підробле-
них державних цінних паперів.

Виділення в кримінальному законі та-
ких окремих складів злочинів на наш по-
гляд сприятиме науковому пошуку шляхів 
вирішення кримінально-правових проблем 
аналізу цих злочинних діянь в теоретич-
ному аспекті та надасть можливо більш 
гуманно та розумно підійти до визначення 
міри покарання за кожне діяння, які по-
сягають на притаманний кожному з цих 
злочинних діянь об’єкт злочину в практич-
ному аспекті. 

До цього слід відмітити, що ми вва-
жаємо дещо невірною позицію О.О. Каш-
карова відносно того, що необхідно ви-
ключити з диспозиції ст. 199 КК України 
поняття «державні цінні папери», а з дис-
позиції ст. 224 КК України «недержавні 
цінні папери» і створити єдину норму, 
що буде забезпечувати кримінально-пра-
вову охорону цінних паперів, яку автор 
обґрунтовує тим, що поділ в КК України 
цінних паперів на державні та недержавні 
є безпідставним та суперечить Конститу-
ції України, адже ст. 13 Основного закону 
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встановлює рівність усіх форм власності 
[3, 57]. 

На нашу думку, визначальним у виді-
ленні окремої статті в КК України щодо 
злочинних діянь, пов’язаних з підробкою 
державних та недержавних цінних паперів 
є не форма власності на цінні папери. Дані 
два злочини, які пов’язані з підробкою 
державних цінних паперів та підробкою 
недержавних цінних паперів, хоч і мають 
подібні ознаки об’єкта злочину, однак їх 
основні безпосередні об’єкти дещо відріз-
няються один від одного в зв’язку з тим, 
що відносини в сфері емісії та розміщення 
державних цінних паперів є частиною бю-
джетного процесу, пов’язаного з фінансу-
ванням державного бюджету за рахунок 
запозичень через розміщення боргових 
цінних паперів, і дана ознака в порівнянні 
з суспільними відносинами в сфері емісії 
(видачі), розміщення та обігу недержавних 
цінних паперів, на нашу думку, підвищує 
суспільну небезпечність діянь, пов’язаних 
з підробкою державних цінних паперів. 

Враховуючи те, що вказані два зло-
чини мають дещо відмінні один від од-
ного об’єкти злочину, злочинні посягання 
на які (об’єкти), на нашу думку, мають 
різні ступені суспільної небезпеки, а тому 
об’єднання в рамках однієї статті кримі-
нально-правової охорони сфери держав-
них цінних паперів, та сфери недержавних 
цінних паперів, є неприйнятним. 

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному 
напрямі. На основі аналізу змісту суспіль-
них відносин в сфері емісії, розміщення 

та обігу державних цінних паперів можна 
дійти висновку про те, що основним без-
посереднім об’єктом злочину, передбаче-
ного ст. 199 КК України, в частині, що сто-
сується сфери державних цінних паперів, 
є унормовані правом суспільні відносини, 
які забезпечують нормальні законні умови 
проведення однієї з частин бюджетного 
процесу через емісію та розміщення дер-
жавних цінних паперів, направленого на 
фінансування державного бюджету, а 
також унормовані правом суспільні від-
носини, які забезпечують законні умови 
отримання інвесторами в цінні папери до-
ходу внаслідок погашення державних цін-
них паперів, а додатковим безпосереднім 
об’єктом є відносини в сфері забезпечення 
права власності на державні цінні папери.

Крім того, на основі вказаного вище 
можна дійти висновку про необхідність 
виділення в КК України самостійного 
складу злочину, який би встановлював 
кримінальну відповідальність за виго-
товлення, зберігання, придбання, переве-
зення, пересилання, ввезення в Україну з 
метою використання при продажу товарів, 
збуту або збут підроблених державних 
цінних паперів.

Вважаємо, що надалі перспективним 
напрямом наукових розвідок щодо дослі-
дження проблеми визначення безпосеред-
нього об’єкта злочину за ст. 199 КК України 
є обґрунтування виділення в криміналь-
ному законі окремого складу злочину, який 
би встановлював кримінальну відповідаль-
ність за злочинні діяння, пов’язанні з під-
робкою державних цінних паперів. 
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РЕЗЮМЕ
В статье на основе анализа структуры общественных отношений в сфере эмиссии, 

размещения и обращения государственных ценных бумаг представлена собственная 
точка зрения относительно непосредственного объекта преступления по ст. 199 Уголов-
ного кодекса Украины в части, касающейся государственных ценных бумаг. 

SUMMARY 
In this article the author has analyzed the pattern of social relations in the area of issue, 

distribution and  turnover of the government securities (government papers) and on that grounds 
he gives his own point of view on the target of crime envisaged by Article 199 of the Criminal 
Code of Ukraine, in the part concerning the government securities.
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Аналіз формування та розвитку 
законодав ства, спрямованого на протидію 
злочинності у сфері охорони здоров’я, є 
надзвичайно ак туальним, оскільки істо-
ричний зв’язок між минулим та сучасним 
законодавством дозво ляє відслідкувати 
позитивні і негативні про цеси проти-
дії злочинності у сфері охорони здоров’я 
і використати узагальнений історич ний 
досвід при розробці напрямів щодо під-
вищення ефективності організаційного та 
за конодавчого забезпечення протидії та-
ким злочинам.

Історичні екскурси є невід’ємною 
складовою будь-яких досліджень, оскільки 
допомагають з’ясувати причини встанов-
лення криміналь ної відповідальності за 
той чи інший злочин, а в окремих випад-
ках слугують зраз ком для вдосконалення 
чинного законодавства про кримінальну 
відповідальність України. Не є винятком і 
проблема встановлення кримінальної від-
повідальності медичних працівників. За-
галом відповідні питання були предметом 
досліджень таких вчених-криміналістів як 
В.І. Акопов, Є.В. Фесенко, Н.П. Аржанов, 

В.О. Глушков, В.П. Новосьолов, О.П. Огар-
ков, М.С. Таганцев, А.О. Байда, О.Г. Блі-
нов, Н.В. Мірошниченко, І.О. Нікітіна, 
С.Г. Стеценко, О.В. Червонних та інших. 
Однак комплексно відповідна проблема не 
досліджувалася. Тому проаналізуємо істо-
ричний аспект встановлення кримінальної 
відповідальності медичних працівників та 
спробуємо обґрунтувати зміни до чинного 
законодавства України.

В історичному аспекті питання про 
відповідальність медичних працівників 
постало з моменту виникнення меди-
цини. Адже доволі очевидно, що надання 
ме дичної допомоги супроводжувалося 
відповідним відсотком смертності па-
цієнтів або заподіянням шкоди їхньому 
здоров’ю. 

Як відзначає Є.В. Фесенко, «історичні 
пам’ятки свідчать про боротьбу людства 
з не безпечною для його здоров’я поведін-
кою з давніх часів, але правова її регламен-
тація бу ла аж ніяк не повною, іноді навіть 
примітив ною, вкрай залежною від паную-
чих у ту чи іншу епоху релігійних, політич-
них та ідеоло гічних поглядів» [10, 11].
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Спочатку лікарюванню надавалося 
містичне значення. У слов’ян, як відомо, 
відповідною справою спершу займалися 
волхви та знахарі [12, 97]. Такі особи могли 
переслідуватись за чаклунство та злочини 
проти церкви.

У ст. 9 Уставу князя Володимира 
Святос лавовича перераховані небезпечні 
для людей вчинки, котрі з точки зору цер-
ковного права оцінювались як злочинні. 
Вказана стаття ви значала й підвідомчість 
даних категорій справ церковним судам.

Дії лікаря, що потягнули за собою 
смерть пацієнта, вважалися неугодними 
вищим си лам й підлягали суворому пока-
ранню незале жно від того, мали вони умис-
ний, необереж ний або ж невинний харак-
тер [5, 28]. Як відзначав у своїй монографії 
«Про злочини проти життя за російським 
правом» М.С. Таганцев, «приписуючи 
успіхи лікування швидше чак лунству, ніж 
знанню, ставлячи лікарів поряд з бабками-
шептухами, суспільство вимагало від них 
успішного результату лікування, не дивля-
чись на той чи інший характер хвороби, і 
смерть пацієнта, хоч би й неминуча, завжди 
ставилась у вину лікареві й нерідко мала 
для нього дуже погані наслідки» [9, 63].

Правові норми, що безпосередньо 
стосува лися упорядкування лікарської ді-
яльності, містяться у першому зводі пи-
саного руського права – Руській Правді. У 
ній не лише забез печувалась кримінально-
правовими засобами охорона здоров’я лю-
дей, а й врегульовува лись окремі аспекти 
професійної діяльності лікарів. Руська 
Правда гарантувала оплату послуг ліка-
рів, поклавши на порушни ків юридичних 
заборон відповідний обов’я зок. Так, ст. 2 
Короткої редакції Руської Прав ди припису-
вала обов’язок винного заплатити лікареві 
за послуги, надані потерпілій від ті лесних 
ушкоджень особі [7, 47]. 

Становище лікаря нерідко залежало від 
тієї особи, яка замовляла послугу лікування 
хво рого. Від медиків вимагали, щоб паці-
єнти не одмінно одужали. Якщо ескулапам 
це вдава лося, то на них чекала винагорода, 

у випадку ж смерті хворого, вони могли 
поплатитися й життям. Але в нормативно-
правових актах (в т.ч. й у Руській Правді) 
належним чином це не відображено.

В Московській державі центральне 
управ ління медичною та аптекарською 
справою з 1581 р. до 20-х рр. XVIII ст. зо-
середжувалось в Аптекарському приказі. 
Цей орган видавав дозволи на право за-
йняття медичною діяльні стю, готував ме-
дичні кадри, забезпечував останні лікар-
ськими засобами, розглядав су дові справи, 
що стосувалися відповідальності лікарів за 
невдалий результат лікування. При підборі 
зарубіжних кадрів для медичної слу жби в 
Росії Аптекарський приказ виявляв ве лику 
обережність [3, 114]. Російські дослідники 
роблять ви сновок, що в XVII ст. організа-
ція медицини в Московії була прогресив-
нішою, ніж організація лікарської справи в 
країнах Європи [11, 40].

Важливою правовою пам’яткою 
Москов ської держави було Соборне Уло-
ження, за тверджене Земським собором 
1649 р. Однак проблемам юридичної охо-
рони здоров’я та встановлення відпові-
дальності медичних працівників за профе-
сійні правопорушення Уложення приділяє 
недостатньо уваги. Мож на назвати лише 
ст. 23 глави XXII, котра передбачала відпо-
відальність за «отруєння зіл лям» [8, 250].

Подальший розвиток інститут 
відповідаль ності медичних працівників 
отримав при Петрі І. У 1686 р. він видав 
Боярський при говор «О наказании лека-
рей за умерщвление больных по умыслу 
и по неосторожности», який передбачав 
покарання за лікарські по милки, допу-
щені в професійній медичній дія льності. 
У 1700 р. було видано інший цар ський 
указ – Боярський приговор «О наказании 
не знающих Медицинских наук, и по не-
вежеству в употреблении медикаментов, 
причиняющих смерть больным», в якому 
лі карів попереджали, що «буде из них кто 
нарочно или ненарочно кого уморят, а про 
то сыщется и им быть казненными смер-
тию» [9, 64].
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Кримінальна відповідальність перед-
бача лася за заподіяння лікарем смерті 
неправиль ним лікуванням, а також за 
медичну практику без дозволу Медич-
ної колегії. Так, Морський устав Петра І 
1720 р. законодавчо закріпив покарання 
за неналежне лікування. У главі 10 «Про 
лікаря» він передбачав покарання ліка рів 
за професійні злочини. Законодавчі акти 
Петра І встановлювали вимоги не тільки 
до професійної діяльності, але й до осо-
бистих якостей лікаря. Саме при Петрі І в 
законо давстві з’являються норми, що до-
зволяють звільнити від відповідальності 
лікаря, якщо буде доведено, що він діяв у 
відповідності з правилами, або ж, навпаки, 
він притягався до відповідальності за убив-
ство [11, 42].

У 1721 р. Сенат видав указ «Об учреж-
дении в городах аптек под смотрением 
Меди цинской Коллегии, о вспоможении 
прииски вающими медикаменты в Губер-
ниях, и о бытии под надзором помянутой 
Коллегии го спиталям», що був, по суті, 
першим нормати вним актом, який забо-
роняв незаконну ліку вальну діяльність. 
Право здійснюва ти лікарську діяльність, 
таким чином, надава лося лише тим, хто 
отримав дозвіл (атестат) Медичної коле-
гії. Утім переслідування незаконної лікар-
ської діяльності шляхом встановлення за 
неї відповідальності, було визначене лише 
в на ступних нормативно-правових актах. 
Перша відповідна норма передбачалася 
в постанові Сенату від 18 липня 1756 р.; 
вона забороняла лі карську діяльність осіб, 
що не мають медич ної освіти й відповід-
них дозволів на зайняття медичною прак-
тикою. Подальший ро звиток положень 
указу 1756 р. мав місце в ре скрипті 1784 р., 
а також у першій редакції Ап текарського 
Уставу від 20 вересня 1789 р.

Наприкінці XVII – на початку XVIII 
ст. за роджується фармацевтичне законо-
давство. Тоді було прийнято, зокрема, такі 
нормативні акти: «Про митний огляд при-
пасів, що приво зяться для Аптекарського 
приказу» (1689 р.), «Учреждение в Москве 

8 аптек, запрещение торговать лекарсгвами 
помимо оньїх» (1700 р.). У 1731 та 1733 рр.
були видані укази, якими встановлюва лась 
заборона на вільний продаж отруйних та 
сильнодіючих речовин [2, 39]. Надзви-
чайно важливе значення мав також згаду-
ваний уже Аптекарський Устав. Стаття 4 
вказаної пам’ятки встановлювала заборону 
на вигото влення ліків неаптекарями й поза 
аптеками, однак робилося це передовсім 
для захисту майнових інтересів аптекаря 
[1, 32]. Стаття 16 забороняла аптекарям ви-
давати ліки по рецепту особі, яка не має до-
зволу на медичну практику [1, 34].

Важливу роль у розвитку державного 
ме дичного забезпечення з 1733 р. віді-
грав пок ладений на лікарів обов’язок що-
місячно звітувати про кількість хворих, їх 
хвороби та смертельні випадки, що, ймо-
вірно, свідчить про появу фіксування ста-
тистичних показни ків в медичній діяль-
ності [11, 43].

На початку XIX ст. відбулася ліквідація 
Медичної канцелярії, й управління медич-
ною частиною було передане в Департа-
мент внутрішніх справ, до складу якого 
входила Меди чна Рада, що розглядала 
справи про профе сійні порушення лікарів, 
медичні помилки, незаконне лікарювання, 
а також справи, що стосувалися посадових 
злочинів [11, 43].

Поступовий розвиток наукової думки 
до зволив у Зводі законів Російської імперії 
1833 р. більш чітко, ніж у попередньому 
законо давстві, сформулювати підстави та 
межі кри мінальної відповідальності ме-
дичних праців ників. Наприклад, ст. 344 
вказаної пам’ятки встановлювала, що «лі-
кар або аптекар, винні у вчиненні вбивства, 
перший приписанням, а останній про-
дажем неналежних ліків, або ж недостат-
ньої їх кількості, піддаються пока ранню 
за необережне смертовбивство, умисне ж 
заподіяння хворому смерті піддає винного 
тому ж покаранню, яке було визначене за 
умисне смертовбивство» [5, 29–30].

Статті 102, 103 та 105 додатку до одного 
з розділів Зводу законів Російської імперії 
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(«Учреждения Врачебные») зобов’язували 
сільське начальство ловити й передавати в 
земську поліцію людей, що видають себе 
за лікарів, і тим самим заподіюють шкоду 
своїм лікуванням. Винні у вказаному під-
лозі інозе мці висилалися за кордон, при-
чому уряд їх країн повідомлявся про це, 
піддані ж Російсь кої імперії піддавалися 
після суду жорстоко му тілесному пока-
ранню та штрафу [2, 41].

У 1857 р. в Російській імперії з’явився 
спе ціальний лікарський закон – Устав 
лікарсь кий, що був перероблений та допо-
внений у 1892 та 1905 рр. З незначними 
змінами та доповненнями він проіснував 
до революції 1917 р. [4, 54–55]. Вказаний 
нормативний акт сам по собі, безумовно, 
не був криміналь ним законом. Разом з тим 
для кримінально-правової практики він є 
важливим насамперед тому, що в ньому до-
сить детально встанов лювалась структура 
організації лікарської ді яльності, що до-
зволяло чітко визначати права та обов’язки 
того чи іншого медичного пра цівника. До-
кумент передбачав загальні та спеціальні 
(залежно від виду діяльності) ви моги до 
медичного персоналу, встановлював забо-
рони на окремі варіанти поведінки. Виді-
лялися в ньому й види відповідальності 
(дис циплінарна та кримінальна залежно 
від ступе ня тяжкості вчиненого діяння) за 
порушення професійних обов’язків. Місти-
лися там також важливі норми, спрямовані 
на мінімізацію корупції в медичній сфері.

Вказаний документ складався з трьох 
книг: «Установи медичні», «Устав медич-
ної полі ції», «Устав судової медицини» 
[6, 17]. Він встановлював чітку структуру 
організації ме дичної діяльності в Росій-
ській імперії зага лом, та в Україні, пе-
реважна частина якої входила тоді до її 
складу, зокрема.

Усіх медиків Устав поділяв на військо-
вих, цивільних та придворних. Згідно з 
докумен том, всі лікарі прирівнювались до 
службових осіб. Таким чином, лікар ніс 
відповідальність за статтями про службові 
злочини [6, 17].

Важливою була норма, яка чітко 
забороня ла займатися лікарською практи-
кою особам, що не мали належної спеці-
альної освіти.

Устав (Розділ п’ятий Книги І) вста-
новлю вав конкретний розмір винагороди 
за надання медичних послуг. Так, напри-
клад, ст. 149 вка заного документу визна-
чала лікарю плату за відвідування хворих 
у місті з прописуванням рецепту в розмірі 
тридцяти копійок. Однак від людей багатих 
й таких, що бажали про явити свою вдяч-
ність за надану їм послугу, Устав дозволяв 
приймати й більшу винагоро ду. Устав забо-
роняв лікарям брати плату за свою працю 
від найбідніших хворих, а також вимагати 
понаднормову плату в тих осіб, кот рі не на-
лежать до багатих [6, 18]. 

Досить прогресивною була нор ма, яка 
вказувала: «Коли медичним начальст вом 
буде визнано, що лікар або оператор, або 
акушер, через незнання свого фаху, ро-
блять явні помилки, то їм забороняється 
практику вати доти, доки вони не складуть 
нового іспи ту й не отримають нового сві-
доцтва про на лежний рівень знань» (ст. 88 
Уставу). Та ж стаття передбачала: «Якщо 
від не правильного лікування настане чи-
ясь смерть або тяжка шкода здоров’ю, то 
винний, якщо він християнин, має бути 
підданий церковно му покаянню, по роз-
порядженню свого духо вного начальства». 
Наявність вказаної норми, на нашу думку, 
можна пояснити сильним впливом релігії 
на тогочасне право (особливо ж у розгля-
дуваній сфері).

Стаття 87 Уставу передбачала, що «лі-
карі зобов’язані писати рецепти чітко, по-
значаючи на них таким же чином вчене їх 
звання, ім’я та прізвище, й спостерігати, 
щоб ліки відпус калися з аптек належної 
якості й за цінами, визначеними в таксі». 
Вказану нор му, без перебільшення, варто 
визнати прогре сивною. Лікар, прописавши 
рецепт, повинен був нести відповідаль-
ність за нього.

Стаття 114 Лікарського уставу зобов’я-
зувала лікаря «бути людинолюбцем і у 



67

будь-якому випадку готовим до надання 
дієвої допомоги будь-якого звання людям, 
що хво робами одержимі» [3, 118]. У по-
дальшому кримінально-правова норма, 
що зобов’язува ла медичних працівників 
під загрозою засто сування покарання до 
надання медичної до помоги особам, що її 
потребують, стала невід’ємною складовою 
в структурі всіх на ступних кримінальних 
законів.

У разі суттєвого порушення лікарем 
про фесійних обов’язків, його могли при-
тягнути до кримінальної відповідальності. 
Особливо сті відповідальності медичних 
працівників були передбачені в «Уложенні 
про покарання кримінальні та виправні», 
затвердженому в 1845 р., переробленому та 
доповненому в 1885 р. Протиправним діян-
ням вказаних осіб в Уложенні відводилась 
глава 1 розділу 8 від ділення 7 «Про пору-
шення уставів лікарських». Розглядувана 
пам’ятка передбачала від повідальність за 
такі діяння, вчинювані досліджуваними 
суб’єктами: ст. 870 – за по рушення ліка-
рями, операторами, акушерами професій-
них обов’язків; ст. 871 – за видачу дозволу 
на лікарсь ку практику особам, що не від-
повідають встановленим законом вимо-
гам; ст. 871-1 – за шкоду здоров’ю при ви-
користанні в процесі лікування отруйних 
або сильнодіючих речо вин; ст.ст. 872, 873, 
1522 – за неявку до хво рих без особливих 
на те причин; за невико нання обов’язків 
лікарями, акушерами та ін. Злочином ви-
знавалось неповідомлення лікарем чи 
акуше ром відповідному начальству про 
помічені ними зловживання фармацевтів, 
що завдали чи могли завдати шкоду хво-
рому (ст. 875); вимагання плати за працю 
лікарем, акушером від бідних хворих, що 
знаходяться в закріпленій за ними частині 
мі ста, повіту чи відомства, або ж від інших 
– плати більшої, ніж та, котра встановлена 
за коном (ст. 876); хоч і без умислу, перед-
часних поло гів (ст. 878); неповідомлення 
бабкою-повитухою про прохання кого б 
це не було про аборт (ст. 879); неповідо-
млення або несвоєчасне по відомлення 

про смерть жінки, яка народжува ла, якщо 
можна було врятувати дитину (ст. 881); за 
порушення правил про заснування аптек 
(ст.ст. 882, 883); порушення правил про 
внутрі шній устрій та управління аптек (ст.
ст. 884–891); порушення правил про при-
готування та про даж ліків (ст.ст. 892–900); 
помилковий продаж одних ліків замість 
інших (ст.ст. 898–899); за ви гнання плоду 
вагітної жінки (аборт) (ст.ст. 1462–1463); 
за неприйняття належних заходів без пеки, 
в результаті чого настала смерть (ст. 1468) 
та ін. Такий підхід свідчить про бажання 
законодавця системно врегулювати пи-
тання відповідальності медичних праців-
ників за вчинювані ними правопорушення.

Покарання, що могли бути застосовані 
за порушення Уставу лікарського, були до-
сить м’якими – грошовий штраф, сувора 
догана, церковне покаяння. 

Як службові особи, лікарі могли бути 
при тягнуті до відповідальності й за ін-
шими стат тями Уложення про покарання 
кримінальні та виправні. Так, наприклад, 
за отримання хаба ра лікар ніс відповідаль-
ність за ст. 373, а за його вимагання – за 
ст. 377 Уложення; лікар, який видавав за-
відомо неправдиві документи про хворобу 
підлягав відповідальності за слу жбове під-
роблення (ст. 364) тощо.

Як відомо, Уложення про покарання 
кри мінальні та виправні практично від-
мовилось від смертної кари, залишивши 
вказаний вид покарання лише за деякі осо-
бливо тяжкі зло чини проти держави, а та-
кож за порушення карантинних правил під 
час мору чуми. Оче видно, що суб’єктами 
останнього діяння мог ли бути саме ме-
дичні працівники. 

Що стосується кримінального законо-
давст ва, яке діяло на території інших 
українських земель у той час, то варто за-
значити, що в Угорському кримінальному 
кодексі від 29 травня 1878 р. з’являється 
норма, яка надавала судам право заборо-
няти медичним працівни кам тимчасово 
або назавжди займатися профе сійною ді-
яльністю за необережне позбавлення життя 
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пацієнта, що мало місце через неуваж ність 
або невігластво лікаря [11, 38].

Наступним етапом розвитку кримі-
нально го законодавства Російської імперії 
стало Кримінальне уложення 22 березня 
1903 р. Слід зазначити, що у вказаній 
правовій пам’ятці не відбулося якихось 
кардинальних змін, які б стосувалися від-
повідальності за злочини, вчинювані ме-
дичними працівниками. Водночас законо-
давство розглядуваного періоду суттєво 
розширило коло медичних працівників 
– суб’єктів професійних злочи нів. Кримі-
нальній відповідальності підлягали прак-
тикуючі лікарі, фельдшери, повивальні ба-
бусі та лікарська прислуга.

Медичні працівники відповідали також 
за службові злочинні діяння, передбачені 
гла вою 37 Кримінального уложення. Вка-
зана пам’ятка за діяння, вчинювані ме-
дичними працівниками, передбачала види 
покарань, що були аналогічними тим, які 
передбачалися в Уложенні про покарання 
кримінальні та ви правні 1845 р.

Так, арештом на строк до одного місяця 
або пенею до 100 рублів каралися прак-
тикуючі лікарі, фельдшери, повивальні 
бабусі та лікарняна прислуга, які не вико-
нали правил, встановлених законом або 
обов’язковою постановою про надання до-
помоги хворому або особі, яка перебуває у 
безпорадному стані, якщо такі дії вчинені 
без поважної причини та яким було відомо 
про небезпечне становище хворого або по-
роділлі (ст. 497). В аналізований період аж 
до 1917 р. існувала процесуальна проблема 
притягнення медичних працівників до кри-
мінальної відповідальності. Відповідно 
до Статуту кримінального судочинства 
1864 р. після слідства кримінальні справи 
медичних працівників скеровувалися для 
розгляду до лікарської управи або медичної 
ради, тобто фактично притягнення до кри-
мінальної відповідальності таких праців-
ників залежало від людей тієї ж професії.

В радянський період кримінальна від-
повідальність медичних працівників бу-
ла встановлена в кримінальних кодексах 

1922, 1927 та 1960 рр. В КК УСРР 1922 р. 
та в КК УСРР 1927 р. передбачалася прак-
тично тотожна відпові дальність медичних 
працівників. Зазначимо, що ці кодекси 
були прийняті на основі КК РСФСР 1922 
та 1926 рр. Так, за КК УСРР 1927 р. до 
«медичних» злочинів належали: прове-
дення лікарями абортів поза лікарнями або 
іншими лікувальними закладами (ст. 143), 
поміщення в лікарню для психічно хворих 
завідомо здорової людини (ст. 156), непо-
дання або відмова подати допомогу хво-
рому без поважних причин (ст. 160). При 
цьому суб’єкт відповідних злочинів в КК 
УСРР 1922 та 1927 рр. не був чітко виписа-
ний. В окремих випадках в диспозиціях ста-
тей містилася пряма вказівка на лікарів як 
суб’єктів злочину (у випадку незаконного 
проведення аборту), інколи ознаки медич-
ного працівника як спеціального суб’єкта 
злочину випливали з інших ознак складу 
злочину (наприклад, у випадку поміщення 
в лікарню для психічно хворих завідомо 
здорової людини). Кримінальна відпові-
дальність медичних працівників за нена-
лежне виконання професійних обов’язків в 
цих кодексах не передбачалася, на відміну 
від криміна льного законодавства дорадян-
ського періоду. Якщо відповідні необережні 
діяння цих осіб спричиняли смерть паці-
єнта, то їх притягали до кримінальної від-
повідальності за вбивство з необережності.

КК УРСР 1960 р. фактично відтво-
рив диспозиції тих складів «медичних» 
зло чинів, які були виписані в КК 1922 та 
1927 рр. У ньому передбачалася відпові-
дальність за незаконне проведення ліка-
рем аборту (ч. 1, 3 ст. 109), ненадання без 
поважних причин допомоги хворому осо-
бою медичного персоналу, яка зобов’язана 
згідно із встановленими правилами надати 
таку допомогу (ст. 113). Тобто, як і в по-
передніх кодифікованих актах, КК УРСР 
1960 р. чітко не визначав коло тих осіб, які 
могли притягатися до кримінальної від-
повідальності за «ме дичні» злочини та не 
передбачав відповідальності за неналежне 
виконання ме дичним працівником профе-
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сійних обов’язків. Якщо смерть хворого 
або тяжкі чи середньої тяжкості тілесні 
ушкодження наставали в результаті нео-
бережних діянь медичних працівників, то 
вони могли притягатися до кримінальної 
відповідаль ності за вбивство з необереж-
ності (ст. 98), необережне тяжке чи серед-

ньої тяж кості тілесне ушкодження (ст. 104).
Зазначені вище положення про осо-

бливості кримінальної відповідальності 
медичних та фармацевтичних працівників 
можуть бути використані при удоскона-
ленні чинного кримінального законодав-
ства України.
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Позитивне зобов’язання держав забез-
печити усім, хто перебуває під їх юрис-
дикцією, право на справедливий судовий 
розгляд закріплене в низці міжнародно-
правових джерел, різних як за предметом 
регулювання (міжнародне кримінальне, 
гуманітарне право, захист прав людини), 
так і за характером дії (універсальні та 
регіональні). Водночас, різнорідність на-
ціональних систем права та, відповідно, 
неоднакова побудова їх судових систем, 
мало сприяють уніфікованому розумінню 
поняття «суд» (трибунал), необхідному для 
належного виконання відповідного між-
народного зобов’язання на внутрішньому 
юрисдикційному рівні. Вважаємо, що як 
і у випадку реалізації інших міжнародних 
гарантій прав людини в національному 
праві, відповіді слід шукати в прикладах 
міжнародного правозастосування та відпо-
відній практиці міжнародних органів. 

В контексті двох основних міжнарод-
них інструментів в галузі захисту прав 
людини, де закріплено гарантію справед-
ливого суду – Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права 1966 р. 
(далі – ПГПП, Пакт) [2] та Європейської 
конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі – ЄКПЛ, Кон-
венція) [1] – концепція «суду» (трибуналу) 

має автономне значення. Мова йде про 
те, що самого лише національного-право-
вого підходу для розуміння поняття «суд» 
(трибунал) у значенні, в якому воно вжито 
у п. 1 ст. 14 ПГПП та п. 1 ст. 6 ЄКПЛ, не-
достатньо, а тлумачення відповідних між-
народних норм уповноваженими органами 
є значно ширшим, оскільки відхилення від 
цілковито національного праворозуміння є 
не лише прийнятним, а і необхідним при 
застосуванні міжнародних інструментів, 
метою яких є координація різнорідних пра-
вових систем [8, 286].

Як зазначає М. Новак, автор найавтори-
тетнішого наукового коментарю до Пакту, 
«..з одного боку, недостатньо самого лише 
визначення органу як судового на рівні на-
ціонального законодавства, якщо він не 
відповідатиме вимогам незалежності та 
неупередженості. З іншого боку – адміні-
стративні органи, які є незалежними й не-
підконтрольними, за певних умов можуть 
задовольняти критеріям «суду» в розумінні 
ст. 14 [ПГПП]» [10, 319]. 

Комітет ООН з прав людини (далі – Ко-
мітет) в Зауваженнях загального характеру 
№ 32 двічі торкається даного питання і 
зазначає, що «дана гарантія [рівності пе-
ред судами і трибуналами] застосовується 
не лише у відношенні судів та трибуна-

М. МАГРЕЛО,
здобувач
(Інститут законодавства Верховної Ради України)
(Науковий керівник доцент О.В. Київець) 

АВТОНОМНА КОНЦЕПЦІЯ 
ПОНЯТТЯ «СУД»  
ЯК ОСНОВА ІНСТИТУТУ 
СПРАВЕДЛИВОГО СУДУ

Ключові слова: поняття «суд», трибунал, автономна концепція, справедливий суд, 
міжнародне зобов’язання, повнота юрисдикції, всебічність правової оцінки.

 © М. Магрело, 2013.



71

лів, вказаних в другому реченні п. 1 ст. 14 
[ПГПП], але повинна виконуватись в усіх 
випадках, коли внутрішнє право покла-
дає на будь-який орган судову функцію» 
[3, п. 7]. В іншому місці документу Комі-3, п. 7]. В іншому місці документу Комі-п. 7]. В іншому місці документу Комі- 7]. В іншому місці документу Комі-7]. В іншому місці документу Комі-. В іншому місці документу Комі-
тет вказує, що «застосоване в п. 1 ст. 14 
поняття «суд» означає – незалежно від на-
йменування – орган, створений на основі 
закону, незалежний від виконавчої та зако-
нодавчої гілок влади або такий, що в кон-
кретних випадках користується судовою 
незалежністю при прийнятті рішень з пра-
вових питань у спорах, судових за своїм 
характером» [3, п. 18].

У наведених вище коментарях Комі- Комі-Комі-
тету узагальнені характеристики «суду», 
як органу, уповноваженого вирішувати по 
суті питання права, наділеного якостями 
незалежності та неупередженості, виро-
блені Комітетом під час розгляду індивіду-
альних заяв проти держав. 

Дійсно, у практиці Комітету давно 
утвердився підхід, відповідно до якого 
ст. 14 ПГПП не вимагає забезпечення того, 
щоб усі без винятку рішення у справі при-
ймались «судом класичного типу», ви-
рішальним є те, щоб відповідний орган 
задовольняв вимогам ст. 14 Пакту [6, 34]. 
Зокрема, за позицією Комітету, важливо, 
щоб при встановленні цивільних прав та 
обов’язків, рішення приймалось судом, в 
розумінні ст. 14 Пакту, хоча б на одній зі 
стадій вирішення справи [3, п. 18]. Як свід-
чить практика, це, як правило, випадки, 
коли суд класичного типу переглядає рі-
шення адміністративного органу, і в рам-
ках вирішення певної справи процедура 
прийняття таким органом проміжного рі-
шення є однією зі стадій загального про-
цесу розгляду справи. 

Показовою у цьому плані є позиція 
Комітету [стосовно прийнятності скарги] 
щодо порушення гарантії незалежності 
суду, де рішення спочатку приймалось ад-
міністративним органом, а потім підлягало 
перегляду в апеляційному порядку судом 
класичного типу: «Пункт 1 ст. 4 Пакту не 
вимагає від держав-учасниць забезпечення 

того, щоб рішення приймалось судом на 
всіх стадіях процесу», … значення має той 
факт, що рішення адміністративного ор-
гану «в подальшому було скасоване адмі-
ністративним судом» [12, п. 10.7]. 

Відтак, можемо стверджувати, що в 
контексті дотримання гарантії «справед-
ливого суду» вирішальне значення має 
факт прийняття саме кінцевого рішення 
компетентним органом, який задовольняє 
вимогам ст. 14 ПГПП (компетентність, 
незалежність, ефективність тощо). Отже, 
для забезпечення гарантії справедливого 
суду самого лише перегляду рішення ад-
міністративного органу судом класичного 
типу недостатньо, важливо, щоб при цьому 
суд класичного типу задовольняв вимогам 
ст. 14 ПГПП.  

У відношенні «судів некласичного 
типу», тобто власне не судових органів, які 
вирішують справу хоча б на одній зі стадій 
процесу і приймають відповідні рішення, 
Комітетом також напрацьовано певні по-
зиції. Так, Комітет неодноразово визнавав 
такими, що охоплюються поняттям «суд», 
адміністративні органи, уповноважені, зо-
крема, вирішувати питання екстрадиції 
[11, п. 6.4], а також органи, уповноважені 
вирішувати питання про накладення дис-
циплінарного стягнення (дисциплінарні 
комісії, органи юстиції окрім судів тощо) у 
вигляді звільнення публічного службовця, 
в тому числі судді [15, п. 6.5], вказуючи 
при цьому, що такі органи повинні задо-
вольняти вимогам незалежності, неуперед-
женості, рівності доступу до суду, рівності 
сторін у процесі та справедливості. 

В контексті аналізу практики Комітету 
доречно зазначити про юридичну силу його 
актів, прийнятих за результатами розгляду 
індивідуальних заяв. Примітно, що від-
повідна характеристика юридичної сили 
рішень Комітету, як правило, надається в 
порівнянні із практикою Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Євро-
пейський суд). Зокрема, за твердженням 
А. де Заяса, на відміну від рішень ЄСПЛ, 
які належить виконувати державам-учас-
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ницям Конвенції, рішення Комітету мають 
радше характер рекомендацій, оскільки 
відсутня процедура застосування санк-
цій до держав, які їх не виконують [5, 37]. 
Проте загальне відношення держав до рі-
шень Комітету, в тому числі заходи щодо 
законодавчих змін, впровадження нових 
процедур регулювання, виплати компенса-
цій жертвам порушень тощо, свідчать про 
явне визнання світовою спільнотою авто-
ритету Комітету, аж до розцінювання його 
як міжнародної судової установи із захисту 
прав людини [3, 37].

Водночас, М. Шейнін вважає, що 
оскільки рішення Комітету є результатом 
роботи квазі-судового змагального між-
народного органу, створеного державами 
з метою тлумачення положень Пакту та 
контролю над їх виконанням, то його рі-
шення не можна розцінювати лише як ре-
комендації [4]. 

З низки причин більш ґрунтовною та 
розвиненою у відношенні концепції авто-
номного розуміння поняття «суд» («три-
бунал») є практика Європейського суду. 
Насамперед це пов’язано із природою 
механізму Конвенції, що принципово від-
мінний від механізму Пакту стосовно 
обов’язковості та виконання відповідного 
рішення державою. Крім того, практика 
Європейського суду є значно ширшою в 
порівнянні з практикою Комітету з роз-
гляду індивідуальних заяв, а ст. 6 ЄКПЛ є 
не лише найбільш практично застосовним 
положенням Конвенції, а й підставою лево-
вої частки звернень до Європейського суду 
[9, 468]. 

Автономний підхід при тлумаченні 
Конвенції притаманний також і Європей-
ському суду, що є чи не найвиразнішою 
характеристикою юриспруденції ЄСПЛ та 
навіть здобув критичну славу надто пло-
довитої «судової креативності» [8, 279] в 
питаннях тлумачення ЄКПЛ. У своїх рі-
шеннях Європейський суд неодноразово 
зазначав, що стаття 6 Конвенції «не перед-
бачає створення державами-учасницями 
якихось конкретних судів для вирішення 

конкретних справ, а слово «трибунал», 
вжите у п. 1 ст. 6, не обов’язково слід ро- 6, не обов’язково слід ро-6, не обов’язково слід ро-
зуміти як таке, що означає суд класичного 
типу, і є елементом стандартної судової 
системи держави…» [35, п. 2]. 

Дійсно, в практиці Європейського суду 
були визнані такими, що охоплюються 
поняттям «суд» в значенні ст. 6 ЄКПЛ, 
ціла низка органів, що не є судами в кла-
сичному розумінні: арбітражний трибу-
нал, створений для розгляду конкрет-
них справ за участю окремих компаній 
[25, пп. 201–203]; пенітенціарний адміні-
стративний орган («рада відвідувачів»), 
призначений окремо для кожної в’язниці 
Англії та Уельсу і уповноважений, серед 
іншого, розглядати скарги ув’язнених, на-
кладати дисциплінарні стягнення, відпо-
відати за належність умов їх утримання 
тощо [19, пп. 32–33]; адміністративний ор-
ган, уповноважений вирішувати питання 
щодо надання дозволів на здійснення угод 
з нерухомістю [33, п. 36]; адміністратив-
ний орган, створений для вирішення справ 
за участю малолітніх осіб, до складу якого 
входили спеціально навчені експерти з 
відповідним досвідом, процедура в якому 
була відмінною від класичної судової 
[27, п. 80]; адміністративний орган у сфері 
адвокатури, уповноважений примати кін-
цеві рішення в межах своїх повноважень, 
не зважаючи на множинність його функцій 
– регуляторної, наглядової, дисциплінарної 
та ін. [23, п. 50]; адміністративний орган у 
сфері транспорту і зв’язку, уповноважений 
надавати дозволи на здійснення угод з де-
якими об’єктами власності [31, п. 94–95]; 
парламент, уповноважений в окремих ви-
падках накладати дисциплінарні стягнення 
на будь-кого як в парламенті, так і за його 
межами за публікацію наклепу [21, п. 40]; 
парламент, уповноважений вирішувати 
питання про звільнення суддів [29, п. 88]; 
адміністративний орган в системі судоу-
строю («національна судова рада»), наді-
лений повноваженнями приймати рішення 
про звільнення суддів в межах дисциплі-
нарної процедури [30, пп. 42–43]; тощо. 



73

В наведених випадках, незалежно від 
встановлення порушень ст. 6 Конвенції в 
її різних аспектах (доступ до суду, неза-
лежність, повноважність  суду, публічність 
слухань тощо), ЄСПЛ дійшов висновку, що 
концепція «суду» (трибуналу) застосовна 
до відповідних органів, компетентних 
встановлювати факти і приймати рішення 
з питань права. При цьому Європейським 
судом використано функціональний під-
хід до визначення таких органів: «за своєю 
суттю «трибунал» характеризується через 
судову [judicial] функцію, тобто через ви-judicial] функцію, тобто через ви-] функцію, тобто через ви-
рішення справ в межах своєї компетенції 
на підставі законодавства та встановленої 
процедури. Він також повинен задоволь-. Він також повинен задоволь-Він також повинен задоволь-
няти низці подальших критеріїв – неза-
лежності, особливо від виконавчої гілки 
влади, безсторонності, тривалості повно-
важень членів, гарантій процедури – деякі 
з яких закріплені у п. 1 ст. 6» [18, п. 73]. З 
метою повного дотримання гарантій ст. 6, 
ЄСПЛ вказав, що у випадках, коли уповно-
важені приймати рішення з питань права 
органи не відповідають певним аспектам 
«справедливого суду», необхідно забезпе-
чити перегляд рішень таких органів судом 
[класичного типу] в розумінні ст. 6: із до-класичного типу] в розумінні ст. 6: із до-
триманням всіх передбачених гарантій, 
зокрема, суд повинен мати всю «повноту 
повноважень» для ефективного пере-
гляду рішень адміністративних органів 
[28, п. 70]. Обмеження функції адміністра-28, п. 70]. Обмеження функції адміністра-п. 70]. Обмеження функції адміністра-70]. Обмеження функції адміністра-. Обмеження функції адміністра-
тивного суду переглядати рішення адміні-
стративних органів (зв’язаність суду фак-
тами, встановленими такими органами), 
не може вважатись ефективним судовим 
переглядом рішення в розумінні п. 1 ст. 6 
Конвенції.

Таким чином, несуттєво, який саме ор-
ган здійснюватиме розгляд справи (вста-
новлення фактів) та прийматиме рішення з 
питань права, вирішальним є дотримання 
такими органами всього спектру гарантій 
«справедливого суду», факти дотримання 
чи порушення яких встановлює Європей-
ський суд залежно від обставин кожної 
конкретної справи. 

Примітно, що власне суди [класичного 
типу] досить часто визнаються Європей-] досить часто визнаються Європей- досить часто визнаються Європей-
ським судом такими, що не задовольняють 
критерію «справедливого суду», через по-
рушення різноманітних гарантій ст. 6 Кон-
венції: доступу до суду [26, пп. 126–135], 
незалежності [16, пп. 37–40], повноти 
юрисдикції [20, пп. 76–83], гарантії публіч-, гарантії публіч-гарантії публіч-
ного слухання [22, пп. 27–33], критерію 
«встановленості законом» [32, пп. 27–28] 
тощо. 

Водночас, вкрай обширна практика Єв-
ропейського суду виробила низку ознак, 
якими має бути наділений орган, для за-
доволення критеріям «трибуналу». Від-
повідні ознаки систематизовано, зокрема, 
М. Куйєром, який до них відносить: здат-
ність приймати рішення (�o�er of de�i-�o�er of de�i- of de�i-of de�i- de�i-de�i-
sion), діяльність на основі законодавства 
та в рамках передбаченої процедури, ді-
яльність в межах власної компетенції (а не 
поза нею), незалежність та безсторонність 
[7, 3–8]. 

Зазначимо, що деякі із вказаних ознак 
«трибуналу» випливають із самого тек-
сту ст. 6 Конвенції, в той час як інші на-
працьовані практикою ЄСПЛ. Дійсно, 
виокремлюючи ознаку здатності органу 
примати рішення, М. Куйєр має на увазі, 
що відповідне рішення повинно бути 
обов’язковим (для сторін у справі та для 
відповідних органів: наприклад, в частині 
виконання рішення чи врахування вста-
новлених ним фактів) – на підтвердження 
чого посилається на правову оцінку Євро-
комісії у справі Sramek v. Austria: «…Три-
бунал, будучи органом, уповноваженим 
вирішувати правові питання із прийняттям 
обов’язкових для сторін рішень» [9, 4], та 
на правову оцінку ЄСПЛ у справі Benthem 
v. the Netherlands [9, 4]:  «…Здатність при-
ймати рішення є невід’ємною в понятті 
«трибуналу» у розумінні Конвенції …» 
[17, п. 40] та, оскільки рішення структур-40] та, оскільки рішення структур- та, оскільки рішення структур-
ного підрозділу Державної Ради (орган, 
що розглядав справу на окремих стадіях 
процесу) не мало обов’язкового характеру 
для Корони (орган, уповноважений при-
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мати кінцеве рішення), то процес перед 
відповідним підрозділом Державної Ради 
«не задовольняв критеріям «трибуналу…» 
[17, п. 40]. 

Вважаємо, що ознака здатності при-
ймати обов’язкове рішення у справі є еле-
ментом більш широкої якості «справед-
ливого суду», а саме: так званої «повноти 
юрисдикції» (full jurisdi�tion) [9, 473] в 
питаннях факту і права. Так, практикою 
ЄСПЛ вироблено критерій «суду», від-
повідно до якого орган, що встановлює 
факти і вирішує справу, повинен бути на-
ділений повнотою компетенції, що вклю-
чає, зокрема, «повноваження скасовувати, 
в частині питань фактів і права, рішення 
нижчих органів» [36, пп. 37–40], а також 
можливості всебічного вивчення фактів 
та повного перегляду юридичної оцінки 
обставин справи нижчими інстанціями 
(suffi�ien�y of revie�) [34, пп. 49–56].

Одним з нещодавніх рішень Європей-
ського суду, в якому висловлено розгорнуту 
позицію у відношенні концепції «повноти 
юрисдикції» та «ґрунтовності розгляду 
справи», стало рішення у справі Oleksandr 
Volkov v. Ukraine. У даній справі ЄСПЛ під-
креслив, що у випадках, коли органи, які 
охоплюються поняттям «трибуналу», при 
вирішенні справи не задовольняють крите-
ріям статті 6 Конвенції, їх рішення повинні 
підлягати перегляду судом, що задоволь-
няє таким критеріям, зокрема критерію 
«повноти юрисдикції» [29, п. 123]. Відтак, 
констатуючи неможливість ефективного 
перегляду Вищим адміністративним судом 
України (далі – ВАСУ) рішень Вищої ради 
юстиції (далі – ВРЮ) та парламентського 
комітету з питань правосуддя, зокрема не-
можливість скасування ВАСУ таких рі-
шень у випадку визнання їх незаконними, 
ЄСПЛ дійшов висновку про відсутність у 
ВАСУ повноти юрисдикції при розгляді 
відповідних справ в якості останньої ін-
станції [29, пп. 125, 126]. 

Крім цього, ЄСПЛ констатував ряд 
порушень ВАСУ в контексті всебічності 
та повноти юридичної оцінки обставин 

справи (suffi�ien�y of revie�), зазначивши, 
що низка ключових аргументів позивача 
(заявника у справі перед ЄСПЛ) була зали-
шена ВАСУ без належної правової оцінки 
(аргументи стосовно безсторонності окре-
мих членів ВРЮ та парламентського ко-
мітету) чи, навіть, без найменшої уваги 
(доводи про порушення положень Закону 
України «Про регламент Верховної Ради 
України» під час прийняття парламентом 
рішення щодо звільнення заявника), в 
той час, як частина вимог була переквалі-
фікована з метою уникнення їх розгляду 
(судом презюмовано неконституційність 
процедури голосування в парламенті під 
час прийняття рішення відносно позивача, 
замість заявленої позивачем незаконності 
відповідної процедури, внаслідок чого суд 
не прийняв відповідні вимоги до розгляду, 
вказавши, що вони віднесені до конститу-
ційної юрисдикції) [29, пп.127–128]. 

Із висновків ЄСПЛ видно, що крите-
рій «повноти юрисдикції» включає, серед 
іншого, якість судового рішення, в тому 
числі повноту встановлених обставин, 
всебічність юридичної оцінки, обґрунто-
ваність та належну мотивацію такої оцінки 
(відповідність оцінки встановленим обста-
винам, заснованість оцінки на положеннях 
законодавства із врахуванням практики 
ЄСПЛ), що, в результаті, справляє безпо-
середній вплив на ефективність рішення 
відповідної інстанції щодо реального від-
новлення прав, які були предметом судо-
вого захисту. Незабезпечення якогось із 
названих аспектів «повноти юрисдикції» в 
практиці ЄСПЛ має наслідком порушення 
гарантії розгляду справи «судом» у розу-
мінні ст. 6 Конвенції. 

Сьогодні поняття «суду» (трибуналу), 
як органу, уповноваженого вирішувати 
справу і приймати обов’язкове рішення з 
питань фактів і права, будучи таким, що 
виходить за рамки національного праворо-
зуміння, є одним з ключових понять пра-
возастосовної діяльності відповідних між-
народних органів, практика яких постійно 
поглиблюється, а юрисдикція – визнана 
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Україною. Саме тому для належного вико-
нання державою міжнародних зобов’язань 
врахування такої практики повинно здій-

снюватись послідовно на всіх рівнях: від 
законодавчого до юрисдикційного.  
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РЕЗЮМЕ
В статье осуществлен анализ автономного понятия «суд» как элемента института 

справедливого суда посредством исследования его признаков, разработанных в практике 
Комитета ООН по правам человека и Европейского суда по правам человека. 

SUMMARY
Article reveals the autonomous meaning of the notion of «tribunal» as an element of a fair 

trial through qualities of the former, developed in the practice of the UN HRC and in the case 
law of the ECtHR.

Рекомендовано кафедрою прав людини, міжнародного  
та європейського права
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Людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються 
Конституцією України найвищою соціаль-
ною цінністю (ч. 1 ст. 3 Конституції). Права 
і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. 
Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави (ч. 2 ст. 3 Конституції).

Рівень задоволення прав людини в 
широкому розумінні обумовлений рівнем 
соціально-економічного розвитку, доско-
налістю і стабільністю в організації дер-
жавної влади. У більш вузькому аспекті він 
залежить від наявності ефективно діючого 
механізму забезпечення прав і свобод лю-
дини. Йдеться не тільки про чисельність 
правоохоронних та інших державних ор-
ганів, а й про якість їхньої правотворчої, 
правозастосовної та правоохоронної діяль-
ності [8, 92–93]. 

До правових засобів забезпечення прав 
людини, у тому числі і її права на безпеку, 
належать засоби кримінально-правового 
характеру. В Україні на десятому році її не-
залежності було прийнято Кримінальний 
кодекс України (далі – КК), який вступив у 
дію 1 вересня 2001 р. Як стверджує В.І. Бо-
рисов, цей кодекс підпорядкований прин-
ципу конституційної відповідності. Його 

статті досить повно відображають кон-
ституційні положення щодо необхідності 
охорони  особистих прав і свобод людини 
[1, 327].

КК забезпечує права людини на без-
пеку як нормами Загальної частини, так і 
нормами Особливої частини. Безпека лю-
дини як об’єкт кримінально-правової охо-
рони – це система суспільних відносин, які 
забезпечують захищеність існування лю-
дини від загроз шляхом запобігання ство-
рення для них небезпеки (загрози) заподі-
яння суттєвої шкоди. Ця система працює 
на випередження [3, 405]. 

Серед науковців сучасності дослі-
дженню проблем кримінальної відпо-
відальності за посягання на безпеку лю-
дини присвятили свої праці такі вчені, як 
П.П. Андрушко, М.П. Короленко, С.Я. Ли-
хова, М.І. Панов, В.П.Тихий та ін. Без-
пеку людини в системі норм КК про від-
повідальність за злочини проти безпеки 
виробництва досліджував В.І. Борисов, за 
злочини проти безпеки руху та експлуата-
ції транспорту – В.А. Мисливий, В.І. Осад-
чий, за злочини проти прав споживачів на 
безпечність продукції – М.І. Хавронюк, 
за злочини проти здоров’я населення – 
Є.В. Фесенко.

У той же час у кримінально-право-
вій літературі зустрічаються критичні ви-
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словлювання про те, що проблеми кримі-
нально-правової охорони безпеки людини 
або не досліджені на належному рівні, 
або не входять у сферу наукових інтересів 
провідних учених [7, 114]. Думається, що 
з огляду на особливу цінність вказаного 
об’єкта кримінально-правової охорони 
така критика має братися до уваги, при-
наймні якщо йтиметься про ступінь дослі-
дження цих проблем у системі військових 
злочинів.

Безпека (захищеність) людини як 
система – це фізична, психологічна, мо-
ральна, соціальна, матеріальна, майнова 
та інші її види. Це означає, що методоло-
гічно має йтися про поєднання різних, але 
взаємопов’язаних елементів, комплекс 
заходів, спрямованих на зміцнення захис-
ного механізму, надійних гарантій захисту 
прав і свобод людини від тих чи інших не-
безпек. Юридична наука і практика мають 
справу з небезпеками у сфері діяльності 
людей, тому причиною небезпеки завжди 
виступають саме певна діяльність, пове-
дінка людей [5, 507]. 

До виду діяльності, що становить со-
бою потенційну небезпеку для людини, 
слід відносити і діяльність Збройних Сил 
України та інших військових формувань, 
які мають на своєму оснащенні різні види 
озброєнь, бойові припаси,  хімічні, радіо-
активні та інші загально небезпечні пред-
мети. Ця діяльність здійснюється з метою 
виконання функції захисту суверенітету і 
територіальної цілісності України. На кон-
ституційному рівні вказана функція від-
несена до числа найважливіших функцій 
держави. Серед суб’єктів забезпечення ви-
конання цієї функції саме військовим фор-
муванням відводиться ключова роль. 

Не видається сумнівним твердження, 
що військові формування України, завдяки 
своєму функціонуванню певною мірою вже 
встигли проявити себе як джерела підвище-
ної небезпеки. Зазвичай військові чинов-
ники небагатослівні у коментуванні ситуа-
цій, які вийшли у них з під контролю. Втім 
низка фактів, пов’язаних із спричиненням 

численних людських жертв та іншої значної 
шкоди, в силу їх масштабності та високого 
ступеня суспільної небезпечності, набули в 
українському суспільстві досить широкого 
розголосу. Деякі приклади з цього приводу: 
1) 20 квітня 2000 р. ракета, випущена під 
час військових навчань, влучила в житло-
вий будинок міста Бровари Київської об-
ласті. Загинуло 3 особи, 5 осіб отримали 
тяжкі поранення; 2) 4 жовтня 2001 р. при 
здійсненні запусків ракет над Чорним мо-
рем, одна із них влучила у пасажирський 
літак Ту-154, на борту якого перебували 
іноземні громадяни. Загинуло 66 пасажирів 
та 12 членів екіпажу; 3) 27 липня 2002 р. 
у місті Скнилів Львівської області під час 
показового польоту на землю впав літак-
винищувач. Загинуло 77 осіб; 4) 6 травня 
2004 р. поблизу села Новобогданівка Мелі-
топольського району від вибухів на артиле-
рійських складах військової частини заги-
нуло 5 осіб. У зону ураження потрапило 12 
населених пунктів, з яких було евакуйовано 
близько 7 тисяч осіб; 5) 27 серпня 2008 р. 
сталися вибухи на військовому арсеналі по-
близу міста Лозова Харківської області. 48 
житлових будинків, 14 будівель соціальної 
сфери в населених пунктах району отри-
мали різні пошкодження. Евакуйовано із 
міста 4 тис. 500 осіб, із сіл району та вій-
ськового містечка – 2 тис. осіб.

Звичайно, що за цими вражаючими 
фактами криються причини, які пов’язані 
не лише із непрофесіоналізмом керівників 
оборонного відомства, недисциплінова-
ністю і халатністю військових чиновників 
та інших військовослужбовців. Глибинні 
корені слід шукати і в економічній, соці-
альній, оборонній та інших сферах діяль-
ності держави. Лише за умови комплек-
сного усунення детермінантів можна буде 
розраховувати на безпечне для людини у 
певній мірі (однак не абсолютно безпечне) 
функціонування військових формувань та 
ефективне при цьому виконання ними обо-
ронних функцій.

У Законі України «Про оборону» вій-
ськове формування визначається як ство-
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рена відповідно до законодавства України 
сукупність військових з’єднань і частин та 
органів управління ними, які комплекту-
ються військовослужбовцями і призначені 
для оборони України, захисту її суверені-
тету, державної незалежності і національ-
них інтересів, територіальної цілісності 
і недоторканності у разі збройної агресії, 
збройного конфлікту чи загрози нападу 
шляхом  безпосереднього ведення воєнних 
(бойових) дій. 

Визначальним чинником боєготовності 
та боєздатності армії у будь-який час дати 
відсіч агресору, забезпечити перемогу у 
разі збройного конфлікту, виконати інші 
покладені на неї завдання є суворе до-
тримання особовим складом військового 
правопорядку. Високий рівень дисциплі-
нованості, злагодженості дій, чітке вико-
нання встановлених правил, бездоганність 
кожного військовослужбовця у виконанні 
своїх службових обов’язків – це вимоги 
широкого спектру законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, що діють у 
військовій сфері. Дотримання цих вимог 
забезпечується комплексом засобів право-
вого, соціального, організаційного, вихов-
ного та іншого характеру. Серед правових 
засобів особливе місце відводиться засо-
бам кримінально-правового характеру, які 
у рамках досягнення поставленої мети за-
стосування мають розглядатись як крайні 
засоби правового впливу. 

Особлива частина КК містить окремий 
розділ – XIX «Злочини проти встановле-XIX «Злочини проти встановле- «Злочини проти встановле-
ного порядку несення військової служби 
(військові злочини)». Він є одним із най-
більших за кількістю складів злочину. Кон-
структивною особливістю цього розділу 
є те, що поняття окремої групи злочинів 
(військових злочинів), склади яких розмі-
щені у ньому, визначено на законодавчому 
рівні (ч. 1 ст. 401 КК). Це поняття має бути 
базисом для всіх існуючих складів військо-
вих злочинів, а також базисним орієнтиром 
для тих, якими, за умови суспільної по-
треби та волі законодавця, доповнювати-
меться розділ у ході динамічного розвитку 

системи норм про відповідальність за вій-
ськові злочини. 

Ознаки будь-якого складу злочину ма-
ють знаходити своє конструктивне норма-
тивне закріплення, виходячи із сутності 
об’єкта посягання групи злочинів (родового 
об’єкта злочинів). Безпосередній об’єкт 
злочину, склад якого поміщений у тому чи 
іншому розділі Особливої частини КК, по-
винен за змістом охоплюватись родовим 
об’єктом цього злочину як елементом сис-
теми більш високого рівня узагальнення. 

Виходячи із позиції законодавця щодо 
визначення об’єкта посягання військових 
злочинів, відображеної у назві розділу XIX 
КК, основним безпосереднім об’єктом 
кожного військового злочину має визна-
ватись встановлений порядок несення 
військової служби у конкретній сфері вій-
ськової діяльності, яку законодавець мав 
на меті захистити кримінально-правовими 
засобами. Так, наприклад, законодавець, 
встановлюючи відповідальність за ст. 428 
КК, поставив під кримінально-правову 
охорону суспільні відносини, пов’язані 
із дотриманням у військовій сфері вста-
новленого порядку виконання службових 
обов’язків командиром військового кора-
бля та особами із складу команди у разі 
виникнення небезпеки загибелі корабля. 
Такий порядок є частиною військового 
правопорядку, що встановлений та функці-
онує з метою виконання військовими фор-
муваннями функцій, визначених Конститу-
цією та законами України.

Встановлюючи нормами розділу XIX 
КК відповідальність за злочинне пору-
шення порядку несення військової служби 
у конкретній сфері військової діяльності, 
законодавець одночасно, завдяки певним 
особливостям конструкцій цих норм, здій-
снює кримінально-правову охорону й ін-
ших об’єктів посягання, які в Особливій 
частині кримінального закону ставляться 
під охорону нормами інших розділів КК. 
Такі об’єкти посягання військових зло-
чинів слід розглядати як додаткові безпо-
середні об’єкти цих злочинів. Так, напри-
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клад, громадська безпека має визнаватись 
додатковим безпосереднім об’єктом зло-
чину, передбаченого ст. 410 КК, при ви-
краденні зброї, бойових припасів та інших 
загально небезпечних предметів.

 Нормами багатьох статей цього роз-
ділу здійснюється кримінально-правова 
охорона життя, здоров’я людини, її без-
пеки, тобто найвищих соціальних ціннос-
тей, визначених Конституцією України. 
Про зазначене свідчить наявність у дис-
позиціях статей таких суспільно небез-
печних наслідків як, наприклад, «завдання 
побоїв» (ст. 406 КК), ««заподіяння смерті 
потерпілого» (ст. 414 КК), «спричинення 
потерпілому середньої тяжкості чи тяжких 
тілесних ушкоджень» (ст. 415 КК), «спри-
чинення загибелі людей» (ст. 417 КК) та ін. 

Як правило, порушення безпеки лю-
дини є етапом (стадією) вчинення відповід-
ного злочину проти життя, здоров’я, сво-
боди, власності тощо і тому, якщо злочин 
закінчений, він поглинає попередні етапи 
(стадії), вони не мають самостійного зна-
чення і не впливають на його кваліфікацію. 
Якщо життю, здоров’ю, свободі, майну 
людини заподіяна шкода, то тим самим за-
подіяна шкода і її безпеці [4, 21]. Це твер-
дження стосується і військових злочинів, 
додатковими безпосередніми об’єктами 
яких виступають життя, здоров’я людини, 
її безпека.

Визнання останніх додатковими, а не 
основними, безпосередніми об’єктами 
певних військових злочинів не слід роз-
цінювати як визнання другорядності цих 
цінностей по відношенню до встановле-
ного порядку несення військової служби 
у певній військовій сфері, який, як уже за-
значалось, має визнаватись основним без-
посереднім об’єктом військових злочинів. 
Поділ безпосереднього об’єкта злочину 
на основний та додатковий здійснюється 
не за ознакою важливості охоронюваного 
блага, а за ознакою його зв’язку з родовим 
об’єктом злочину.

Статус безпеки людини, як найвищої 
соціальної цінності, що наданий Конститу-

цією України, обумовив створення, як за-
значено вище, системи норм в Особливій 
частині КК, якими ставиться під кримі-
нально-правову охорону безпека людини. 
Беззаперечно, що цей конституційний при-
пис має бути врахований законодавцем 
і при подальшому конструюванні норм, 
якими встановлюється відповідальність за 
вчинення військових злочинів.

Науковцями кримінального права до-
сить часто висловлюється позиція щодо 
необхідності суттєвого скорочення кіль-
кості статей розділу XIX КК. Разом з тим 
з боку окремих науковців мають місце й 
пропозиції щодо розширення системи вій-
ськових злочинів шляхом доповнення роз-
ділу XIX КК новими складами військових 
злочинів. Так, В.А. Мисливий пропонує 
доповнити цей розділ статтею, якою пе-
редбачити відповідальність «за порушення 
правил пуску ракет, проведення всіх видів 
стрільби, вибухових робіт або вчинення ін-
ших дій зі зброєю, якщо вони спричинили 
потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі 
тілесні ушкодження або інші тяжкі на-
слідки» [2, 291]. 

За умови реалізації законодавцем цієї 
пропозиції система військових злочинів 
поповниться ще однією нормою, якою 
здійснюватиметься кримінально-правова 
охорона безпеки людини. Слід зауважити, 
що факт існування значної кількості статей 
у цьому розділі не повинен розглядатися 
як перешкода для включення до нього ін-
ших статей-новел. Головне, щоб таке роз-
ширення системи військових злочинів було 
науково обґрунтованим та відповідало сус-
пільним інтересам. 

Виходячи із необхідності здійснення 
ефективної кримінально-правової охорони 
суспільних відносин у сфері забезпечення 
обороноздатності держави, а також особис-
тої безпеки військовослужбовців, науковий 
інтерес становлять й питання, пов’язані з 
дослідженням доцільності криміналіза-
ції умисних чи необережних діянь (у різ-
них проявах), якими спричиняється шкода 
здоров’ю, життю військовослужбовців у 
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масових масштабах, що негативно впли-
ває на рівень боєготовності та боєздатності 
військ. Зокрема, українському суспіль-
ству відомі факти масових харчових отру-
єнь військовослужбовців. Для прикладу 
можна навести такі військові структури, у 
яких мали місце ці факти, як окремий полк 
Президента України Сухопутних військ 
Збройних Сил України (2009 р., м. Київ), 
Харківський університет Повітряних Сил 
імені Івана Кожедуба (2009 р., м. Харків). В 
результаті цих отруєнь військовослужбовці 
на тривалий час були виключені за станом 
здоров’я із сфери виконання своїх військо-
вих службових обов’язків [6, 114–116]. 
Поза сумнівом, що не лише зазначеними 
діями можна створити ситуацію, за якої 
військовослужбовці, у тому числі і керів-
ний склад органів військового управління, 
будуть неспроможні за станом здоров’я 
виконувати покладені на них службові 
обов’язки по забезпеченню обороноздат-
ності держави. На авторське бачення, се-

ред засобів, спрямованих на недопущення 
таких наслідків, визначальну роль мають 
відігравати кримінально-правові норми 
системи військових злочинів, а не норми 
інших розділів Особливої частини КК.

Таким чином, підсумовуючи викла-
дене, слід зазначити, що у кримінально-
правовому регулюванні питань захище-
ності прав людини на її безпеку норми 
розділу XIX «Злочини проти встановле-XIX «Злочини проти встановле- «Злочини проти встановле-
ного порядку несення військової служби 
(військові злочини)» КК відіграють важ-
ливу роль у структурі Особливої частини 
КК. У разі ж виникнення суспільної необ-
хідності розширення меж кримінально-
правової охорони тих суспільних відносин 
військової сфери, які органічно поєднані 
із питаннями безпеки людини, конструю-
вання нових складів військових злочинів 
має здійснюватись із врахуванням консти-
туційного визнання безпеки людини най-
вищою соціальною цінністю.

Список літератури:

1.  Борисов В.І. Розв’язання проблемних питань Особливої частини у новому Кримі-
нальному кодексі України : матеріали наукової конференції «Конституція України – основа 
модернізації держави та суспільства» (21–22 червня 2001 р., Харків) / В.І. Борисов. – Харків 
: Право, 2001. – 592 с.

2.  Мисливий В.А. Кримінально-правова охорона безпеки руху та експлуатації пові-
тряного транспорту / В.А. Мисливий // Транспортне право в XXI столітті : [Матеріали III 
Міжнародної наукової конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 21 лютого 
2013 р.] – К. : Комп’ютерпрес, 2013. – 618 с. – С. 289–291.

3.  Тихий В.П. Кримінально-правове забезпечення безпеки людини, суспільства, держави 
та людства / В.П. Тихий // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань : тези допо-
відей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 23–24 вересня 2011 р. – Львів 
: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – С. 403–406.

4.  Тихий В.П. Кримінально-правові проблеми забезпечення безпеки людини та виборчих 
прав громадян / В.П. Тихий, М.І. Панов // Боротьба зі злочинністю та права людини : зб. 
наук. статей.– О. : Фенікс, 2006. – С. 21–25.

5.  Тихий В.П. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правового забезпечення 
безпеки людини / В.П. Тихий // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального 
права : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітня 2012 р. / Луган. 
держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 
2012. – С. 507–510.



83

6.  Хавронюк М.І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове 
забезпечення : монографія / М.І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2011. – 324 с.

7.  Шаблистий В.В. Безпековий вимір вітчизняного кримінального закону / В.В. Ша-
блистий // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 112–114.

8.  Шемшученко Ю.С. Конституція України і права людини : матеріали наукової конфе-
ренції «Конституція України – основа модернізації держави та суспільства» (21–22 червня 
2001 р., Харків) / Ю.С. Шемшученко. – Харків : Право, 2001. – 592 с.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой охраны безопасности человека 

нормами, устанавливающими ответственность за совершение воинских преступлений.
SUMMARY
In the article deals with the issues of a human’s criminal-legal security by norms defining 

responsibility for committing military crimes.
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Процес прийняття рішення – це складне 
психологічне явище, пов’язане зі сприй-
няттям інформації на вході, її оброблен-
ням особою (куди включається проведення 
аналогій та співставлень з вже відомими 
інформативними даними та попередніми 
прийнятими рішеннями) та складенням 
своєї власної думки про отриману інфор-
мацію у вигляді рішення на виході. В кон-
тексті процесуального законодавства, під 
час прийняття судового рішення процес 
психологічного його формування повторю-
ється десятки, а то і сотні разів (щодо при-
йняття чи неприйняття доказів, їх оцінки, 
необхідності залучення свідків тощо) і 
створюють комплексне ставлення судді до 
кожної конкретної справи. 

Таким чином, прийняття суддею (су-
дом) рішення базується на декількох 
елементах: 1) особа судді, її моральні та 
професіональні якості; 2) інформація (всі 
фактичні дані, які становлять доказову 
базу); 3) відсутність факторів, що можуть 
спотворити процес прийняття рішення 
(наприклад, це може бути інформація, яка 
не стосується справи, інформація, яка не 
є об’єктивною і фактичною, а наслідком 
прийняття рішення іншою особою).

Особа судді, як найважливіший еле-
мент прийняття рішення, є надзвичайно 
складною, оскільки саме суддя має здій-
снювати його прийняття самостійно, 
об’єктивно та, що в даному випадку є 
основним, безпосередньо. Саме від його 
моральних, професійних та інших пси-
хологічних якостей залежить аналіз ін-
формації з точки зору об’єктивної істини 
та законності. Психологічні якості судді 
досить різноманітні. Дуже важливо, щоб 
суддя втілював у собі найкращі людські 
риси, викликаючи повагу і почуття впев-
неності у недоторканості своїх прав у всіх 
людей, які так чи інакше потрапили у су-
дову орбіту. Одна з найважливіших якос-
тей при цьому – високе відчуття відпові-
дальності за свою діяльність і загострене 
почуття справедливості, відсутність яких 
протирічить самій суті правосуддя і може 
не лише обмежити права та законні ін-
тереси учасників провадження, а і спри-
чинити інші серйозні негативні наслідки. 
Саме тому суддя має керуватися не влас-
ною точкою зору та власною особистою 
думкою (що мало б наслідком суб’єктивне 
рішення), а вирішувати справи з точки 
зору принципів законності, відповідності 

А.О. АЛЄКСЄЄВА,
магістр права
(Міжнародне товариство прав людини)

РОЛЬ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ 
ТА СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ 
У ПРИЙНЯТТІ СУДОВОГО 
РІШЕННЯ

Ключові слова: моральні норми, переконання судді, правосвідомість, принципи 
судочинства, суддя, судове рішення, суспільна думка.

«Est autem ius a iustitia, sicut a matre sua, ergo prius fuit iustitia 
quam his» (Глосса 1.1. pr. D. 1.1). («Право породжене справед-

ливістю, як матір’ю, бо справедливість передувала праву»).
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установленим в суспільстві нормам мо-
ралі і справедливості [5, 87].

Законодавство України, в свою чергу, 
висуває до кандидатів на посаду судді на-
ступні вимоги: вік від двадцяти п’яти ро-
ків, наявність вищої юридичної освіти, 
стаж роботи в галузі права не менш як три 
роки, володіння державною мовою та час 
проживання в Україні не менш як десять 
років [4, ст. 64].

Суддя повинен знати і розуміти, що 
у кожній конкретній справі для конкрет-
них людей, яких залучено для участі у 
цій справі, він є єдиним уособленням дер-
жави, як першочергового інструмента здій-
снення правосуддя в руках народу, спра-
ведливості, охоронця прав та захисника 
законних інтересів. Провідним мотивом 
його суддівської діяльності (домінантою) 
є утвердження справедливості на основі 
дотримання законів і ретельного вивчення 
матеріалів справи та глибокого розуміння 
і оцінки психологічних рушійних сил 
учасників процесу. Відповідальність судді 
важко переоцінити, тому що він єдиний 
(під суддею у даному разі розуміється і суд, 
як колегіальний суддя), хто приймає рі-
шення про винуватість і визначає міру по-
карання у кримінальному процесі та визна-
чає праву сторону у цивільному процесі. 

Саме тому однією з основних з вказа-
них вимог до судді можна виділити «про-
живання на території Україні не менше де-
сяти років». Особистість судді і моральні 
основи прийняття суддівського рішення 
необхідно розглядати через призму дослі-
дження психологічних і соціальних якос-
тей особистості судді і їх вплив на фор-
мування суддівського переконання. Саме 
проживання на території окремої держави 
протягом тривалого часу дає можливість 
сформувати соціальну позицію особис-
тості судді, адекватну цілям і завданням 
справедливості і правосуддя, а також осо-
бливість мислення при прийнятті рішення 
та ціннісну орієнтацію, яка буде відпові-
дати потребам суспільства, і в першу чергу 
громадян цієї держави.

У зв’язку з цим заслуговують на увагу 
пропозиції про підвищення вимог, що 
пред’являється до кандидата на посаду 
судді, в першу чергу – це знання мови тієї 
місцевості, в якій судді належить працю-
вати, а по-друге, це знання соціокультур-
них особливостей як окремої місцевості, 
де суддя прагне працювати, так і загально-
державних національних.

На даний час у своїй діяльності суддя 
орієнтується не лише на законодавчу базу, 
а і на нормативне закріплення правил мо-
ралі. У своєму письмовому оформленні 
Кодекс професійної етики судді, який був 
затверджений з’їздом суддів згідно із За-
коном України «Про судоустрій і статус 
суддів», закріплює такі моральні засади 
діяльності судді, як чесність, незалеж-
ність, неупередженість та справедливість 
[4, ст. 56] 

Як зазначав Г. Радбрук, аналізуючи 
питання взаємовідносин права і моралі, 
можна прийти до висновку про конфлікт 
між ними, який витікає із зовнішнього фор-
малізму і владної природи права, з одного 
боку, і внутрішньої змістовності і перекон-
ливого характеру моралі – з іншого. Керу-
ючись своєю концепцією примату справед-
ливості, він вбачає одночасно і зв’язок між 
правом і мораллю в тому, що право, наді-
ляючи індивіда суб’єктивними правами, 
дозволяє йому захищати свою людську гід-
ність і тим самим виконувати моральний 
обов’язок перед суспільством [9, 8].

У зв’язку з цим слід зазначити важли-
вість постійного вдосконалення суддею 
своєї моральної практики. Необхідно зро-
бити наголос на загостренні уваги судді на 
справедливості при здійсненні ним своєї 
професійної діяльності. Справедливість – 
не єдиний, хоча і специфічний, правовий 
принцип, принцип, який слугує критерієм 
для визначення поняття права: право – це 
дійсність, цінність якої полягає в тому, 
щоб служити справедливості [8, 44]. Саме 
тому проблема професійного обов’язку і 
морального ідеалу є цікавою передусім як 
проблема етичних вимог, опосередковую-
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чих такі етичні основи формування пере-
конання судді, як суддівська совість, честь, 
справедливість, чесність [6, 12–15].

Передусім, слід визначити поняття 
«переконання». В першу чергу, це певна 
своєрідна якість світогляду, яка дає мож-
ливість сформувати свої знання за допомо-
гою інших знань, принципів, емоцій та вже 
існуючих у свідомості особи переконань у 
нові, або посилити інші, перетворивши їх 
на впевненість особи у чому-небудь. 

Цікавим є визначення поняття «переко-
нання» Л.Е. Орбаном-Лембриком. На його 
думку, сукупність переконань утворює 
впорядковану систему поглядів і уявлень 
людини і виступає як її світогляд. Також 
під переконанням розуміють процес за-
своєння людиною зовнішнього світу, що 
передбачає якісну зміну вихідних настанов 
під впливом життєвого досвіду і зовнішніх 
чинників [8, 534].

Власне переконання пов’язане з пра-
восвідомістю судді, яка є, в першу чергу, 
формою суспільної свідомості, що поєднує 
систему поглядів, ідей, уявлень, теорій, а 
також почуттів, емоцій і переживань, що 
характеризують ставлення людей і соці-
альних груп (у тому числі і через фактичну 
поведінку) до діючої і бажаної правової 
системи [8, 119–120].

Суддя є представником конкретного 
суспільства на певному етапі його розви-
тку. Правосвідомість судді багато в чому 
визначається підвалинами самого суспіль-
ства, умовами життя людей, традиціями. 

Проте законодавчо жодним чином не 
закріплене врахування суспільної думки 
при прийняття судових рішень, окрім як 
у виключних випадках за участю присяж-
них. Саме тому суд не несе жодної відпові-
дальності за прийняте ним рішення, окрім 
моральної, якщо не були порушені норми 
матеріального чи процесуального права 
[4, ст. 48]. До підстав притягнення судді 
до дисциплінарної відповідальності зако-
нодавством віднесені істотні порушення 
норм процесуального права при здійсненні 
правосуддя, порушення вимог щодо не-

упередженого розгляду справи, система-
тичне або грубе одноразове порушення 
правил суддівської етики, що підриває ав-
торитет правосуддя, розголошення охоро-
нюваної законом таємниці, неподання або 
несвоєчасне подання для оприлюднення 
декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік та ін. Проте за прийняття не-
справедливого рішення суддя жодної від-
повідальності не несе [4, ст. 83].

Як вже зазначалося, право (закон) є 
цінним інструментом, який має слугувати 
справедливості та моралі. Це санкціону-
вання права можливе лише тому, що ме-
тою права при всьому різноманітті його 
змісту є все ж справедливість, що витікає 
з моралі. Звичайно, моральна норма, яка 
реалізується тільки на виконання власної 
волі, нічого не виграє, якщо закон не буде 
звернений до моралі лише правами. Для 
якісного функціонування моральних норм 
і, в першу чергу, справедливості у суспіль-
стві, закон має зобов’язати суддю дотриму-
ватися моральних норм, не обмежуючись 
лише Кодексом правил етики [9, 57–58].

Однією з основ дотримання моральних 
норм є відчуття суддею єдності з суспіль-
ством, врахування його думки до тієї межі, 
яка не впливає на об’єктивність здійснення 
ним своєї професійної діяльності. Роль сус-
пільної думки та суспільної моралі у при-
йнятті судового рішення можна розглядати 
з різних точок зору та під різним науковим 
ракурсом. Наприклад, Ю.М. Грошевой ви-
значає суспільну думку та мораль через 
поняття «громадська думка», яка є «колек-
тивним судженням різних груп людей, що 
містить у собі оцінку явищам соціального 
життя і вимоги практичної реалізації оці-
нок». Він зазначає, що у гносеологічному 
аспекті об’єкт відображення громадської 
думки не має відмінностей від відомих 
форм суспільної свідомості [6, 9]. 

У колективних, громадських суджен-
нях політичні, моральні, правові погляди 
становлять певну єдність, яка аж ніяк не 
означає, що у формуванні колективних су-
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джень відомі форми суспільної свідомості 
є рівновеликими та мають однакове зна-
чення.

У формуванні громадської думки вияв-
ляють себе, насамперед, традиційні ідеоло-
гічні настанови тієї форми свідомості, яка 
виражає найбільш повно ціннісний підхід 
до соціальної сутності даної події. Звичаю 
та традиціям притаманний в першу чергу 
внутрішній моральний аспект: він засно-
ваний не на рукостисканні, а на ним самим 
постійно підтверджуваному глибоко осо-
бистому інтимному почутті причетності, 
яке має відчувати суддя для того, щоб 
ефективно керуватися аналогічними з сус-
пільством моральними засадами [9, 61].

Так, у формуванні громадської думки 
щодо вчиненого злочину колективна пра-
восвідомість виступає на перший план. 
Саме від рівня правової свідомості і в тому 
числі від можливих її спотворень, на зразок 
правового ідеалізму чи нігілізму, залежить 
громадська оцінка події правопорушення 
(злочину) і особистості відповідача (обви-
нуваченого).

До предмета судження громадської 
думки в будь-якій галузі судочинства 
можна віднести:

1) процесуальне законодавство та його 
ефективність; 2) практичну діяльність 
органів, що займаються процесуальною 
діяльністю, з позицій ефективності їх ді-
яльності, дотримання в ній принципів 
об’єктивності, законності; 3) питання вини 
та міри покарання.

З огляду на це можемо зробити висно-
вок, що громадська думка охоплює всі важ-
ливі складові судового процесу та може 
формувати своє рішення у кожній конкрет-
ній справі.

Стосовно впливу на рішення суду 
можна говорити про дві функції громад-
ської думки – контрольної та консультатив-
ної. 

Контрольна функція громадської думки 
пов’язана з оцінкою діяльності суду з точки 
зору дотримання нею вимог, задекларо-
ваних Конституцією України та процесу-

альним законодавством, відповідності цієї 
діяльності моральним та етичним нормам. 
Тому громадська думка є специфічним за-
собом соціального контролю за дотриман-
ням законності в судочинстві. Громадська 
думка, засуджуючи незаконне втручання в 
судову діяльність, є однією з гарантій вине-
сення суддями рішення на основі їх пере-
конання. 

Консультативна функція громадської 
думки полягає в тому, що сформувавшись 
у конкретній справі, ця думка є каналом 
зв’язку громадськості з судом, допомагає 
суддям правильно оцінити особистість під-
судного і скоєне ним.

Практичний аспект проблеми сус-
пільної думки в судовому розгляді справ 
зводиться: 1) до юридичної та соціальної 
характеристики спільнот (соціальних орга-
нізмів); 2) до аналізу умов, що впливають 
на адекватність оцінки скоєного право-
порушення чи злочину і особистості під-
судного; 3) до процесуального «каналу» 
входження думки громадськості в судо-
вий розгляд; 4) до процесуального статусу 
цього «каналу»; 5) до критерію виборчого 
ставлення суддів до оцінок і вимог громад-
ської думки.

Новий Кримінальний процесуальний 
кодекс України виключив зі списку дока-
зів та обставин, що впливають на рішення 
суду, будь-яку психологічну характерис-
тику особи-злочинця (напр., характерис-
тику з місця роботи). Господарський та ци-
вільний процеси також на законодавчому 
рівні не зважають на громадське ставлення 
до особи-порушника та вчиненого ним 
правопорушення. Суб’єктивна оцінка вчи-
неного протиправного діяння може знайти 
своє відображення хіба що лише під час 
визначення розміру моральної компенсації 
позивачеві чи потерпілому.

Проте, «аналіз вивчених кримінальних 
справ показує, що процес формування суд-
дівського переконання включає оцінку суд-
дею колективних суджень, їх відповідність 
фактичним обставинам справи та вимо-
гам закону. У цьому аспекті судді важливо 
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знати морально-політичний рівень тих со-
ціальних організмів, які формують громад-
ську думку» [6, 20–21].

З огляду на зазначене пропонується 
приділити увагу саме тій суспільній (гро-
мадській) думці та суспільній моралі, які не 
спотворюють судовий розгляд, впливаючи 
на його об’єктивність, а допомагають судді 
всебічно розглянути справу і винести не 
лише правомірне, а і справедливе рішення. 
Якщо дії суду співпадають з тими, що заде-
кларовані у процесуальному законодавстві 
України, то це мають бути, насамперед: 
1) всебічне зміцнення законності та право-
порядку; 2) захист соціально-економічних, 
політичних та особистих прав і інтересів 
громадян; 3) захист прав і законних ін-
тересів підприємств, установ, організа-
цій, громадських об’єднань; 4) виховання 
громадян у дусі точного і неухильного 
виконання Конституції і законів України, 
дотримання дисципліни праці, чесного 
ставлення до державного і громадського 
обов’язку, поваги до честі і гідності інших 
громадян; 5) запобігання злочинам та ін-
шим правопорушенням; 6) виправлення та 
перевиховання осіб, які порушили закон 
[5, 172–173].

Таким чином, якщо ми не говоримо про 
покарання особи, яка порушила закон, та 
про затвердження державних принципів та 
інтересів, як про першочергове завдання, а 
маємо пріоритетними права окремих осіб, 
які є членами суспільства, то звернення 
уваги судом на суспільну думку і мораль 
є не стільки можливістю чи правом суду, 
скільки необхідністю та обов’язком. 

Відповідно до законодавства Укра-
їни, «суспільна мораль – система етичних 
норм, правил поведінки, що склалися у сус-
пільстві на основі традиційних духовних і 
культурних цінностей, уявлень про добро, 
честь, гідність, громадський обов’язок, со-
вість, справедливість» [3, ст. 1]. 

Звідси можемо зробити висновок, 
що суспільна думка – це ставлення сус-
пільства до подій і фактів внутрішнього 
й зовнішнього життя, поведінки окремих 

членів цього суспільства з огляду на відпо-
відність таких подій, фактів та поведінки 
суспільній моралі, тобто традиційним і 
культурним цінностям, уявленням про до-
бро тощо. Ігнорування суспільної думки 
може призвести до абсолютної несправед-
ливості та бездумного копіювання норм 
права в судових рішеннях.

З кожним роком враховування суспіль-
ної думки набуває все більшої актуальності. 
Це пов’язано з глобальними процесами гар-
монізації та адаптації національного права 
не лише різних країн, а і різних правових 
систем. З одного боку, це дозволяє уникати 
колізій та правових непорозумінь у міжна-
родному як приватному, так і публічному 
праві, створювати більш сприятливу норма-
тивно-правову базу для іноземців та осіб без 
громадянства, а з іншого – це призводить до 
ратифікації правових норм, які є для окре-
мого суспільства чи народу чужими та не-
справедливими і не відповідають традиціям 
та моралі, яка склалася в цьому суспільстві 
за час його історичного розвитку, а інколи і 
прямо їм суперечать. У таких умовах, суддя 
при винесенні рішення має в першу чергу 
орієнтуватись не на політичні передумови 
прийняття відповідних норм, а на відпо-
відність таких норм суспільним традиціям 
і моралі, і враховувати таку відповідність 
при оцінці діяння, яке порушує конкретну 
норму. При винесенні рішення, суддя має, 
керуючись законодавством та в його межах, 
постановити найбільш справедливе для 
даного суспільства рішення, інколи, у ви-
ключних випадках, навіть надаючи спра-
ведливості приорітетного значення. Лише 
у такому випадку рішення буде відповідати 
задекларованим конституційним засадам 
нашої держави. 

Конституцією України закріплено, 
що судове рішення в будь-якому разі має 
відповідати саме суспільним інтересам, 
оскільки невідповідність їм норм законо-
давства є автоматичним порушенням під-
валин законодавства України.

Таким чином, досліджуючи особу судді 
та проблеми прийняття ним рішень, ми не 
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можемо оминути увагою важливість впливу 
суспільної моральності на формування 
власних моральних якостей судді. Моральні 
якості судді мають відповідати, а точніше, 
бути ідентичними моральним якостям того 
суспільства, в якому суддя буде здійснювати 
свою професійну діяльність. 

Як вже зазначалось, на посаду судді 
може бути рекомендований громадянин 
України, який, окрім вимог до особистіс-
них якостей, «проживає в Україні не менш 
як десять років» [1]. 

Неважко уявити собі особу, що є грома-
дянином України, з дитячого віку вихову-
валась та навчалась за кордоном, отримала 
вищу юридичну освіту та стаж роботи та-
кож за кордоном. Чи має така особа мо-
ральне право здійснювати правосуддя над 
членами суспільства, традиції і звичаї яких 
не відповідають її власним? Чи будуть такі 
рішення справедливими? Та що важли-
віше: правомірність судового рішення чи 
його справедливість? На думку автора, си-
туація з суддею, який не наслідує традиції 
і моральні норми свого народу є схожою з 
ситуацією, коли суддя зобов’язаний пра-
вити правосуддя згідно із законодавством, 
яке не відповідає традиціям і моральним 
нормам його народу (суспільства), а відтак, 
не в змозі ухвалити рішення, яке буде від-
повідати принципам та засадам суспільного 
устрою, які декларуються Конституцією.

З точки зору судової практики, пряме 
слідування нормам законодавства не за-
вжди є запорукою винесення справедли-
вого рішення. Цікавим з даної точки зору 
є приклад ненавмисного вбивства бать-
ком свого малолітнього сина, під час роз-
ряджання рушниці. Формально, згідно з 
законодавством Української Радянської 
Соціалістичної Республіки (оскільки при-
клад наведено з практики того часу), були 
наявними всі елементи складу злочину, і за 
кримінальним законодавством суд мав би 
визнати батька винним у скоєнні вбивства. 

Питання щодо доцільності засудження 
винуватого стояло так: чи виконуватиме 

покарання, призначене судом, функцію 
кари за скоєне? чи виконуватиме пока-
рання, призначене судом, функцію виправ-
лення і перевиховання злочинця? чи можна 
шляхом засудження хоча б якимось чином 
відшкодувати заподіяну шкоду? Результа-
том вирішення цих питань стало закриття 
справи ще на стадії попереднього (тепер – 
досудового) розслідування [5, 75–76]. 

З огляду на тему дослідження, логіч-
ним є питання: а як би вчинив суддя, якщо 
б справа дійшла до судового розгляду? З 
точки зору норм матеріального права, зло-
чин мав місце, з точки зору процесуаль-
ного, – за наявністю всіх доказів, які під-
тверджують факт злочину, особу злочинця 
і причинно-наслідковий зв’язок, суд мав би 
постановити обвинувальний вирок. 

Виходячи з цього, можна зробити ви-
сновок, що норми закону не завжди спро-
можні передбачити всі можливі ситуації і 
дати пряму вказівку на вирішення кожної з 
них. Звичайно, інколи зі схожих ситуацій є 
надзвичайно простий і в той же час важкий 
вихід – здійснення правосуддя народом, 
через присяжних чи народних засідателів 
[1, ст. 124]. Проте, зважаючи на існуючу 
практику, можна стверджувати, що інсти-
тут присяжних та народних засідателей не 
набув на даний час широкого застосування, 
тим паче, що новий Кримінальний проце-
суальний кодекс України не передбачає за-
лучення народних засідателей до судового 
розгляду справи, а участь народу України 
у процесі правосуддя через суд присяж-
них надзвичайно обмежена виключними 
випадками, коли особа обвинувачується у 
вчиненні злочину, за який передбачене до-
вічне позбавлення волі і лише в суді пер-
шої інстанції [2, ст. 31].

Саме тому до кандидатів на посаду 
судді повинні висуватись настільки жор-
сткі умови, щоб вони були спроможні од-
ноособово (або колегіально) вирішувати 
справи на тих засадах, які б відповідали 
суспільній думці та суспільній моралі. 

А.О. Алєксєєва
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена анализу психологических аспектов принятия судебных решений. 

В частности, влиянию общественного мнения на суд в процессе принятия им решения. 
SUMMARY
The article analyses the psychological aspects of judicial decision-making. In particular, the 

influence of public opinion on the court in the decision-making process.
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Роки становлення радянської влади 
були вкрай важкими для всього населення 
в Україні: численні війни, голод і репре-
сії, вчинювані  у зв’язку з проголошенням 
режиму червоного терору фізично знищу-
вали населення. Не існувало ні усталених 
норм суспільних відносин, ані впевненості 
у завтрашньому дні, оскільки створенні 
органи репресії у вигляді надзвичайних 
комісій та революційних трибуналів вино-
сили численні покарання у вигляді смерт-
ної кари, причому з порушеннями уста-
лених форм кримінально-процесуальної 
діяльності. Торкнулися репресії та чистки 
і лав адвокатури. Зауважимо, що із прого-
лошенням радянської влади за короткий 
проміжок часу було неможливим побуду-
вати нову модель суспільства, засновану на 
більшовицькій ідеології. Тому представ-
ники інтелігенції, в тому числі і адвока-
тури, тривалий час обіймали різноманітні 
посади в радянських органах, тим самим 
вкладаючи свій досвід і знання у розбудову 
радянської державності. І тільки напри-
кінці 1920-х років, коли було виховане нове 
покоління в дусі більшовизму, почалися 
чистки апарату всіх радянських органів, в 
тому числі і адвокатури.

Відтак, метою даної статті є проаналі-
зувати особливості особового складу ко-
легій правозаступників та колегій обо-

ронців у 20-х роках ХХ століття, політику 
держави щодо підбору кадрового апарату 
цих колегій, а також дослідити особливості 
проведення чисток особового складу коле-
гій оборонців та деякі факти репресії проти 
представників адвокатури.

Питанням функціонування інституту 
адвокатури присвятили свої праці такі фа-
хівці-сучасники, як П.С. Елькінд, М.В. Ко-
жевніков, А.Л. Ривлін, М.С. Строгович, 
М.О. Чельцов, М.Д. Чубатий, М.П. Шала-
мов, а також науковці більш пізньої доби – 
Т.В. Варфоломєєва, М.М. Видря, П.Т. Зем-
лянський, В.Ф. Кушнарьов, М.М. Міхеєнко, 
П.П. Михайленко, О.Д. Святоцький, 
Д.С. Сусло, Д.П. Фіолевський, Ю. Хаскі.

Колегії правозаступників було ство-
рено на підставі «Тимчасового положення 
про Народнi Суди i Революцiйнi Трибу-
нали УСРР», затвердженому Радою На-
родних Комісарів України 24 квітня 1920 р. 
[14], і вони стали жалюгідною подобою 
інституту присяжних повірених. Питання 
поповнення та проведення чисток серед 
особового складу колегій гостро постало 
з перших днів їх організації, що пов’язано 
із проведенням кампанії із забезпечення 
усіх радянських установ працівниками, які 
були ревними прибічниками більшовизму 
– комуністами; також при прийомі пере-
вага надавалася вихідцями із робітників і 

В.П. ГУСЄВА, 
ад’юнкт 
(Національна академія внутрішніх справ)
(Науковий керівник професор О.В. Кузьминець) 
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селян. Наприклад, ще у 1919 р. у ході про-
ведення заходів із усунення розбіжностей 
між законодавством РРФСР та УСРР комі-
сією юстиції при Всеукраїнському револю-
ційному комітеті було прийнято рішення 
щодо необхідності зарахування на посади 
судових працівників членів комуністичної 
партії та близькій їй. Так, було встановлено 
ценз щодо членів колегій правозаступників 
при революційних трибуналах: ними мо-
гли бути «комуністи-боротьбисти, або бо-
ротьбисти, або представники комфарбанду, 
комфракції Поалей-Ціон, або у крайньому 
випадку с.д. меншовиками; осіб, які нале-
жали до кадетів та безпартійних, слід було 
відкликати у порядку ст. 30 Тимчасового 
Положення про Народні Суди та Револю-
ційні Трибунали» [6, 10].

У 1922 р. на колегії правозаступників 
було скасовано і натомість утворено колегії 
оборонців відповідно до «Положення про 
адвокатуру» від 21 жовтня 1922 р. [7].

Зауважимо, що радянська влада остері-
галася представників дореволюційної ад-
вокатури. Це пов’язано з тим, що присяжні 
повірені, виступаючи з промовами на суді 
у дореволюційні часи, не просто захищали 
окремих революціонерів, вони виступали 
з критикою держави, а в деяких випадках 
ставали вісниками загальнонаціональних 
революційних програм [15, 20–21].

Якщо простежити особливості особо-
вого складу органів юстиції, то у 1922 р. 
близько половини осіб зазначеного відом-
ства служили у дореволюційних держав-
них та громадянських закладах, причому 
переважно в органах судочинства. Окрім 
того, 62,1% від загальної кількості право-
заступників по УСРР у минулому належали 
до присяжних повірених; останні також 
поповнили лави обвинувачів (16,1% від за-
гального складу колегій) та відповідальних 
співробітників відділу юстиції (14,1%). 
Серед правозаступників чисельність робіт-
ників та селян була вкрай низькою: із 168 
правозаступників, особові картки яких на-
дійшли до НКЮ у 1921–1922 рр., зокрема, 
лише один був хліборобом (0,1%); два – 

працювали у торгово-промисловій сфері; 
38 правозаступників належали до служ-
бовців (більше 1/5); 106 – до осіб вільних 
професій, або 63,1% (серед них адвокатів 
– 94, інших вільних професій – 12); інших 
– 12; не зазначено про рід діяльності у осо-
бових картках 8 правозаступників. Для по-
рівняння, наприклад, у революційних три-
буналах відсоток хліборобів сягав 5,5% від 
чисельності особового складу, робітників 
заводів та фабрик –  43,5%. Серед особли-
вих народних слідчих до робітників нале-
жало 10,3% від загальної кількості слідчих 
по УСРР, серед народних суддів – 11,1%  
[11, 3, V–VI].

В цілому близько ¾ від особового 
складу правозаступників (128 із 168) пра-
цювало у судових відомствах до революції: 
із них 60 осіб – присяжними повіреними, 
34 – приватними повіреними, 5 – міськими 
та мировими суддями, 3 – секретарями су-
дових засідань, по 2 – членами суду та су-
дової палати, слідчими та прокурорами, не 
зазначено відомості щодо 5 осіб [11, 3].

Також кількість комуністів серед пра-
возаступників у порівнянні з іншими 
працівниками судового відомства була 
найнижчою. Так, 95,6% від загальної чи-
сельності посадовців трибуналів належали 
до комуністів; 38,7% – президій губерн-
ських раднарсудів, 32,1% – відповідальних 
співробітників органів юстиції, по 23,2% 
– особливих народних слідчих та обви-
нувачів;  16,4% – народних суддів; 10,8% 
– народних слідчих. Натомість відсоток 
комуністів серед правозаступників стано-
вив лише 1,8% (3 із 168) [11, V–VI, 2]. У 
подальших роках спостерігається процес 
залучення селян та робітників до роботи 
у органах юстиції та зменшення чисель-
ності осіб, які за соціальним походженням 
належали до службовців та осіб вільних 
професій. І процес такої заміни серед обо-
ронців відбувався дуже повільно у порів-
нянні з працівниками судових органів. Так, 
у 1924 р. серед членів президій колегій за-
хисників 15,68% належало до робітників, 
1,96% – селян,  2,92% – ремісників, серед 
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загального складу колегій відповідно до 
робітників належало 0,36%, селян – 1,8%. 
Членами компартії перебувало близько 
15,5%  складу колегії [5, 3]. Однак вбача-
ється, що в колегіях адвокатів працювали 
найбільш освічені кадри, а рівень освіче-
ності суддів був набагато нижчим. Напри-
клад, зі звіту про діяльність Верховного 
Трибуналу при ВУЦВК за 1922 р. зазна-
чено, що із 9 членів колегії трибуналу 8 
мали нижчу освіту. По губерніям за со-
ціальним станом до робітників належало 
44 членів колегій трибуналів, селян – 8, 
інтелігентів – 31; однак вищу освіту мало 
лише 8 осіб, середню – 19, нижчу – аж 56 
[4, 309, 313]. Натомість переважна біль-
шість представників колегій оборонців 
мали вищу освіту.

Відбір особового складу колегій почи-
нався з часу прийому до складу. Так, пер-
ший склад колегії оборонців затверджу-
вався виконкомом. У подальшому прийом 
до лав колегії проводився президією колегії 
оборонців. Одним із методів «відсіювання 
небажаних елементів» було проведення 
іспиту та накладення обмежень при при-
йомі кандидатів. При цьому враховувався 
громадський та політичний стаж роботи 
майбутніх оборонців, праця у дореволю-
ційних органах, рівень знань, майновий 
стан, політичні погляди та переконання. 
Саме останні критерії часто були причи-
ною виключення з колегій та застосування 
репресій щодо конкретних захисників.

Неодмінно одним із методів вилучення 
небажаних елементів зі складу колегії було 
порушення дисциплінарних проваджень 
щодо оборонців, як з ініціативи власне 
президії колегії оборонців, так і за пропо-
зицією судів, скарг приватних осіб, а також 
інших членів колегій.

Чистки колегій оборонців почалися вже 
наприкінці 1923 – на початку 1924 рр. Зо-
крема, у листі від НКЮ УСРР від 31 січня 
1924 р. до Київської губернської прокура-
тури було надіслано витяг з наказу комі-
сіям з перегляду особового складу членів 
губернської колегії захисників при окрсуді 

(наказ від 19 січня 1924 р. № 351). У Наказі 
наголошено, що за короткий термін орга-
нізації інституту колегій захисників стали 
виявлятися дефекти його діяльності, які 
полягали у порушеннях норм «Положення 
про колегії захисників», неправильному 
розумінні та тлумаченні змісту радянського 
законодавства, а також викривлення класо-
вої лінії суду. Задля викорінення цих дефек-
тів, на думку НКЮ, і слід було прискорити 
процес перегляду особового складу коле-
гій захисників для «збереження класової 
лінії суду та його перспективних функцій, 
а також для очистки колегії від сумнівних 
та ворожих радянській владі елементів». З 
цією метою колегіям захисників губерній 
УСРР на прикладі м. Києва слід було про-
вести перегляд особового складу колегій, 
задля чого всі округи зобов’язано виділити 
атестаційні комісії у складі члена президії 
губернської колегії захисників, уповно-
важеного губсуду, представників проку-
ратури, партійних органів, професійної 
організації, а також одного члена колегії 
захисників, обраного загальними зборами 
захисників відповідної округи.

Персональний підхід до членів ко-
легії оборонців передбачав вивчення їх-
нього відношення до своїх професійних 
обов’язків (участь в діяльності консуль-
тацій, лінії поведінки на суді, ставлення 
до справ пролетаріату, «політичної плат-
форми». При цьому особлива увага зверта-
лася на тих оборонців, яких було піддано 
дисциплінарним стягненням [3, 18].

Вбачається, що за наслідками перевірок 
особового складу Київської губернської 
колегії оборонців та наслідків дисциплі-
нарних проваджень, наприклад, у червні 
1924 р. зі складу колегії було «виключено» 
13 осіб, «відраховано» – 23, «тимчасово 
відсторонено від виконання обов’язків за-
хисника» – 7 [10, 89а].

У середин 1920-х р. НКЮ поставив пи-
тання перед ВУЦВК та РНК про необхід-
ність проведення чистки особового складу 
колегій оборонців у всеукраїнському 
масштабі, зокрема було поставлено на по-
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рядок денний проект постанови ВУЦВК та 
РНК «Про утворення особливих комісій з 
перевірки персонального складу колегій 
захисників» на початку 1925 р. Однак про-
ект зазначеної постанови 25 лютого 1925 р. 
було відхилено президією у зв’язку з тим, 
що, на її думку, перевірку персонального 
складу слід було провадити систематично 
в порядку поточної праці в губерніальному 
порядку, а не всеукраїнському [1, 1].

І тільки наприкінці 20-х рр. чистку апа-
рату колегій оборонців було проведено у 
всеукраїнському масштабі.  Її було розпо-
чато НКЮ УСРР у жовтні 1928 р. задовго 
до того часу, колу було дано вказівку про 
проведення загальної чистки радянського 
апарату. Для максимального забезпечення 
правильності проведення чистки НКЮ 
роз’яснив основоположні засади її прове-
дення в інструкції від 29 вересня 1928 р. 
№ 133. Таку чистку, зокрема, слід було про-
водити не «кабінетним шляхом», а шляхом 
залучення до її проведення представників 
органів суду, прокуратури, радянських і 
громадських організацій, аби, насамперед, 
встановити таким чином загальну громад-
ську думку. Президії колегій оборонців 
зобов’язані були провести всю підготовчу 
робота щодо перевірки особового складу, 
яка полягала у тому, що президії на під-
ставі зібраних матеріалів, які характери-
зували роботу окремих захисників, скла-
дали вичерпні характеристики на кожного 
з оборонців та надавали свій висновок про 
можливість їх подальшого залишення в 
лавах колегії. По закінченню цієї роботи 
зазначені матеріали надсилалися до окру-
гового суду, при якому утворювалася спе-
ціальна комісія. До складу комісії входили 
голова окрусуду, округовий прокурор, 
представники від органу виконавчої влади, 
Окрпрофради та округового комітету не-
заможних селян. Комісії проводили аналіз 
усього наявного матеріалу щодо кожного 
з оборонців та за його результатами на-
давали певні висновки. Причому комісії 
надсилали до НКЮ разом із протоколами 
своїх засідань відомості про дисциплінарні 

справи, порушені проти оборонців, та при-
йняті за ними рішення.

Наведемо деякі відомості про чистки 
колегій оборонців різних округ. Так, зна-
чно було скорочено особовий склад Біло-
церківської округової колегії оборонців: 
у таємному листі від президії колегії від 
11 січня 1929 р. до відділу судового на-
гляду та контролю НКЮ УСРР зазначено, 
що комісія перевірила характеристики 80 
оборонців, 26 з яких вирішено звільнити 
(близько 1/3) [12, 59]. При перевірці ко-
легії оборонців Полтавської округи вирі-
шено виключити 26 із 94 оборонців округи 
[9, 183–188]. У Глухівській окрузі – ви-
знано можливим залишити із 49 оборонців 
лише 32 [13, 2–6].

На Дніпропетровщині підставами 
звільнення оборонців з лав колегії були 
такі. Наприклад, Ф.Д. Лимар був «полі-
тично неблагодійний, з його боку мали 
місце випадки грубого поводження з 
працівниками, які доходили до образ»; 
П.А. Войтович – хоча й кваліфікований 
оборонець, однак у дореволюційні часи 
працював нотаріусом, мали місце випадки 
його появи до суду у нетверезому стані, 
несумлінно вів справи, «елемент, чужий 
радянській адвокатурі»; М.О. Корнфальц 
– дискредитував своїми діями суди, «по-
літично неблагонадійний»; С.М. Вишнев-
ський – колишній голова З’їзду Мирових 
суддів, слабко знав радянське право, «по-
літично зовсім неписьменний», вживав 
слово «господар»; Ф.П. Ілліна мав низьку 
кваліфікацію, «не являв цінності для ра-
дянської адвокатури», був церковним ре-
гентом; Криштофович  Е. Ф. – колишній 
дворянин, «мав прибутки від будинку, а 
не від практики», «політично неблагона-
дійний», перебував під арештом; І.Ф. Кізь 
– захищав виключно заможне населення та 
брав виключно справи куркулів; М.О. Ша-
порінський – колишній власник друкарні, 
працював приватним повіреним, у дорево-
люційний час займався скупкою векселів 
у селян за нижчими цінами і продавав за 
дорожчими; О.Д. Прокопенко – служив в 
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армії білих; О.А. Сокальський – при Де-
нікіні працював помічником Харківського 
губернського прокурора, який мав маєток 
і притягав селян до відповідальності за 
пограбування його поміщицького маєтку; 
О.М. Іванов – до громадської роботи від-
носився негативно, ставився вороже до 
українізації [8, 2–10].

Однак не всіма округами було вико-
нано директиви щодо методів перевірки, 
тому з поданих на виключення 880 осіб 
НКЮ погодився з висновками про виклю-
чення лише щодо 50% з них, оскільки в 
багатьох випадках висновки були недо-
статньо обґрунтованими й матеріали, що 
надходили від оборонців, їх спростову-
вали. Відтак, із загальної кількості обо-
ронців в УСРР 3 197 осіб було «вичищено» 
зі складу 442, або 13,84%. Серед останніх 
69 належало до «колишніх людей» – миро-
вих суддів, прокурорів, членів суду, голів 
з’їзду мирових суддів, земських началь-
ників; за соціальним станом з 442 виклю-
чених є 407 службовців, 31 селянин та 4 
робітника. З відставлених членів колегій 
подавли скарги 250 осіб, з яких відновлено 
в правах 68 осіб, решті відмовлено. НКЮ 
констатував, що ця перевірка була лише 
«першим кроком до оздоровлення складу 
колегій оборонців», у складі колегій обо-
ронців залишилося багато елементів, які не 

відповідають завданням радянського обо-
ронця і що чистка тільки розпочата, і в по-
дальшому провадитиметься за методами, 
зазначеними в інструкції РНК СРСР щодо 
чистки радянського апарату [2, 5].

Відтак, з самого початку проголошення 
радянської державності керівництвом кра-
їни проводилася програма із поповнення 
особового складу усіх державних і громад-
ських закладів та установ  прибічниками 
радянської влади. Поряд із цим в судових 
органах працювало багато фахівців, які 
отримали досвід роботи у дореволюцій-
них органах юстиції. І наприкінці 20-х рр. 
ХХ століття, коли було виховане нове по-
коління, розпочалися масштабні читски 
усіх радянських установ, причому чистку 
адвокатури було проведено наприкінці 
1928 – початку 1929 рр. – до проведення 
чистки всього радянського апарату у все-
українському масштабі. Така чистка стала 
одним із напрямів укріплення радянської 
влади та більшовицького режиму. У ході 
її проведення було усунуто оборонців, як 
негативно ставилися до політики партії, 
впроваджуваних заходів, мали дисциплі-
нарні порушення, а також тих, хто не мав 
стійкої громадянської позиції, яка передба-
чала беззаперечну підтримку радянського 
режиму.

Список літератури:

1.  Витяг з  Протоколу Ч. 40/193 засідання Великої Президії ВУЦВК 25 лютого 1925 р. 
– ЦДАВОВ України, ф. 8, оп, 2, спр. 50, арк. 11.

2.  Доповідна записка від Орагнізаційно-Інструкторського Віддіу НКЮ до НК РСІ (лист 
вих. від 17 листопада 1929 року № 18.1.60. – ЦДАВОВ України, ф. 8, оп. 13, спр. 55, арк. 5.

3.  Наказ Комиссиям по пересмотру личного состава Членов Коллегии Киевской Губерн-
ской Коллегии Защитников по округам. Основные моменты (прим. – 1924 год). – ЦДАВОВ 
України, ф. 8, оп. 8, спр. 206, арк. 18.

4.  Отчет о деятельности Верховного Трибунала при ВУЦИКе за 1922 г. – ЦДАВОВ 
України, ф. 8, оп. 1, спр. 855, арк. 308–327.

5.  Отчет о деятельности НКЮ за 1923–24 операционный год. Юридическое изда-
тельство Наркомюста УССР. – Харків, 1925.

6.  Письмо от Комиссии Юстиции при Всеукрревкоме в Полтавский Губернский Юрот-
дел исх. от 18 февраля 1919 года № 157. – ЦДАВОВ України, ф. 8, оп. 1, спр. 14, арк. 10.

В.П. Гусєва



Вісник Академії адвокатури України

96

число 2(27) 2013.

7.  Положення про адвокатуру // Збірник узаконень та розпоряджень Робітниче-Селян-
ського Уряду України. – 1922. – № 34. – Ст. 630.

8.  Протокол № 1 засідання комісії по перевірці о/с колегії оборонців при Дніпропетров-
ському окрсуді від 21 грудня 1928 р. – ЦДАВОВ України, ф. 8, оп. 17, спр. 20, арк. 2–10.

9.  Протокол Засідання Комісії по перевірці особистого складу Членів Колегії Обо-
ронців від 25–28 березня 1929 р. (прим. – Полтавська округа). – ЦДАВОВ України, ф. 8, 
оп. 13, арк. 183–188.

10.  Список лиц, выбывших из состава Киевской Губколлегии защитников в Июне ме-
сяце 1924 года. Список лиц, зачисленных в Члены Коллегии защитникова в Июне месяце 
1924 года. – ЦДАВОВ України, ф. 8, оп. 8, спр. 205, арк. 89а.

11.  Статистика Украины. Серия VIII. Моральная статистика. Выпуск 1. Суд и пре-
ступность на Украине в 1921/22 г.

12.  Таємний лист від Білоцерківського окружного Суду вих. від 11 січня 1929 року 
Ч. 3/т до НКЮ вхід від 15/І-29 р. № 3033/т про насилання копій протоколів засідання 
округової комісії з перевірки особистого складу оборонців. – ЦДАВОВ України, ф. 8, оп. 
13, спр. 553, арк. 59.

13.  Таємний протокол Засідання Комісії у справі переведення перевірки особистого 
складу Членів Колегії Оборонців, що відбулася 7 січня 1929 р. – ЦДАВОВ України, ф. 8, 
оп. 13, спр. 555, арк. 2–6.

14.  Тимчасове положення про Народний Суд та Революційний Трибунал // Собрание 
Узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украині. – 1919. – № 11. 
– С. 156–164.

15.  Хаски Юджин. Российские адвокаты и Советское государство: Происхождение и 
развитие советской адвокатуры 1917–1939 / Юджин Хаски ; [пер. с англ. Т. Морщакова]. 
– М. : РАН, Ун-т гос-ва и права, 1993. – 183 с.

РЕЗЮМЕ
В статье впервые в Украине приведены данные о проведении чисток личного состава 

коллегий защитников, а также исследованы основополагающие принципы советской го-
сударственной политики по подбору личного состава этих коллегий.

SUMMARY
For the first time in Ukraine the article provides information on personal cleansing of the 

College defenders, and also studied the basic principles of the Soviet state policy on the selection 
of personnel of the boards.

Рекомендовано кафедрою адвокатської майстерності  
та міжнародної юридичної практики

Подано 15.02.2013.
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В рамках спільної програми між Євро-
пейським Союзом та Радою Європи «Спри-
яння правової реформи в країнах Східного 
партнерства» групою представників Мініс-
терств юстиції, адвокатських асоціацій та 
громадянського суспільства країн Східного 
партнерства і консультантів Ради Європи у 
травні 2012 р. було підготовлено доповідь 
«Професія адвоката», у якій передбачено, 
що професійна підготовка є основною 
складовою для успішного виконання адво-
катських обов’язків. Країнам слід вживати 
всіх необхідних заходів, щоб забезпечити 
високі стандарти початкової та безперерв-
ної професійної підготовки адвокатів, яка є 
ключем до надання ефективної юридичної 
допомоги [1]. 

Створення високопрофесійної та ква-
ліфікованої адвокатури є пріоритетним 
завданням та конституційним обов’язком 
нашої держави. Як зазначає Ю.І. Стецов-
ський, адвокатська професія не лише важ-
лива, проте і складна. Адвокатура вимагає 
до себе не меньше уваги, ніж державні 
органи. З діяльністю адвокатів пов’язана 
праця суддів, прокурорів, слідчих та іших 
осіб, від яких значною мірою залежить за-
хист прав населення [2, 14]. Нині суспіль-
ство почало усвідомлювати важливість 
ролі адвокатури в сучасній правовій дер-

жаві, а тому вимагає від держави позачер-
гового виконання цього завдання.

Закон України «Про адвокатуру та ад-
вокатську діяльність» [3] об’єднав всіх 
адвокатів у Національну асоціацію адвока-
тів України і надав можливість її органам 
самоврядування встановлювати свої єдині 
критерії для членів асоціації, яка об’єднує 
всіх адвокатів – рівень професійної підго-
товки адвоката, стаж роботи в галузі права, 
критерії сумісництва із іншою діяльністю 
тощо. 

Метою провадження такої діяльності 
є створення цілісного професійного стану 
адвокатури, який би гарантував реальну 
можливість забезпечити захист конститу-
ційних прав та свобод особи, а також на-
дання правової допомоги на високому про-
фесійному рівні. 

Проте законодавство України не в по-
вному обсязі забезпечує виконання таких 
завдань, а тому потребує відповідного удо-
сконалення, а також окремого наукового 
дослідження вказаної проблеми на теоре-
тичному рівні.

Отже, реалізація завдань щодо фор-
мування професійної адвокатури, а також 
підтримання їх високого професійного 
рівня здійснюється через систему органів 
адвокатського самоврядування, особливе 
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місце серед яких займає кваліфікаційно-
дисциплінарні комісії адвокатури (далі 
– КДКА). У передбачених Законом Укра-
їни «Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність» випадках повноваження КДКА 
здійснює її кваліфікаційна або дисциплі-
нарна палати.

Як зазначено у висновку Європейської 
комісії «До демократії через право» (Ве-
неціанської Комісії) від 18 жовтня 2011 р. 
№ 632/2011 така подвійна структура КДКА 
(з кваліфікаційної та дисциплінарної палат) 
відповідає європейським стандартам [4]. 

Формування високопрофесійної адво-
катури України за участю КДКА здійсню-
ється за такими основними напрямами: 
процедурою ретельної підготовки і відбору 
осіб, які мають намір займатись адвокат-
ською діяльністю та участю у підвищенні 
кваліфікації практикуючими адвокатами. 
З огляду на те, що саме перша стадія ви-
ступає початковим етапом у формуванні 
адвокатського корпусу і від ефективності 
її реалізації КДКА залежить подальша ад-
вокатська діяльнітсь, пропонується приді-
лити їй окрему увагу.

Відповідно до Закону України «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність», крім 
вирішення питань щодо дисциплінарної 
відповідальності адвокатів, КДКА визна-
чає рівень фахової підготовленості осіб, які 
виявили намір отримати право на заняття 
адвокатською діяльністю. Виконання за-
значеного завдання здійснюється за участі 
кваліфікаційної палати КДКА, яка утво-
рюється у складі не більше дев’яти членів. 
Проте остаточну кількість членів палати 
визначає орган адвокатського самовряду-
вання – конференція адвокатів регіону.

Кваліфікаційна палата на своєму пер-
шому засіданні шляхом голосування біль-
шістю голосів від загальної кількості чле-
нів палати обирає з числа членів палати 
голову, який за посадою є заступником 
голови КДКА, та секретаря палати. Голова 
палати, секретар палати за рішенням ква-
ліфікаційної палати може бути достроково 
відкликаний з посади.

Хоча законодавство чітко і не розмеж-
овує повноважень палат КДКА, повнова-
ження кваліфікаційної палати реалізуються 
на початковому етапі здобуття особою 
статусу адвоката. Це пов’язано із забезпе-
ченням та виконанням КДКА законодавчо 
визначених вимог стосовно перевірки від-
повідних знань, а також повноти та досто-
вірності відомостей, повідомлених особою, 
яка виявила бажання стати адвокатом. 

Зазначені норми закону передбачають, 
що адвокатом може бути фізична особа, 
яка має повну вищу юридичну освіту, во-
лодіє державною мовою, має стаж роботи 
в галузі права не менше двох років, склала 
кваліфікаційний іспит, пройшла стажу-
вання, склала присягу адвоката України та 
отримала свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю. Водночас, закон 
визначає і перелік осіб, які не можуть бути 
адвокатом: особа, яка має непогашену чи 
незняту в установленому законом порядку 
судимість за вчинення тяжкого, особливо 
тяжкого злочину, а також злочину середньої 
тяжкості, за який призначено покарання у 
виді позбавлення волі; визнана судом не-
дієздатною чи обмежено дієздатною; по-
збавлена права на заняття адвокатською 
діяльністю, – протягом двох років з дня 
прийняття рішення про припинення права 
на заняття адвокатською діяльністю; звіль-
нена з посади судді, прокурора, слідчого, 
нотаріуса, з державної служби або служби 
в органах місцевого самоврядування за по-
рушення присяги, вчинення корупційного 
правопорушення, – протягом трьох років з 
дня такого звільнення. Несумісною з діяль-
ністю адвоката є робота на посадах осіб, 
зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України 
«Про засади запобігання і протидії коруп-
ції», військова або альтернативна (невій-
ськова) служба, нотаріальна діяльність, су-
дово-експертна діяльність. Проте зазначені 
вимоги щодо несумісності з діяльністю 
адвоката не поширюються на депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які 
здійснюють свої повноваження у відповід-
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ній раді на постійній основі), членів Вищої 
ради юстиції (крім тих, які працюють у Ви-
щій раді юстиції на постійній основі).

У випадку, якщо особа відповідає зазна-
ченим вимогам закону, то вона має право 
звернутися до КДКА за місцем прожи-
вання із заявою про допуск її до складення 
кваліфікаційного іспиту, який полягає у ви-
явленні теоретичних знань у галузі права, 
історії адвокатури, адвокатської етики, а 
також рівня її практичних навичок та умінь 
у застосуванні закону. Строк розгляду такої 
заяви не повинен перевищувати тридцяти 
днів з дня її надходження. 

Однак кваліфікаційному іспиту пови-
нна передувати перевірка КДКА відповід-
ності особи вимогам, установленим зако-
ном. З цією метою проводиться перевірки 
повноти та достовірності відомостей, по-
відомлених особою, яка виявила бажання 
стати адвокатом, і за наявності письмової 
згоди такої особи КДКА, кваліфікаційна 
палата або визначений нею член палати 
можуть звертатися із запитами до органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування, їх посадових та службових 
осіб, підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності та підпо-
рядкування, громадських об’єднань, що 
зобов’язані не пізніше десяти робочих днів 
з дня отримання запиту надати необхідну 
інформацію. Відмова в наданні інформації 
на такий запит, несвоєчасне або неповне 
надання інформації, надання інформації, 
що не відповідає дійсності, тягнуть за со-
бою відповідальність, установлену зако-
ном. Така відповідальність передбачена у 
ст. 2123 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення [5].

У разі ненадання особою, яка виявила 
бажання стати адвокатом, письмової згоди 
на перевірку повноти та достовірності по-
відомлених нею відомостей така особа до 
кваліфікаційного іспиту не допускається.

В подальшому за результатами роз-
гляду заяви та доданих до неї документів 
КДКА приймає рішення про допуск особи 
до кваліфікаційного іспиту або про відмову 

в допуску її до кваліфікаційного іспиту, про 
що їй письмово повідомляється протягом 
трьох днів з дня прийняття такого рішення. 
У разі прийняття рішення про відмову в 
допуску особи до кваліфікаційного іспиту 
в рішенні КДКА в обов’язковому порядку 
зазначаються причини такої відмови. Таке 
рішення КДКА може бути оскаржено до 
ВКДКА або до суду протягом тридцяти 
днів з дня його отримання.

Організація кваліфікаційного іспиту 
здійснюється кваліфікаційною палатою 
КДКА, яка проводить його не рідше одного 
разу на три місяці. 

Особа, яка не склала кваліфікаційний 
іспит, може бути допущена до складення 
такого іспиту повторно не раніше ніж че-
рез шість місяців, а у разі його повторного 
не складення – не раніше ніж через один 
рік. Особа, яка не склала кваліфікаційний 
іспит, може протягом тридцяти днів з дня 
отримання рішення КДКА оскаржити його 
до ВКДКА або до суду, які можуть зали-
шити оскаржуване рішення без змін або 
зобов’язати КДКА провести повторний 
кваліфікаційний іспит у найближчий час 
проведення таких іспитів.

У випадку, якщо особа склала кваліфі-
каційний іспит, їй протягом десяти днів з 
дня його складення КДКА безоплатно ви-
дає відповідне свідоцтво, термін дії якого 
становить три роки. 

На цьому етапі процесу здобуття осо-
бою статусу адвоката завершуються по-
вноваження КДКА, а подальші право-
відносини виникають із радою адвокатів 
регіону, яка здійснює оцінку результатів 
стажування особи та приймає відповідне 
рішення, приймає присягу адвоката Укра-
їни, а також видає свідоцтво про право на 
заняття адвокатською діяльністю та по-
свідчення адвоката України. Поряд з цим 
під час реалізації вказаних правовідносин 
КДКА та її дисциплінарною палатою, за-
конодавець виділяє важливе місце Раді 
адвокатів України, яка затверджує зразок 
свідоцтва про складення кваліфікаційного 
іспиту, порядок допуску до складання ква-
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ліфікаційного іспиту та перелік докумен-
тів, що додаються до заяви, порядок скла-
дання кваліфікаційних іспитів, методику 
оцінювання та програму кваліфікаційних 
іспитів, а також може встановлювати плату 
за складання кваліфікаційного іспиту та 
порядок її внесення.

Недоліком Закону України «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність», що по-
требує обов’язкового доопрацювання, є 
положення, яким передбачається, що від 
проходження стажування звільняються 
особи, які на день звернення із заявою про 
допуск до складання кваліфікаційного іс-
питу мають стаж роботи помічника адво-
ката не менше одного року за останні два 
роки. Вбачається, що підстави звільнення 
особи від проходження стажування під-
лягають доповненню, оскільки окремі 
представники юридичних професій ма-
ють значно більший практичний та теоре-
тичний досвід, ніж набутий особою, яка 
пропрацювала певний період помічником 
адвоката. При цьому можливі випадки, 
коли особа, яка кілька років працювала на 
посаді судді, прокурора, слідчого або но-
таріуса, виявивши намір стати адвокатом, 
буде вимушена проходити «стажування» у 
особи, яка працює адвокатом.

Упущення законодавцем наведених 
вище пропозицій є невиправданим кроком, 
а тому потребує додаткового опрацювання. 
Від стажування можуть також звільнятися 
особи, які мають стаж роботи не менше 
п’яти років на посадах судді або прокурор-
ські та слідчі працівники органів прокура-
тури.  

Враховуючи визначений законом поря-
док набуття статусу адвоката, більша час-
тина вказаної процедури забезпечується 
КДКА та її кваліфікаційною палатою. Важ-
ливість такої діяльності полягає у тому, що 
у випадку знехтування хоча б однієї із ви-
значених процедур ретельного відбору та 
перевірки фахових знань осіб, які виявили 
бажання стати адвокатом, буде зруйновано 
цілісну систему формування професійного 
стану адвокатури. 

Водночас, існуючий порядок профе-
сійного відбору осіб, які виявили бажання 
стати адвокатом, потребує удосконалення 
з огляду на важливість подальшої його ді-
яльності, яка вимагає від нього високого 
рівня теоретичних та практичних знань. З 
огляду на те, що нормативно визначений 
порядок подальшого обов’язкового під-
вищення кваліфікації адвокатом має певні 
недоліки, існує необхідність у визначенні 
більш тривалого процесу фахової підго-
товки особи до складання кваліфікацій-
ного іспиту. Адже під час здобуття юри-
дичної освіти, як правило, не вивчаються 
та не досліджуються питання шляхів до 
професійного опанування тактичних при-
йомів здійснення адвокатської діяльності, 
методики захисту і представництва у кон-
кретних справах, особливостей надання 
правової допомоги тощо. Тому вища юри-
дична освіта може слугувати лише під-
грунтям (початковою базою знань) та ви-
могою необхідною для проведення фахової 
спеціальної підготовки такої особи, за ре-
зультатами якої необхідно приймати квалі-
фікаційний іспит. У разі застосування та-
кого порядку буде можливість забезпечити 
формування адвокатури із числа юристів, 
підготовлених за відповідною спеціаліза-
цією.

Для обгрунтування наведеної пропо-
зиції щодо запровадження системи форму-
вання професійної адвокатури, пропону-
ється розглянути нормативне визначення 
такого порядку на прикладі законодавства 
розвинутих країн. 

Дещо подібний до запропонованої сис-
теми порядок набуття статусу адвоката 
існує в Республіці Ірландія. Щоб бути по-
вноправним членом корпорації, кандидат, 
поряд із визначеними різними вимогами 
для цієї професії, повинен пройти практику 
в поєднанні з курсом навчання. Двоступе-
неві курси проводить Юридична школа, 
що підпорядкована Комісії освіти Товари-
ства правників Ірландії [6, 85–87]. У Фран-
ції ж теза про необхідність спеціалізованої 
адвокатської освіти, як передумови для 
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набудття статусу адвоката-стажиста (а по-
тім і власне адвоката) у спеціалізованому 
адвокатському вузі, є аксіомою [8, 49]. За 
законодавством Французької Республіки, 
кандидат на посаду адвоката, зокрема, 
повинен пройти теоретичний курс і прак-
тичне стажування, а також провчитися рік 
в одному із регіональних центрів профе-
сійної підготовки, які працюють під егідою 
адвокатури та вищої школи [9, 38–39]. У 
будь-якій правовій державі еталоном та 
певним орієнтиром для формування адво-
катури є законодавство зазначених держав, 
оскільки воно формувалось на прогресив-
них та найкращих вікових традиціях, а 
професія адвоката має престиж та визна-
ння суспільства.

Досліджуючи адвокатуру Японії, 
О.Д. Святоцький та В.В. Медведчук під-
креслюють, що ця інституція, як і сучасне 
японське право, орієнтується на право 
країн Заходу. До зайняття адвокатською 
діяльністю в Японії може бути допущена 
лише особа, яка закінчила курси судового 
навчання [9, 289].

Порядок отримання ліцензії адвоката 
та вступу в члени колегії в Азербайджан-
ській Республіці передбачений Законом 
«Про адвокатів та адвокатську діяльність». 
Зокрема, адвокатом може стати особа, яка 
успішно пройшла обов’язкове навчання в 
навчально-науковій установі відповідного 
органу виконавчої влади. За законом адво-
кати постійно залучаються до професійної 
підготовки та підвищення кваліфікації у за-
значеній навчально-науковій установі [10].

Таким чином, зарубіжний досвід свід-
чить про формування двох основних моде-
лей (підходів) до організації професійної 
підготовки юристів. До першої належить 
система спеціалізованих професійних 
шкіл, як у Франції (Школа адвокатури), 
або система курсів, як в Англії та Уельсі 
(притаманна більш великим і багатим дер-
жавам). До другої моделі можна віднести 
більш невеликі країни, які зазвичай обира-
ють дешевшу і гнучку систему стажування 
(навчання) з фактично практикуючим 

юристом і в подальшому без проходження 
стандартної уніфікованої підготовки пе-
ред кваліфікаційним іспитом [1]. На жаль, 
українська система професійної підготовки 
адвокатів належить до останньої моделі.

Прикладом професійної підготовки та 
відбору для української адвокатури може 
слугувати порядок, передбачений для осіб, 
які виявили бажання стати суддею. Хоча 
такий порядок призначення суддів дещо 
складніший, проте має схожі до запропо-
нованого стадії, а його особливості мають 
позитивний досвід для нормотворчого удо-
сконалення діяльності адвокатури. Відпо-
відно до Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» [11] особи, які виявили 
бажання стати суддею, подають до Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів України 
відповідну заяву та документи, визначені 
цим Законом. На основі поданих кандида-
тами на посаду судді документів Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України 
здійснюється перевірка відповідності осіб 
вимогам, установленим до кандидата на 
посаду судді, та організовує проведення 
стосовно них спеціальної перевірки в по-
рядку, визначеному законом. У разі коли 
особа відповідає установленим вимогам 
до кандидата на посаду судді, вона складає 
іспит перед Вищою кваліфікаційною комі-
сією суддів України на виявлення рівня за-
гальних теоретичних знань у галузі права.

Кандидати, які успішно склали іспит 
та пройшли необхідні перевірки, направ-
ляються у спеціалізований юридичний ви-
щий навчальний заклад четвертого рівня 
акредитації для проходження спеціальної 
підготовки. Після успішного проходження 
кандидатами на посаду судді підготовки 
у спеціалізованому юридичному вищому 
навчальному закладі четвертого рівня 
акредитації вони направляються Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України 
для проходження спеціальної підготовки у 
Національну школу суддів України. І лише 
після успішного проходження спеціальної 
підготовки кандидати допускаються до 
складення кваліфікаційного іспиту перед 
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Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України.

Для прикладу, в Азербайджанській 
Республіці всі три види юридичної про-
фесії – судді, прокурори і адвокати – ви-
магають проходження обов’язкової почат-
кової підготовки. Статут Академії юстиції 
визначає Академію юстиції інститутом, 
відповідальним за «обов’язкову підго-
товку посадових осіб, які допускаються до 
служби в суді, прокуратурі і адвокатуру для 
їх допуску до здійснення професійної ді-
яльності» [1]. Поряд з цим, Т.В. Варфоло-
меєва, досліджуючи проблеми юридичної 
освіти, висловлюється про необхідність 
запровадження обов’язкового дво- або 
трирічного спеціального навчання дипло-
мованих юристів у спеціальних Вищих 
школах права чи Центрах з підготовки 
суддів, прокурорів, адвокатів з метою опа-
нування практичних навичок за обраним 
спрямуванням (суддя, прокурор, адвокат), 
спеціальним стажуванням, із складанням 
фахових іспитів у спеціально утворюваних 
із провідних вчених, практиків, представ-
ників громадських юридичних організацій 
незалежних, неупереджених Кваліфікацій-
них комісіях для визначення придатсності 
юриста до здійснення зазначеної професій-
ної діяльності [12, 31].

У зв’язку з тим, що Законом України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» не врегульовано процес підготовки 
до складання кваліфікаційного іспиту у 
кваліфікційній палаті КДКА, тому така ді-
яльність покладена лише на особисту сві-
домість та власні можливості особи, яка 
виявила намір стати адвокатом.

Хоча за законодавством України не за-
кріплено обов’язкове проходження спе-
ціальної підготовки або навчання перед 
складанням кваліфікаційного іспиту, на 
практиці вже досить тривалий час іс-
нує схожий на Національну школу суд-
дів центр підготовки адвокатів. Вперше в 
Україні була створена Школа адвокатської 
підготовки Академії адвокатури України 
з метою професійної підготовки до адво-

катської діяльності осіб, котрі отримали 
юридичну освіту і мають намір здобути 
статус адвоката, набуття ними необхідного 
практичного досвіду, а також для навчання 
адвокатській майстерності помічників 
адвокатів і тих, хто отримав адвокатське 
свідоцтво і тільки розпочинає адвокатську 
діяльність. Школа адвокатської підготовки 
Академії адвокатури України побудована 
за схемою, подібною до відомих адвокат-
ських навчальних центрів у Франції, Гол-
ландії, США та інших країнах, де для здо-
буття права на адвокатську професію треба 
навчатися в спеціальних адвокатських на-
вчальних центрах. Практика функціону-
вання Школи адвокатської підготовки, як 
і Центру (тепер – Інституту) підвищення 
кваліфікації Академії адвокатури України 
в цілому, свідчить про своєчасність і до-
цільність їх існування і подальшого розви-
тку. Знаково, що цілі, які ними досягнуто, 
співпадають з поставленими перед щойно 
створеними Академією суддів України та 
Академією прокуратури – підготовка ка-
дрів для відповідної юридичної професії, 
підвищення кваліфікації, проведення на-
укових досліджень та вивчення світового 
досвіду діяльності цих інституцій [13].

Підсумовуючи наведене, можна зазна-
чити, що створення спеціалізованих закла-
дів для підготовки майбутніх адвокатів у 
взаємодії із КДКА стане одним із перших 
та домінуючих етапів формування профе-
сійного інституту адвокатури. Водночас, 
така позиція виправдана існуючим між-
народним досвідом та наявними практич-
ними потребами сучасного українського 
суспільства у наданні адвокатами високо-
професійної правової допомоги.

Формування професійної адвокатури 
шляхом запровадження такої початкової 
підготовки забезпечуватиме надання адво-
катами  кваліфікованої правової допомоги 
громадянам та юридичним особам.

Поряд з цим, необхідно відійти від 
практики, коли постійно намагаємось на-
здогнати та виконати новоприйняті між-
народні стандарти адвокатської діяльності, 
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а створити власний приклад такої органі-
зації, будучи при цьому постійно на крок 

попереду від своїх закордонних колег по 
професії.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам формирования профес-

сиональной адвокатуры Украины. С целью совершенствования существующей системы 
профессионального отбора лиц, которые изъявили желание стать адвокатом, автором 
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статьи подчеркивается необходимость введения прохождения профессиональной подго-
товки в специализированном юридическом высшем учебном заведении к сдаче квалифи-
кационного экзамена в КДКА.

SUMMARY
This article is devoted to theoretical and practical issues of creating professional advocacy 

in Ukraine. In order to improve the existing system of professional selection of persons 
wishing to become a lawyer, the author stresses the need for introducing the vocational training 
at a specialized higher law school before taking the qualification exam in the Disciplinary 
Commission of advocacy.

Рекомендовано кафедрою кримінального процесу  
та криміналістики 

Подано 29.05.2013.
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Стан здоров’я українського населення 
значною мірою залежить від санітарно-гі-
гієнічних умов його життя. Санітарні за-
ходи, як елемент звичаєвого права, завжди 
були характерними для української на-
ціональної культури [2, 72]. З часом вони 
отримали письмове викладення у вигляді 
нормативно-правових актів: законів, ука-
зів, розпоряджень тощо. У кінці XVIII – на 
початку XIX ст. відбувається незворотна 
трансформація санітарного звичаєвого 
права на писане. Воно характеризувалося 
документальним оформленням певних 
умов, вимог та обмежень, а у подаль-
шому – і формування системи покарань за 
їх порушення. У ХІХ – на початку XX ст. 
санітарне законодавство являє собою роз-
галужену систему відповідних норма-
тивно-правових актів, які відрізнялися до-
сить високою якістю законодавчої техніки.

Враховуючи актуальність вдоскона-
лення системи охорони здоров’я населення 
сучасної України, в тому числі і її профілак-
тичних аспектів, виникає потреба аналізу 
історичного досвіду в справі формування 
нормативної бази правового регулювання 

сфери забезпечення санітарно-епідеміч-
ного благополуччя населення Російської 
імперії XIX – початку XX ст. 

Звернення до історичного досвіду пра-
вового регламентування санітарно-епіде-
міологічної сфери в Російській імперії є 
цілком виправданим, оскільки розгляд в 
історичному аспекті особливостей право-
вого регулювання цього питання в недале-
кому минулому дозволить отримати більш 
чітке уявлення про ті напрями, за якими 
еволюціонувало тогочасне законодавство 
та відбувався процес реформування ор-
ганів охорони здоров’я, і на цій основі 
уникнути помилок у розвитку сучасної 
нормативно-правової бази забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя 
населення.

Потрібно відзначити і відсутність су-
часних фундаментальних історико-право-
вих досліджень, які б стосувалися процесу 
реформування російського законодавства, 
регулюючого діяльність лікарів, медичних 
установ, системи органів управління са-
нітарно-епідеміологічною діяльністю. У 
роботах з теорії і історії права, як правило, 
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кандидат юридичних наук 
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не аналізується процес еволюції санітарно-
епідеміологічного законодавства, а істо-
рики медицини в своїх дослідженнях не 
торкаються питань правового регулювання 
медичної діяльності, дають лише загальні 
уявлення про нормативну базу охорони 
здоров’я досліджуваного періоду

Виходячи з викладеного вище, метою 
даної статті є дослідження законодавства 
імператорської (центральної) влади Росій-
ської імперії XIX – початку XX ст., одним 
із призначень якого було правове забезпе-
чення санітарно-епідеміологічного благо-
получчя населення. 

Основним джерелом права в Росій-
ській імперії був закон, тобто правовий акт 
нормативного характеру, який виходив від 
носія верховної влади – Імператора. Але не 
дивлячись на наявність єдиного основного 
джерела права, його форми суттєво відріз-
нялися одна від одної в залежності від спо-
собів затвердження і видання.

В Зводі законів Російської імперії була 
зроблена спроба встановити перелік осно-
вних форм законодавчих актів, що при-
ймалися в Росії. До них були віднесені 
уложення, статути, грамоти, установи, по-
ложення, накази (інструкції), маніфести, 
укази, думки Державної ради і доповіді, 
удостоєні найвищого затвердження. Ні 
теоретичних, ні юридичних відмінностей 
між цими актами не існувало, всі вони на-
зивалися законами і затверджувалися імпе-
ратором [4, 6]. Право законодавчої ініціа-
тиви належало імператору, Сенату, Синоду, 
міністерствам. 

На переконання О.Ф. Шебанова, для 
всіх нормативних актів, які видавалися в 
Російській імперії, спільним було лише те, 
що вони виходили від царя чи санкціону-
валися ним [8, 288]. І незважаючи на те, 
що юристи ХІХ ст. намагалися дати ви-
значення кожного із наведених вище тер-
мінів, які позначали підвиди законодавчих 
актів, можна погодитися з твердженням 
провідних юристів XIX – початку XX ст. 
про те, що «в Росії юридична термінологія 
ніколи не відрізнялася особливою визна-

ченістю та сталістю. Тому з тим чи іншим 
найменуванням, під яким виходив у світ 
даний закон, не завжди пов’язувався один 
визначений зміст, і нерідко практика вжи-
вала одні і ті ж терміни у досить різних 
розуміннях» [6, 508]. Заслуговує на увагу 
і думка О.С. Алексєєва, відповідно до якої 
«терміни: уложення, статут, установлення, 
положення, наказ вживаються у нас в най-
різноманітніших випадках, і між ними 
немає можливості провести яку-небудь і 
скільки-небудь точну юридичну межу» 
[1, 265]. Лише умовно юристи розрізняли 
такі види законодавчих актів як уложення 
– закони, які представляли в опрацьова-
ному вигляді якусь галузь законодавства 
(попередники сучасних кодексів); статути 
– зведені документи, що стосувалися яко-
їсь галузі судочинства або управління; по-
ложення – документи, розраховані на три-
валу дію, регулюючі певну сторону життя 
держави чи верстви суспільства, або такі, 
що визначали структуру та функції якогось 
державного органу; маніфести – урочисті 
документи монарха, у якому він проголо-
шував свої права, наміри, повідомляв про 
надзвичайну подію або про вжиття важли-
вих заходів; рескрипти – документи, адре-
совані імператором певному посадовцю з 
викладенням покладеного на нього дору-
чення, оголошення подяки, призначення 
нагороди. У формі положень Комітету Мі-
ністрів публікувалися рішення Комітету 
Міністрів після їх затвердження імперато-
ром; у формах іменного указу або затвер-
дженої доповіді публікувалися законодавчі 
документи, які подавалися на розгляд царя 
і затверджувалися ним; у формі височайше 
затвердженої думки Державної Ради пу-
блікувалися матеріали, які пройшли обго-
ворення в Державній Раді і отримали санк-
цію імператора [8, 289]. 

Все це стосувалося і законодавства, 
яке врегульовувало санітарно-епідеміоло-
гічне благополуччя населення. Серед нор-
мативних актів даного спрямування, які 
видавалися в досліджуваний період, слід 
відзначити ті, що за своїм змістом безпо-
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середньо спрямовувалися на боротьбу із 
епідемічними захворюваннями та про-
філактику епідемій. Такими були іменні 
укази Імператора, дані Сенату: «О ме-
рах предосторожности от заразитель-
ной болезни, оказавшейся в полуденных 
частях Европы» (11 лютого 1804 р.), «Об 
осторожности противу холеры, в отно-
шении почтальонов и корреспонденции» 
(20 вересня 1830 р.), «О мерах предосто-
рожности против внесения заразительных 
болезней к Высочайшему Двору и во все 
места пребывания Государя Императора и 
Особ Императорской Фамилии» (4 травня 
1868 р.), «О созыве чрезвычайных земских 
собраний и соединенных заседаний город-
ских дум и земских собраний для обсужде-
ния мер против появления заразительной 
болезни» (16 лютого 1880 р.); Височайше 
затвердженні положення Комітету Мі-
ністрів: «Об учреждении Комитета для 
постановления правил о предохранении 
Российских берегов и портов от внесе-
ния заразительных болезней» (8 червня 
1826 р.), «О мерах к охранению от чумной 
заразы берегов Азовского моря» (17 червня 
1830 р.), «О мерах, предполагаемых к пре-
сечению эпидемической болезни холеры, и 
об учреждении для сего Центральной Ко-
миссии» (29 серпня 1830 р.), «Об изданном 
Министром Внутренних Дел распоряже-
нии к очищению вещей и товаров, находя-
щихся в пораженных холерою местах, или 
привезенных туда из зараженных мест» 
(9 грудня 1830 р.), «О мерах к предохране-
нию от холеры в будущем году» (9 грудня 
1830 р.), «Об оставлении Азовского моря 
практическим, для предосторожности про-
тив внесения в Империю чумной заразы» 
(21 квітня 1833 р.), «О повсеместном 
распространении медицинских поста-
новлений касательно мер при появлении 
эпидемических болезней и скотских паде-
жей» (15 серпня 1851 р.), «О мерах для ско-
рейшего прекращения чумной эпизоотии в 
некоторых губерніях» (25 січня 1887 р.), 
«О мерах против чумы рогатого скота» 
(27 травня 1888 р.), «О предоставлении 

Министру путей сообщений права изда-
вать обязательные постановления о мерах 
к предупреждению распространения хо-
лерной эпидемии по железним дорогам 
и водним путям сообщения» (10 липня 
1893 р.); Височайші рескрипти: «О при-
нятии решительных мер к прекращению 
эпидемической болезни холеры» (4 вересня 
1830 р.); Височайше затверджені пра-
вила: «Временные правила относительно 
издания земскими учреждениями поста-
новлений о мерах к предупреждению и 
прекращению повальных и заразительных 
болезней» (9 березня 1880 р.), «Правила 
для принятия предупредитнельных мер 
против заноса эпидемических болезней на 
западной сухопутной границе Империи» 
(24 березня 1893 р.), «Правила для при-
нятия предупредительных против заноса 
эпидемических болезней мер по морским 
границам Империи» (26 квітня 1893 р.), 
«Правила для принятия мер против заноса 
чумы» (15 липня 1894 р.), «Временные 
правила о принятии мер к прекращению 
чумной заразы при появлении ее внутри 
Империи» (3 червня 1897 р.), «Правила 
о принятии мер к прекращению холеры 
и чумы при появлении их внутри Импе-
рии» (11 серпня 1903 р.); Височайше за-
тверджені думки Державної Ради: «Об 
убивании зачумленых животных из мест-
ного рогатого скота» (5 червня 1880 р.), 
«Об изменении и дополнении узаконений 
относительно предупреждения и прекра-
щения чумы на гуртовом и местном рога-
том скоте» (8 червня 1889 р.); Височайші 
повеління: «О правилах санитарного 
надзора за речным судоходством в небла-
гополучное по холере время» (13 липня 
1889 р.), «О мерах пресечения распростра-
нения холерной эпидемии речными су-
дами» (16 червня 1892 р.), «О распростра-
нении в полном объеме на порты Черного 
и Каспийского морей правил, изданных 
для принятия предупредительных мер 
против чумы в порты Восточного океана 
15 июля 1894 года» (18 березня 1897 р.), 
«О некоторых мероприятиях по борьбе 
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с чумной заразой» (12 липня 1897 р.); 
Височаше затверджені положення 
Військової Ради: «Наставление о спо-
собах предупреждения и ограничения 
развития холеры в войсках» (9 травня 
1893 р.), «Положение о мероприятиях 
против заноса и распространения чумы 
в войсках, расположенных в местностях, 
объявленных неблагополучными по чуме» 
(30 жовтня 1901 р.), «О порядке осущест-
вления мероприятий против заноса и ра-
спространения чумы в войсках» (22 червня 
1902 р.), «О воспрещении мастеровым и 
рабочим технических артилерийских за-
ведений посещать эти заведения при появ-
лении в их семействах заразных болезней» 
(22 червня 1902 р.); Височайше затвер-
джені міжнародні угоди: «Соглашение о 
предупредительных мерах, принимаемых 
во время эпидемий к приграничному обо-
роту между Россией и Австро-Венгрией» 
(15 грудня 1895 р.), «О согласии России 
на присоединение некоторых английских 
колоний к Дрезденскому Санитарному 
Договору» (9 січня 1896 р.); Височайше 
затверджені доповіді: «Об утверждении 
правил для принятия предупредительных 
мер против занесения чумы по морским 
границам Европейской России в течение 
навигации 1898 года» (4 травня 1898 р.)

Разом з тим, значна частина імпер-
ських законодавчих актів лише формально 
підписувалася імператором, в той час як 
основним їх розробником були центральні 
органи виконавчої влади, зокрема мініс-
терства. Так, важливе місце в нормотвор-
чій діяльності міністерств посідав контр-
оль за санітарним благоустроєм населених 
пунктів. Про це може свідчити розісла-
ний губернаторам циркуляр Міністерства 
внутрішніх справ, у складі якого перебу-
вав Медичний департамент, від 8 липня 
1867 р. «Про благоустрій міст і поселень». 
В ньому наголошувалося, що при плану-
ванні вулиць і майданів потрібно врахову-
вати питання охорони здоров’я населення. 
А тому вулиці, з огляду на необхідність 
забезпечення руху чистого повітря, мали 

бути визначеної ширини, розташовуватися 
таким чином, щоб усі частини міста були 
забезпечені доступом до чистої води, їх не 
дозволялося прокладати низинними і боло-
тистими місцевостями. Майдани теж мали 
слугувати резервуарами чистого міського 
повітря і не могли розташовуватися на міс-
цях колишніх кладовищ. Заводи, фабрики, 
торгівельні мийниці і скотобійні повинні 
були розташовані там, де вони не могли 
шкодити чистоті повітря і води [5, 28].

Циркуляр також передбачав санкції за 
порушення викладених в ньому норм щодо 
влаштування в містах вулиць, майданів, 
бруківок, мостів через канали, тротуарів і 
канавок. До винних могло бути застосоване 
грошове стягнення на суму до 15 рублів. 
Окрім того, порушники були зобов’язані 
у визначені судом терміни виправити чи 
зламати все, що було неправильно ними 
збудоване, якщо стосовно останнього буде 
доказано його шкідливість для громадської 
безпеки чи здоров’я населення. 

Особа, що без спеціального дозволу 
будувала завод, фабрику чи мануфактуру 
в тій частині міста, в якій підприємство 
цього типу розміщувати заборонялося (че-
рез його шкідливість для здоров’я людей) 
підлягала грошовому стягненню на суму 
від 30 до 100 руб., а його підприємство 
примусово закривалося. Його власник та-
кож мав відшкодувати всі збитки, які були 
завдані цим підприємством [5, 31].

Інший циркуляр, направлений Мініс-
терством внутрішніх справ губернаторам 
16 липня 1871 р., детально регламентував 
облаштування міських вулиць. Ним, зо-
крема, передбачалося, що для осушення 
вулиць з обох їх боків слід було проривати 
рівчаки і оздоблювати їх міцними матері-
алами, наприклад, диким каменем, плит-
ками, добре обпаленою цеглою, а в місце-
востях, де їх не вистачало – дошками чи 
хмизом. Рівчаки рекомендувалося влашто-
вувати у відповідності до нахилу вулиць, 
щоб вода в них не застоювалася, а стікала. 
Ширина і глибина рівчаків визначалася 
шириною вулиці та місцем її розташу-
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вання. Циркуляр також забороняв вимощу-
вати мостові дерев’яними колодами [5, 73].

Поширеною була практика Міністер-
ства внутрішніх справ надсилати на місця 
підготовлені Медичним департаментом 
циркуляри, які унормовували порядок на-
дання дозволів на будівництво в містах 
заводів, фабрик та інших промислових 
об’єктів, діяльність яких могла загрожу-
вати здоров’ю населення. Так, наприклад, 
в циркулярі від 10 жовтня 1872 р. наголо-
шувалося, що губернська влада могла на-
давати дозвіл на будівництво на території 
міста заводів і фабрик, спроможних за-
бруднювати повітря чи воду, тільки після 
погодження з органами місцевого самовря-
дування – міськими управами [5, 84–85]. 

Деякі акти центральної влади у сфері 
санітарно-епідемічного благополуччя но-
сили рекомендаційний характер для органів 
місцевого самоврядування, які і мали при-
ймати остаточне рішення. Так, циркуляр 
Міністерства внутрішніх справ від 15 ве-
ресня 1872 р. адресувався міським управам. 
В ньому органам міського самоврядування 
рекомендувалося при наданні дозволу на 
відкриття промислових об’єктів керува-
тися переліком нешкідливих фабрик, заво-
дів та промислових установ, який щорічно 
друкувався Міністе  рством внутрішніх 
справ [5, 83–84]. Перелік заборонених для 
зведення в межах міст підприємств з року 
в рік змінювався. Наприклад, в 1878 р. він 
включав такі виробництва, як ганчірні, пря-
дильні і ткацькі фабрики, що приводилися в 
дію механічними двигунами; мочильні для 
льону і конопель; вовномийки; паперові; 
шпалерні; линвові; каучукові; випалювання 
вапна, гіпсу, алебастру; суху перегонку 
кам’яного вугілля; цегельне, гончарне, фа-
янсове, скляне, кришталеве, дзеркальне ви-
робництво; хімічні заводи з виробництва 
кислоти, соди, фарб тощо [5, 92]. 

У 1883 р. в Росії вперше вийшло по-
ложення «Про дозвіл і обладнання приват-
них заводів, мануфактурних, фабричних 
та інших установ у Санкт-Петербурзі», у 
якому була зроблена спроба класифікації 

промислових підприємств на три категорії, 
у залежності від їх шкідливого впливу на 
атмосферне повітря.

У 1913 р. Управління головного лі-
карняного інспектора Міністерства вну-
трішніх справ підготувало законопроект 
«Про санітарну охорону повітря, води та 
ґрунту», а також «Положення про сані-
тарну охорону повітря від забруднення 
димом». Ними пропонувалося встановити 
стандарти забезпечення кожного міста і 
поселення достатньою кількістю води для 
пиття (до п’яти відер на добу на кожну 
людину), надійного захисту джерел во-
допостачання від забруднення. З метою 
санітарної охорони повітря і ґрунту, зако-
нопроектом передбачалося перенесення 
подалі від населених пунктів нечистот і 
відходів та захист повітря від забруднення 
шкідливими газами, димом і пилом. Пе-
редбачалося створення особливих округів 
санітарної охорони. В їх межах мали діяти 
більш суворі і детальні санітарні правила, в 
порівнянні з іншими територіями. Без осо-
бливого дозволу управління округу в його 
межах не могли відкриватися фабрики і за-
води, відводитися місця для причалів ван-
таження суден. В 1915 р. на четвертій сесії 
Державної Думи також розглядався аль-
тернативний законопроект «Про санітарну 
охорону повітря від забруднення димом», 
внесений депутатом-лікарем В.І. Алмазо-
вим. Перший законопроект, на жаль, був 
відхилений парламентською Комісією на-
родного здоров’я, другий не був прийнятий 
Державною Думою, оскільки недостатньо 
конкретизував систему заходів, які необ-
хідно було вживати для очищення повітря 
від забруднення [3, 81].

З 1908 р. комісія Медичної Ради Мініс-
терства внутрішніх справ під керівництвом 
лікаря Г.В. Хлопіна розпочала розробляти 
санітарні норми для стічних вод. Але їх так 
і не вдалося затвердити на законодавчому 
рівні. Тому декілька раз – в 1908, 1911 рр. 
Міністерство внутрішніх справ розсилало 
інструкцію з санітарних норм як рекомен-
даційний документ для місцевої влади. 

В.В. Орленко
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Проблемою забруднених вод посту-
пово починають цікавитися і інші відом-
ства. Так, Міністерство торгівлі та промис-
ловості в грудні 1908 р. провело спеціальну 
нараду, присвячену цій темі. 

Але власники заводів здійснювали 
спротив таким нововведенням, використо-
вуючи, зокрема, свій вплив на центральні 
органи виконавчої влади. Міністерство 
фінансів, наприклад, створило комісію з 
питання «Про усунення перешкод в за-
снуванні і улаштуванні промислових під-
приємств». Фабриканти домоглися вне-
сення до переліку «перешкод» і «заборону 
спуску фабричних вод в річки і струмки». 
Більш того, вони організували газетну кам-
панію на свій захист.

Значне місце в нормотворчій діяль-
ності Міністерства внутрішніх справ та 
його окремих підрозділів посідало питання 
попередження та боротьби з епідемічними 
захворюваннями. 

У 1892 р. Міністерство внутрішніх 
справ видало спеціальне розпорядження 
про боротьбу з холерою. Згідно з ним пе-
редбачалося створення в усіх містах і при-
леглих до них повітах санітарно-виконав-
чих комісій. Перед комісіями ставилося 
завдання вироблення загального плану бо-
ротьби з епідеміями.

При виявлені перших випадків захво-
рювання холерою або схожою на неї хво-
робою наказувалося:

а) негайно повідомити про це через по-
ліцейсько-санітарну владу відповідному 
керівництву;

б) дослідити суть захворювання;
в) невідкладно вжити належних заходів 

з ізоляції і дезінфекції (ізоляцію хворих хо-
лерою рекомендувалося здійснювати в лі-
карняних установах чи в будинках, в яких 
вони захворіли, але при цьому з них мали 
бути виселеними здорові люди).

Будинки, в яких були випадки захворю-
вання чи смерті від холери, повинні були 
обов’язково і негайно оглянуті представни-
ками від комісії «для дання настанов і роз-
поряджень стосовно дезінфекції виділень, 

одягу, білизни та приміщень хворих чи по-
мерлих».

Розпорядження наказувало тіла помер-
лих від холери людей не обмивати, а, загор-
нувши в змочене дезінфікованим розчином 
простирадло, якомога швидше помістити у 
щільно забиту домовину. Поховальні про-
цесії і багатолюдні поховання забороня-
лися.

Рекомендувалося також при проведенні 
всіх заходів «уникати всього, що може ви-
кликати збудження чи незадоволення на-
селення». З цією метою перед санітарними 
комісіями ставилося завдання по можли-
вості більше поширювати серед населення 
настанов на випадок холерних епідемій, а 
також частіше видавати бюлетені про кіль-
кість тих, хто захворів та помер від цієї 
хвороби.

До розпорядження додавалася схема 
інформування про хід епідемії і фіксованих 
цін, за якими всі аптеки повинні були від-
пускати дезінфекційні засоби.

Окрім того, були видані інструкції про 
санітарний нагляд за річковим судноплав-
ством, залізничними коліями і настанови 
для проведення дезінфекції житлових по-
мешкань та інших об’єктів.

Спеціальні постанови, присвячені бо-
ротьбі з холерою, були видані також Вій-
ськовим Міністерством, Міністерством 
шляхів сполучення, Міністерством фінан-
сів та ін.

Проте проведення протиепідемічних 
заходів повністю покладалася на царську 
адміністрацію, а земське і міське самовря-
дування були по суті позбавлені самостій-
ності в питаннях боротьби з епідеміями. 
В результаті під час епідемії 1892 р. полі-
цейсько-бюрократичні методи боротьби з 
епідеміями не мали успіху. У відповідь на 
безглузді і надзвичайно обтяжливі для на-
селення дії царських чиновників та поліції 
в низці міст Російської імперії спалахнули 
так звані «холерні бунти».

І тільки переконавшись у власній не-
здатності боротьби з епідеміями холери, 
царський уряд після 1892 р. спеціальною 
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постановою легалізував діяльність зем-
ських і міських санітарних комісій та, 
таким чином, по суті визнав величезне 
значення громадськості в організації про-
тиепідемічних заходів. 

Унормовуючи питання попередження 
та боротьби з віспою, Головне лікарське 
управління восени 1908 р. звернулося з 
проханням до медичних факультетів уні-
верситетів, жіночих медичних інститу-
тів і військово-медичної академії дати 
висновок щодо запровадження в Росії 
обов’язкового віспощеплення. Отримавши 
відповіді і обговоривши їх, Головне лі-
карське управління розробило законопро-
ект про обов’язкове віспощеплення. Для 
його розгляду в Медичному департаменті 
Міністерства внутрішніх справ була для 
цього створена спеціальна комісія під го-
ловуванням професора Г.В. Хлопіна. На 
засіданні цієї комісії 12 березня 1909 р. за 
участю головного медичного інспектора 
армії, головного лікарського інспектора, 
юрисконсульта Медичної ради, представ-
ника Ради з справ місцевого господарства, 
головного медичного інспектора флоту і 
двох професорів військово-медичної ака-
демії основні принципи законопроекту, ви-
кладені в доповіді Г.В. Хлопіна, були схва-
лені і відбувся постатейний його розгляд. 
В результаті законопроект включав норми, 
які передбачали обов’язкове повторне ві-
спощеплення для усіх категорій учнів, 
солдатів і моряків, заводських робітників, 
осіб, що перебували на державній службі, 
ув’язнених [7]. 

Таким чином, основним джерелом 
права в Російській імперії XIX – початку 
XX ст., що регулював відносини, пов’язані 
з санітарно-епідеміологічним благопо-
луччям населення, був закон. Він являв 
нормативний акт, підготовлений централь-
ними органами влади Російської Імперії і 
затверджений імператором, як представ-
ником вищої влади. Його форми, а від-

повідно і значення, суттєво відрізнялися 
один від одного в залежності від способів 
затвердження і видання. Основними фор-
мами законодавчих актів у цій сфері були 
уложення, статути, грамоти, установи, по-
ложення, накази (інструкції), маніфести, 
укази, думки Державної ради і доповіді, 
удостоєні найвищого затвердження. Нія-
ких відмінностей між цими актами не іс-
нувало, всі вони називалися законами і 
затверджувалися імператором. Право зако-
нодавчої ініціативи належало імператору, 
Сенату, Синоду, міністерствам.

В той же час, у сучасній Україні на рівні 
законів України регулюються лише найго-
ловніші засади санітарно-епідеміологічної 
діяльності (Основи Законодавства Укра-
їни про охорону здоров’я, Закони України 
«Про санітарно-епідеміологічне благопо-
луччя населення», «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» тощо), в той час 
як більшість аспектів санітарно-епідеміо-
логічного благополуччя населення регулю-
ються підзаконними актами органів вико-
навчої влади та місцевого самоврядування. 
Тому, на відміну від Російської Імперії, в 
Україні не спостерігається використання 
закону для врегулювання вузькоспеціалізо-
ваних та технічних питань санітарно-епі-
деміологічної сфери. 

Досвід, накопичений в досліджува-
ний період в сфері законодавчого забез-
печення санітарно-епідеміологічного бла-
гополуччя населення надає можливість 
знайти необхідний баланс між питаннями 
санітарно-епідеміологічного благополуччя 
населення, які доцільно закріпити на най-
вищому рівні (законів України) та тими, 
які можуть бути вирішені підзаконними ак-
тами. Зазначене сприятиме вдосконаленню 
сучасної законопроектувальної діяльності 
та допоможе уникнути помилок, що були 
допущені в минулому у сфері норматив-
ного забезпечення санітарно-епідеміоло-
гічного благополуччя.

В.В. Орленко
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РЕЗЮМЕ 
В статье проанализировано значение законодательных актов центральной власти в 

качестве основного источника регулирования санитарно-эпидемического благополучия 
населения в Российской империи ХIX – начала ХХ века. Значительное внимание уделено 
актам центральной власти, посвященным борьбе с эпидемиями, охране окружающей 
среды, контролю за отходами.

SUMMARY
In this article the legislative acts of central authority as the main source of sanitary and 

antiepidemic regulation in Russian Empire during the XIX-th – the beginning of XX-th century 
are analyzed. Significant attention is paid to central authority acts devoted to the struggle against 
epidemics, environmental protection and control of waste products. 

Рекомендовано кафедрою філології та соціальних наук
Подано 25.02.2013.
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Досягнення біології, медицини та 
фармації істотно впливають на всі етапи і 
сфери життя людини: планування сім’ї, на-
родження дитини, її ріст і розвиток, профі-
лактика і лікування захворювань, вплив на 
якість життя, смерть. Медико-біологічна 
галузь стала якісно іншою: не тільки більш 
технологічно оснащеною, але і більш чут-
ливою до правових і етичних аспектів 
свого функціонування.

У цьому контексті першочергової акту-
альності набувають питання нормативно-
правового врегулювання проблем біо-
логічної безпеки, зокрема впровадження 

системи ефективного моніторингу та ней-
тралізації реальних та потенційних біоза-
гроз у сфері медицини та фармації.

На сьогодні питання забезпечення біо-
безпеки для України набуло стратегічного 
значення і тому закономірним є інтерес до 
даної проблеми з боку науковців різних га-
лузей науки. Проте в юридичній літературі 
питання нормативно-правового забезпе-
чення біобезпеки практично не досліджу-
вались. Можна виділити, наприклад, лише 
окремі публікації, в яких окреслювалися 
загальні риси проблеми необхідності здій-
снення правового регулювання генетично-
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інженерної галузі (М. Медведєва, Н. Мель-
ничук) та аналізувались окремі положення 
міжнародних документів з даної проблема-
тики (І. Тустановська). Окремим питанням 
забезпечення належного правового регулю-
вання біологічної безпеки, а саме в галузі 
генетично-інженерної діяльності, присвя-
чена дисертаційна робота Л. Струтинської-
Струк (2005 р.) [4]. Водночас, комплексне 
дослідження особливостей впровадження 
системи моніторингу та нейтралізації біо-
загроз у сфері медицини та фармації поки 
що не проводилось.

Метою цієї статті є визначення осно-
вних шляхів вдосконалення норма-
тивно-правової бази України у галузі 
забезпечення біобезпеки медичних, фар-
мацевтичних працівників, які піддаються 
ризику інфікування.

Під біозагрозами слід розуміти вплив 
небезпечних біологічних чинників на 
умови існування живих організмів біо-
сфери (біоти), які реально здатні їй за-
шкодити – викликати захворювання або 
смерть. До таких чинників можна відне-
сти патогенні мікроорганізми – збудники 
інфекційних захворювань незалежно від їх 
походження і способів отримання, а також 
продукти їх життєдіяльності; біохімічні, 
мікробіологічні, біотехнологічні препа-
рати; екопатогени, які завдають збитків на-
вколишньому середовищу.

У сфері медицини і фармакології най-
більш уразливими об’єктами впливу небез-
печних біологічних чинників є установи, в 
яких використовуються, розробляються, 
виготовляються, переробляються або збе-
рігаються біологічні препарати, мікроорга-
нізми, їх компоненти або похідні. До числа 
зазначених установ входять біотехноло-
гічні, клінічні лабораторії, діагностичні 
установи, регіональні або національні 
референтні центри, лабораторії системи 
охорони здоров’я, науково-дослідні цен-
три (навчальні, фармацевтичні, екологічні 
та ін.), а також виробничі підприємства 
(виробники вакцин, фармацевтичних пре-
паратів, діагностикумів тощо), які працю-

ють у сфері генної інженерії, медицини, 
ветеринарії та сільського господарства.

Сьогодні біобезпека робіт з мікро-
організмами I–II груп патогенності у 
відповідних установах забезпечується 
та проводиться згідно з чинними ви-
могами Державних санітарних правил 
ДСП 9.9.5.03599 [1] і постійно контролю-
ється Держсанепідслужбою.

Однак цей рівень є недостатнім та не 
відповідає сучасним вимогам, тому для за-
безпечення безпеки медичних, фармацев-
тичних працівників, допоміжного персо-
налу із сфери обслуговування зазначених 
об’єктів, які також піддаються ризику інфі-
кування, відповідно до міжнародних вимог 
необхідно провести низку організаційно-
правових та науково-практичних заходів. 
Подальший розвиток галузі неможливий 
без проведення технічної та технологічної 
модернізації виробництва, а також впрова-
дження світових вимог і стандартів (GMP, 
ISO). Тим більше, що у зв’язку зі вступом 
України до СОТ відбувається гармонізація 
різних напрямів діяльності зі світовими 
стандартами.

На сьогодні в Україні на всіх рівнях діє 
система заходів, спрямована на недопу-
щення занесення і розповсюдження небез-
печних інфекційних хвороб. З метою здій-
снення організаційних протиепідемічних 
заходів, спрямованих на запобігання зане-
сенню та поширенню на територію Укра-
їни особливо небезпечних інфекційних 
хвороб та ввезенню на територію України 
товарів, небезпечних для життя та здоров’я 
людини, Держсан епідслужбою спільно з 
Міністерством охорони здоров’я України 
розроблено Правила санітарної охорони 
території, які затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 
2011 р. № 893 [2]. Зазначені Правила гар-
монізовано з Міжнародними медико-сані-
тарними правилами 2005 р. в частині ви-
рішення питання запобігання занесенню та 
поширенню небезпечних інфекційних хво-
роб, епідеміологічного нагляду за захворю-
ваністю, що має міжнародне значення.
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Зараз в світі епідеміології здійсню-
ється дуже швидка еволюція вже знайомих 
збудників. Виникають спалахи та епідемії, 
пов’язані з незнайомими до останнього 
часу збудниками. Особливу тривогу ви-
кликають віруси, які є важливим фактором 
в еволюції органічного світу. Статистика 
вражаюча – тільки від гострих вірусних 
інфекцій (кишкових та респіраторних) 
щорічно вмирає 10–14 млн. людей. Різні 
сімейства вірусів неймовірно розповсю-
дженні серед всіх представників біосфери, 
включаючи людину.

Не менш як 300 відомих вірусів можуть 
викликати епідемії та пандемії – (грип А, 
віспа, поліомієліт, ВІЛ-СНІД, лихоманки 
Денге, жовта, Чікунгунья, Західного 
Нилу), епідспалахи (гепатит Е, вірус Ни-
пах та інші), спорадичну захворюваність. 
Збільшилась роль вірусів у епідеміології 
міського середовища, внутрішньолікарня-
них інфекцій, організованих колективів.

За даними Державної установи «Ін-
ституту гігієни та медичної екології 
ім. О.М. Марзєєва» АМН і МОЗ України, 
епідемічна ситуація в країні вкрай небез-
печна (А.М. Сердюк) [3]. Так, тільки по за-
хворюваності на вірусні гепатити Україна 
посідає одне з перших місць серед країн 
Європи. На гострі кишкові інфекції, які ви-
кликані невстановленими збудниками, не-
точно визначеними харчовими токсикоін-
фекціями, хворіють щорічно понад 30 тис. 
осіб.

Окремо слід зупинитися на протидії 
біозагрозам, пов’язаним з внутрішньолі-
карняними інфекціями (ВЛІ). Актуальність 
зазначеного питання можна підтвердити на 
прикладі Європейського Союзу, де щорічно 
фіксується до 5 млн. випадків ВЛІ. З них 
100 тисяч закінчуються смертю пацієнта. 
Кошти на лікування ВЛІ і їх ускладнень 
сягають 7,5 млрд. євро. В США щорічно з 
2 млн. пацієнтів, інфікованих ВЛІ, вмирає 
80 тис. осіб. При цьому на лікування витра-
чається 5 млрд. доларів на рік [3]. 

За даними ВООЗ, ВЛІ вражають у се-
редньому близько 8,4% пацієнтів, з яких до 

85% припадає на гнійно-септичні інфекції, 
викликані бактеріями, стійкими до дії біль-
шості існуючих протимікробних препара-
тів, внаслідок чого збільшується кількість 
летальних випадків.

Таким чином, ситуація, що склалася, 
має загрозливий характер і викликає сер-
йозне занепокоєння серед фахівців, пацієн-
тів та громадськості.

За останні роки в Україні, враховуючи 
незадовільний стан матеріально-техніч-
ного, лабораторного та медикаментозного 
забезпечення лікувально-профілактичних 
закладів, офіційно реєструється до 4 тис. 
випадків ВЛІ щороку, а розрахункова кіль-
кість складає близько 350 тисяч хворих.

В Україні впроваджено низку норма-
тивно-правових актів, дія яких спрямована 
на організацію контролю та профілактики 
ВЛІ в медичних установах. Так, прохо-
дження періодичних медичних оглядів 
працівниками акушерських відділень пе-
редбачено вимогами наказу МОЗ України 
від 10 травня 2007 р. № 234 «Про організа-
цію профілактики ВЛІ в акушерських ста-
ціонарах», працівниками інших відділень 
– згідно з вимогами розділу 14 наказу МОЗ 
України від 23 липня 2002 р. № 280 «Щодо 
організації проведення обов’язкових про-
філактичних медичних оглядів працівників 
окремих професій, виробництв і організа-
цій, діяльність яких пов’язана з обслугову-
ванням населення і може призвести до по-
ширення інфекційних хвороб». Медичний 
персонал ЛПЗ повинен також керуватися 
Методичними рекомендаціями «Епідеміо-
логічний нагляд за інфекціями області хі-
рургічного втручання та їх профілактика», 
затвердженими наказом МОЗ України від 
4 квітня 2008 р. № 181, Інструкцією щодо 
організації контролю та профілактики піс-
ляопераційних гнійно запальних інфекцій, 
спричинених мікроорганізмами, резис-
тентними до дії антимікробних препаратів, 
затвердженою наказом МОЗ України від 
4 квітня 2012 р. № 236, а також низкою спе-
ціальних інструкцій, затверджених нака-
зом МОЗ СРСР від 31 липня 1978 р. № 720 
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«Про поліпшення медичної допомоги хво-
рим з гнійними хірургічними захворюван-
нями та посилення заходів з боротьби з 
внутрішньолікарняною інфекцією».

Однак не дивлячись на нормативну 
урегульованість порушеного питання, ВЛІ 
продовжують поширюватися і за своїми 
масштабами поступаються лише серцево-
судинним та онкологічним захворюван-
ням.

Безпосередніми причинами високого 
рівня захворюваності на ВЛІ є неефек-
тивність діючої системи моніторингу цих 
інфекцій, несвоєчасність діагностики за-
хворювань, недосконалість заходів безпеки 
персоналу при виконанні стерилізаційних 
та дезінфекційних заходів, відсутність сис-
темного підходу до організації та забез-
печення інфекційної безпеки пацієнтів і 
співробітників закладів охорони здоров’я, 
відсутність засобів специфічної профілак-
тики та недостатній рівень спеціальних 
знань серед фахівців щодо інфекційної 
безпеки. 

А причинами загальнодержавного 
рівня поширення ВЛІ, на нашу думку, є 
такі:

 – відсутність повноцінної державної 
політики щодо запобігання масо-
вим спалахам ВЛІ та встановлення 
їх причин; 

 – невідповідність нормативно-пра-
вової бази, що регламентує техно-
логію забезпечення протиепіде-
мічного режиму, зокрема питань 
стерилізації та дезінфекції медич-
ного інструментарію та обладнан-

ня, міжнародним та європейським 
стандартам; 

 – недосконалість системи виявлення 
та ведення обліку ВЛІ, що унемож-
ливлює здійснення адекватного 
комплексу необхідних протиепіде-
мічних заходів; 

 – відсутність національних стандар-
тів з контролю за поширенням ВЛІ; 

 – неефективність структурної та 
функціональної організації служби 
з гарантованого забезпечення про-
тиепідемічного режиму в ЛПЗ, її 
невідповідність світовими тенден-
ціям та європейським стандартам; 

 – невідповідність даних офіційної 
статистики захворювань реальній 
захворюваності та поширенню цієї 
патології в країні, що ускладнює 
аналіз причин інфекції та розроб-
ку адекватних заходів боротьби з 
ними. 

Найважливішим державним завдан-
ням, як вважають автори, є розробка і 
реалізація Державної цільової програми 
біобезпеки та біологічного захисту на 
2015–2020 роки. Дана програма повинна 
передбачати першочергові задачі по під-
вищенню біологічної безпеки в Україні, в 
тому числі впровадження системи ефек-
тивного моніторингу та нейтралізації ре-
альних та потенційних біозагроз у сфері 
медицини та фармакології, включати всі 
підписані угоди і заходи, які в даний час 
діють і мають бути реалізовані в цьому на-
прямі.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена вопросам усовершенствования действующего законодательства в 

сфере защиты медицинского, фармацевтического персонала и пациентов от биоугроз, в 
частности предупреждения заражения опасными инфекционными заболеваниями.

SUMMARY
The article is devoted to problems of improving the current legislation in the sphere of 

protection of medical, pharmaceutical staff and patients against biological threats, in particular 
the prevention of infection by dangerous infectious diseases.
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Правник, історик і письменник Орест 
Іванович Левицький належить до поко-
ління, життя і діяльність якого припадає 
на злам двох епох, коли руйнувалося старе 
і зароджувалося нове суспільство. Його 
творча діяльність розпочалась у другій по-
ловині ХІХ ст., в той час, коли на злеті була 
хвиля українського відродження. Це доба 
М. Костомарова і П. Куліша, М. Лисенка і 
О. Пчілки, М. Драгоманова і Лесі Українки.

У плані соціальному – історична проза 
О.Левицького була формою політичної 
боротьби за національну окремішність 
України, а в плані мистецькому – перспек-
тивним художнім напрямом, що, на думку 
Є. Барана, «виводив українську історичну 
прозу із наїждженої колії романтичної па-
тріотики на широку дорогу філософського 
і психологічного осмислення національної 
історії» [2, 16–17].

Серед сучасних дослідників творчості 
О. Левицького та її контексту більшість є 
юристами – О. Лабур, Н. Старченко (праці 
про правове становище жінки-шляхтянки на 
Волині у XVI ст.), істориками – В. Сарбей, 
В. Смолій (роль О. Левицького у розвитку 
вітчизняної історіографії), серед філологів 
варто відзначити досить ґрунтовне дослі-
дження Є. Барана про постать О. Левиць-
кого як белетриста на тлі історичної прози 
ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст., зокрема у 
порівнянні з прозою М. Старицького.

Ще на початку професійного навчання, 
у Полтавській духовній семінарії, О. Ле-
вицький захоплювався літературою та іс-
торією. Без сумніву, майбутні широкі за-
цікавлення визначило його походження із 
середовища того духовенства, яке було ор-
ганічно зв’язане з життям народу, його мо-
вою, побутом, звичаями, культурою. 1867 р. 
у записнику О. Левицького з’являється 
багатозначна цитата із збірки праць ви-
датного російського історика-гуманіста 
Тимофія Грановського (1813–1855): «Той 
не історик, хто не здатний перенести у ми-
нуле живе почуття любові до ближнього і 
пізнати брата у віддаленому від нього ві-
ками одноплеміннику» [Цит. за: 6, 5]. Цей 
вислів став дороговказом О. Левицькому 
на все його творче життя.

Працюючи у 1880-х рр. у Київській 
Археографічній Комісії, вчений готує до 
публікації Літопис Самовидця, додавши 
до нього докладну передмову, де детально 
проаналізовано цей цікавий документ ко-
зацького літописання, та редагує два ви-
пуски «Архива Юго-Западной России», в 
яких вміщено «Акти про церковно-релі-
гійні відносини в Південно-Західній Русі 
в XVI–XVII ст.» та «Акти про сімейний 
побут в південно-західній Русі в XVI–
XVII ст.» із передмовами. Одна з них має 
назву: «Черты семейного быта в Юго-За-Черты семейного быта в Юго-За-
падной Руси в XVI–XVII вв.». Сучасники 

К.О. КОЗАЧУК, 
кандидат філологічних наук, доцент
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так оцінили цю працю: «Дослід Левиць-
кого такий чудовий і… такий вичерпний, 
що іншим дослідникам доводиться тільки 
йти його слідами» [Цит. за: 5, 5–6]. Саме 
робота в Археографічній Комісії сприяла 
зацікавленню О. Левицького актовими 
книгами. Наслідком стала низка опублі-
кованих описів актових книг Київського 
Центрального Архіву, а також серія нари-
сів, для яких деякі документальні фонди 
Архіву стали сюжетною основою.

Одним із таких нарисів, який пізніше 
переріс в історико-документальну повість, 
був твір «Ганна Монтовт». Уперше він вий-
шов друком у часописі «Київська старо-
вина»: «Ганна Монтовт: (Историко-быто-Историко-быто-
вой очерк из жизни волынского дворянства 
XVI в.). // К.С. – 1888. – Т. ХХ. – № 2–3. 
– С. 94–161» [5, 16]. Пізніше, в останні 
роки свого життя, О. Левицький був близь-
кий до часопису «Літературно-науковий 
вісник», активно співпрацював у цьому 
журналі, входив до складу редколегії, дуже 
часто публікував на сторінках часопису 
свої праці, зокрема історичні оповідання 
з волинського життя XVI–XVII ст., з по-XVI–XVII ст., з по-–XVII ст., з по-XVII ст., з по- ст., з по-
ліського життя XVIII ст. та ін. Письменник 
удосконалював художню форму своїх тво-
рів (вони усі були написані на матеріалах 
актових книг), особливо композиційний 
бік і відзначені дослідниками «прекрасний 
історичний спокійний літописний стиль і 
мову, якою написані оповідання» [6, 75].

Кілька праць історика тоді знову ви-
йшло з друку, а саме: «По судах Гетьман-
щини», «Історичні оповідання», повість 
«Ганна Монтовт» (1926, з передмовою 
А. Ніковського). Але пізніше, з утверджен-
ням тоталітарно-комуністичного режиму, 
вже нічого з творчої спадщини О.І. Ле-
вицького не перевидавалося (до 1994 р., 
коли «Ганна Монтовт» вийшла в антології 
історичних повістей). Незручними для по-
пуляризації радянським властям видалися 
праці, які прославляли національно-ви-
звольну боротьбу українського народу, а 
головне – доводили давні традиції його 
державотворчості, самоврядування.

Композиція повісті «Ганна Мон-
товт» засвідчує прагнення письменника 
об’єднати документальні дані художньо-
белетристичними зв’язками. Ймовірно, 
саме тому її зачин дуже схожий на типовий 
зачин історичної повісті в такому вигляді, 
як його було прийнято оформлювати про-
тягом майже усього ХІХ ст.: «Недалеко від 
повітового міста Дубна, верст, може, з де-
сять нижче по річці Ікві, на правому її бе-
резі, лежить с. Коблин. Тепер Коблин – не-
значна оселя, в якій навряд чи й знайдеться 
сот чотири селян. Не таким він був триста 
років назад» [4, 96].

Сюжетним підґрунтям повісті стали 
архівні документи XVI ст., пов’язані з 
життєвою історією родовитої і заможної 
волинської шляхтянки. Ганна Монтовт 
виступила в повісті типовою середньо-
вічною людиною – вільною і законодавчо 
захищеною від народження, але зв’язаною 
суспільною традицією і юридичними ко-
лізіями. Тому письменник намагається, 
дотримуючись документальної правди-
вості, донести до читача контекст серед-
ньовічної України, в тому числі умови, які 
могли визначати певним чином поведінку 
персонажів повісті. Овдовівши вперше, ві-
сімнадцятирічна головна героїня повісті на 
прохання покійного чоловіка везе його для 
поховання в одному з київських монасти-
рів. О. Левицький подає з цього приводу 
яскраву побутову деталь: «Не швидко по-
сувався вперед смутний поїзд по північній 
частині Волинського полісся, де й тепер 
немає доброго шляху, опріч зимою, коли 
позамерзають річки й болота, а це було на-
прикінці літа» [4, 109]. Так само влучно він 
описує наприкінці повісті громаду, яка зі-
бралася на судове слухання справи Ганни: 
«…до замку все більше прибувало шляхет-
ства, і не далі як за чверть години великий 
натовп густою стіною обляг церковний ґа-
нок, забувши про обід і не звертаючи увагу 
на південну спеку» [4, 145].

Тогочасна політична атмосфера відо-
бражена в тексті повісті досить скупими 
штрихами, з емоційною ощадливістю, 
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характерною для О. Левицького як для 
професійного архівіста: «То були часи, 
коли ляхам перед Люблінською унією не 
було ще ходу в Україну і коли тут поряд-
кували тільки русин та литвин» [4, 99]. В 
історії головної героїні вирішальну роль 
відіграли не політичні протистояння, а 
особистий вибір, і автор повісті всіляко 
це підкреслює, уникаючи суб’єктивної 
оцінки тодішньої історичної дійсності. На-
томість він надзвичайно точний у всьому, 
що стосується деталей побуту волинської 
шляхти XVI ст., включно з особливостями 
мовної атмосфери. Описуючи інтер’єр 
замку старого Монтовта, він зазначає, ви-
користовуючи елементи цитат: «Тут же на 
поличках впродовж стін розставлений був 
коштовний посуд: «ковші черлениї», миси і 
тарілки срібні, «кубки позлотистиї нюрем-
берзької роботи» [4, 98]. Він згадує і таку 
важливу деталь життя тогочасних україн-
ців, як ставлення до правничих докумен-
тів: «Тут же стояли оковані залізом скрині 
з грішми та з іншими коштовними речами 
і «скриньки з справами», себто з докумен-
тами, які переховувались тоді з не меншою 
старанністю, як і гроші» [4, 98].

Загалом місцю права в побуті серед-
ньовічної волинської шляхти О. Левиць-
кий приділяє досить значну увагу. Доскі-
пливо проаналізувавши документальний 
шлях усіх персонажів повісті, він розшиф-
ровує значення вжитих у документації тер-
мінів і для читача: «Нарешті, після довгих 
змагань та перекорів справа була порішена 
так, що Монтовт в «студні» (грудні) 1547 р. 
«облично» (особисто) ставши перед луць-
ким градським урядом в присутності пана 
старости і великого витовпу шляхти, голо-
сно прочитав по карті і подав до запису в 
актові книги… лист» [4, 103]. 

Примітною рисою художнього стилю 
О. Левицького як повістяра є те, що він 
надає читачеві волю самому вигадувати 
деталі зовнішності героїв, деякі риси їх 
характеру, при цьому забезпечує відносну 
правдивість такого домислу тим, що на-
водить коротку і правдиву документальну 

характеристику. Ось, наприклад, що було 
знайдено ним в архівах про особистість 
князя Богуша (першого чоловіка Ганни 
Монтовт): «На жаль, про цього князя не 
знаходимо в наших джерелах аж нічого, що 
б давало можливість уявити його живу по-
стать. Він не ніс на собі ніяких урядів і не 
брав помітної участі в громадських чи по-
літичних справах, а коли судити про нього 
по тих особах, з якими він товаришував, то 
можна гадати, що князь Богуш належав до 
стану тих українців середини XVI ст., які, 
зостаючись ще вірними своїй предківській 
вірі й національності, не цурались й чужої 
культури і більш-менш могли вважатися за 
людей поступових. У дворі князя Богуша 
знаходимо якогось шляхтича Закревського, 
який був у нього на посаді «органіста»; ви-
дно, що князь любив музику і завів у себе 
модний в ті часи в Європі музичний інстру-
мент – орган» [4, 107]. Не змінюючи нічого 
ні в прізвищах, ні в прізвиськах, письмен-
ник наводить і вичерпну характеристику 
третього чоловіка безталанної шляхтянки, 
такого собі пана Ледницького: «Вперше ми 
знаходимо пана Ледницького на Волині в 
1565 р. в стані «служебника» пана Хваль-
чевського, родича луцького біскупа. Потім 
він стає «урядником» в одному маєтку того 
ж таки пана і зараз же заводиться з сусід-
німи власниками, псує їм межі, б’є й грабує 
їх підданих, за що один з таких сусідів, пан 
Петро Борзобагатий, похваляєтся вбити 
його, «як пса», а другий, князь Дмитро Ко-
зіка, обзиває його «нечистого ложа сином», 
не признає його за шляхтича і теж погро-
жує йому «шибеницею» [4, 120–121].

Наявна також і суто документальна де-
таль про мачуху Ганни, другу дружину її 
батька. Коли старий Монтовт уже був при 
смерті, та оперативно склала свій заповіт, 
із приводу тексту якого письменник подає 
професійний юридичний коментар: «Єсли 
би Пан Бог на мене первей смерть допус-
тити рачив, иж бих я первей, ніжлі он, з 
цього світу зошла», у такому тільки разі 
«милий малженок» мав би право унасліду-
вати й ті маєтності, і все віно, і внесення її. 
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Маємо на увазі, що це пише молода, здо-
рова жінка про старого діда, що лежить на 
смертельній постелі! Це рідкий приклад 
документального лицемірства XVI ст.» 
[4, 124].

Усіх персонажів повісті органічно впи-
сано в контекст епохи. Середньовічну лю-
дину розкрито у зв’язках як соціальний фе-
номен. У результаті ретельного з’ясування 
деталей біографії кожної зі згаданих осіб 
О. Левицький спромігся надати альтерна-
тивне трактування історії України, проти-
лежне тому, яке переважно побутувало у 
романтичній історичній прозі ІІ половини 
ХІХ ст. Про це свідчить подана в тексті іс-
торична довідка про родичів Ганни по ма-
чусі, які прибули на похорон її батька: «До 
Коблина з’їхалась сила вельможного пан-
ства, родичів і приятелів небіжчика, а ще 
більше його жінки. Приїхали князі Вишне-
вецькі: Андрій Іванович, каштелян волин-
ський, і Костянтин Іванович, рідні брати 
славетного Дмитра Байди, що незадовго 
перед цим загинув у Царгороді, і двоюрід-
ний брат їх, князь Олександер Олександро-
вич Вишневецький» [4, 125]. Останній зі 
згаданих пізніше виявився шахраєм: зрозу-
мівши, що Ганна живе тільки чужим розу-
мом, він запропонував їй угоду, яка позба-
вила її останньої нерухомої маєтності: «Це 
справа дуже легка: запиши мені [хутір] Ли-
паю ніби в заставу, а я вже доберу спосіб, 
як витурити звідтіль пана Ледницького» 
[4, 131]. Відтак маємо два різних образи 
українського героя Байди: прославлений 
у народних думах і доповнений описаним 
вище двоюрідним братом.

На окрему дослідницьку увагу заслуго-
вує художнє відтворення О. Левицьким пра-
вового становища жінки на Волині XVI ст. 
Під час архівної роботи із багатого за зміс-
том родинного життя тогочасної шляхти 
письменник виділив кілька найважливі-
ших питань, а саме: становище жінки вза-
галі і як члена суспільства і родини, роль, 
яку вона виконувала в тодішньому полі-
тичному, культурному і родинному житті. 
На підставі цілої низки документів вчений 

розкрив усі етапи весілля, що відбувалося 
в XVI–XVII ст.: змовини, заручини і саме 
весілля, а також церковне вінчання; розгля-
нув майнову і матеріальну основу родини, 
яка складалася з частки чоловіка і частки 
дружини – «віно», або «посаг», розглянув 
усі варіанти поділу майна в зв’язку з утво-
ренням нової родини, проаналізував при-
чини розлучень як з боку майнового, так і 
морального, юридичну форму закріплення 
майнового права подружжя.

Вивчивши актовий матеріал, О. Ле-
вицький дійшов переконливого висно-
вку, що українська жінка-шляхтянка 
XVI–XVII ст. мала досить широку свободу, 
була незалежною, «користувалася такими 
громадськими правами, які мали й чоло-
віки, активно реагувала на тодішні наболілі 
питання суспільно-політичного життя» 
[6, 50]. Із цією думкою співзвучна точка 
зору сучасної дослідниці О. Лабур: «Фор-
мально жінки всіх суспільних станів були 
під захистом феодального законодавства, 
звичаєвих норм та виступали як самостійні 
суб’єкти права (у судових процесах були як 
позивачі, свідки, відповідачі)» [3, 13].

З іншого боку, у багатьох епізодах по-
вісті відзначено узвичаєність правової сві-
домості в житті середньовічного громадя-
нина: «В той вік за саму насущну потребу і 
разом за ознаку просвіти почиталось перш 
усього вивчення краєвих законів, знання 
Статуту, і той, хто був «не свідомий права 
посполитого і обичаїв правних», вважався 
за неука» [4, 144]. Українець, який зі своєї 
або з чужої волі на якийсь час «випадав» 
із цього юридичного контексту, втрачав за-
хист. Письменник зокрема наводить дані 
про судовий позов, яким Якуб Монтовт 
здобув своє багатство: «Як бачимо, за 40 
років добре закруглились грані початко-
вого батьківського майна, Млинівської во-
лості. Яким робом сталось це закруглення, 
почасти можна здогадуватись з того, що 
молодим Монтовтам прийшлось позива-
тись з матір’ю, у якої вони ніби забрали 
маєтності, записані їй у віно їх батьком» 
[4, 100]. Додатково висвітлена в повісті 
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традиція шлюбів без батьківського дозволу 
(таким був третій шлюб Ганни): «Нічого й 
казати, що з таких «хватаних» (як тоді ка-
зали) шлюбів не можна було й сподіватись 
добрих наслідків: коханий малженок доти 
удавав з себе закоханого, поки не перево-
див на себе жінчиного добра, а тоді або 
проганяв її з двору, або сам тікав од неї. 
Проте такі лихі випадки не йшли в науку 
іншим, і довго ще й потім в Україні не пе-
реводились такі легкодухі, що притьмом 
квапились заміж за ляшків-пройдисвітів 
і потім кляли свою гірку долю» [4, 105–
106]. Бачимо, отже, що автор повісті ви-
ступає водночас як прокурор і як адвокат 
для своєї героїні, ретельно дотримуючись 
вимог історичної правдивості. Таку кон-
цепцію історії в художньому тексті можна, 
на нашу думку, вважати цілком альтерна-
тивною до її романтичного трактування, 
оскільки основою інтриги тут виступають 
документально засвідчені події з міні-
мальною дозою авторського домислу. Як 
зазначає Н. Старченко, така методологія 
дослідження і відображення історичних 
подій «ґрунтується на принципах «нової 
соціальної історії», які полягають у кон-
центрації дослідницької уваги на взаємодії 
соціальної структури, соціальних практик 
конкретних індивідів та їхній антрополо-
гічній інтерпретації» [7].

Персональну стратегію особистості в 
епоху середньовіччя, негативним зразком 
якої є життєва доля Ганни Монтовт, пись-

менник пояснює її суспільним досвідом: 
«Що стосується добрих моральних засад, 
то молодій дівчині… ні в кого було їх пере-
йняти. Ні сам батько, ні ті люди, з якими 
він знався й товаришував і які завжди гос-
тювали в його домі, не годні були дати їй 
добрий моральний приклад» [4, 105]. Крім 
того, в результаті життєвих перипетій ге-
роїня повісті стає беззахисна перед сваво-
лею, заснованою на правових підставах. 
Ідеться про те, що вона, перебуваючи уже в 
четвертому шлюбі за нелюбом і нелюдом, 
у свої п’ятдесят виглядаючи як столітня 
баба, з перебитими ногами, так і не змогла 
отримати розлучення: «…біскуп розводу 
їм не дав, а вирік такий декрет: «Повинен 
пан Згличинський перепросити малженку 
свою, а перепросивши, обручити трьома 
шляхтичами, що вже від того часу має він 
у малженстві з малженкою своєю добре 
мешкати» [4, 150]. 

Отже, маємо цілісний і переконли-
вий художній аналіз документального ма-
сиву про життя окремої людини в епоху 
Середньовіччя. Історико-документальна 
художня повість, зразком якої є «Ганна 
Монтовт» О. Левицького, засвідчує по-
яву в кінці ХІХ ст. на українських теренах 
нового типу художньої літератури на іс-
торичну тематику, подальше дослідження 
якого надає перспективу висвітлення рис 
правової і культурної парадигми середньо-
вічного українства.
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РЕЗЮМЕ
В статье проанализована роль дискурса права в художественной концепции докумен-

тально-исторической повести О. Левицкого «Ганна Монтовт».
SUMMARY
The author of the article has analysed the role of legal discourse in the artistic concept of 

documental historical story «Hanna Montovt» by O. Levytsky.
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Викладаючи предмет «юридичний пе-
реклад» іноземними мовами студентам 
Академії адвокатури України, інших вузів, 
акцент робимо на різні термінологічні га-
лузі. Юридичний переклад у сфері інтелек-
туальної власності має свої особливості. 
Юридичні документи, а саме: договори 
щодо інтелектуальної власності зазвичай 
мають чітко визначену форму, яка має бути 
збережена під час перекладу. Інколи саме 
сталість форми та стандартність багатьох 
частин тотожних документів дозволяє фа-
хівцеві оперативно знаходити необхідну 
інформацію. Крім того, велика кількість 
сталих виразів (формулювань) у юридич-
них документах у сфері інтелектуальної 
власності подекуди перетворює переклад 
на пошук та комбінацію їхніх відповідни-
ків українською мовою. 

Перш за все, необхідно визначити осо-
бливості перекладу власне договорів, тому 
що такий вид перекладу має свою специ-
фіку. В договорах використовується спеці-
альна термінологія і особлива, «канцеляр-
ська» мова, тому потрібно дуже уважно 
ставитися до формулювань, оскільки через 
найменшу помилку договір може тлумачи-

тися зовсім інакше, що може призвести до 
несприятливих наслідків.

Переклад юридичного тексту є практич-
ною діяльністю, тому важливо, щоб пере-
кладач мав основні знання з права та юри-
дичної мови, а також розумів, який вплив це 
може мати на майбутній переклад [5, 15]. 

Фахівці перекладацької майстерності 
– В.І. Карабан, І.В, Корунець, В. Коптілов, 
Г. Міраль, В. Рецкер відносять переклад 
текстів з правничою термінологією до пе-
рекладу офіційно-ділової лексики. Необ-
хідно наголосити, що під час перекладу 
юридичних текстів перекладач багато-
кратно зустрічається з повторюваною лек-
сикою, пов’язаною з темою чи предметом 
договору, чіткою композицією, яка забезпе-
чує поділ договору на пункти, багатознач-
ністю елементів лексики та фразеології, 
відсутністю емоційно забарвлених вислов-
лювань, широким використанням інфіні-
тивних конструкцій, складними багатоком-
понентними реченнями тощо [4, 189].

За загальним правилом, тексти англо-
українських юридичних договорів у сфері 
інтелектуальної власності мають бути фор-
мально та змістово ідентичними, тобто 
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немов би укладеними однією мовою. До-
сягненню такого ефекту має сприяти пере-
клад вихідного тексту оригіналу договору 
у сфері інтелектуальної власності англій-
ською мовою, при якому текст перекладу 
повністю відповідає оригіналу. При спів-
ставленні текстів оригіналів юридичних 
договорів та їх перекладів українською 
виділяють три основні критерії оцінки 
якості такого ефекту: структура, семантика 
(зміст) та потенціал впливу. При цьому 
важливо, щоб текст англійською мовою та 
перекладений текст українською були рів-
ноцінними за здатністю викликати анало-
гічні реакції у своїх адресатів, таким чином 
здійснюючи регулятивний вплив, тобто 
певним чином змінюючи їх мислення, емо-
ції, поведінку. 

Оскільки при перекладі юридичних 
документів у сфері інтелектуальної влас-
ності необхідно зберегти структуру самого 
вихідного тексту договору (при передачі 
структури та синтаксису англійської мови 
на структуру та синтаксис української 
мови неминуче постає питання про вибір 
між суворим дотриманням текстуальної 
форми). Для вирішення цього питання 
необхідно здійснювати перекладацький 
аналіз застосовуваних термінів у сфері 
інтелектуальної власності, зокрема, з ме-
тою усунення буквалізмів. «Буквальний 
переклад» в контексті юридичного пере-
кладу не обов’язково розкриває зміст пере-
кладеного юридичного терміну. Стосовно 
використання буквалізмів при перекладі 
текстів зовнішньоекономічних договорів 
у сфері інтелектуальної власності, також 
слід зазначити, що прагнення до підбору 
слів лише за формою ідентичних чи поді-
бних термів у сфері інтелектуальної влас-
ності різними мовами не є виправданим, 
оскільки вони можуть мати різне правове 
значення. Також при перекладі рекомен-
дується не робити вільної інтерпретації 
тексту договору та доцільно застосовувати 
перекладацькі трансформації [1, 2].

Так, специфікою перекладу договорів 
у сфері інтелектуальної власності є наяв-

ність великої кількості вузькопрофільної 
термінології, часто у сфері інформаційних 
технологій, обчислювальної техніки, медіа, 
програмного забезпечення та інформатики, 
електронної комерції, а також термінології 
сфери промисловості, географічних зазна-
чень тощо. Для перекладу таких юридич-
них документів важливо знати не лише 
прийоми та методи перекладу договору, як 
юридичного поняття, а також наявність ба-
зових знань тієї чи іншої терміносистеми 
та перекладацьких прийомів її перекладу. 

Найперше, необхідно визначити ха-
рактерні та специфічні риси, притаманні 
змісту договорів у сфері інтелектуальної 
власності та їх відтворення українською 
мовою. З поміж таких, зокрема, є: 

1. Переклад реквізитів, які мають певну 
послідовність. Кожний договір має уста-
лену систему реквізитів, яка вимагає точ-
ного відтворення у перекладі. 

2. Відтворення точності, послідовності 
та лаконічності викладу фактів у пере-
кладі, гранична чіткість у висловлюванні. 
Юридичні договори у сфері інтелектуаль-
ної власності позбавлені образності, емо-
ційності та індивідуальних авторських рис. 
Такою самою має бути й мова перекладу 
договорів.

3. Переклад усталених мовних зворотів, 
певної стандартизації початку і закінчення 
договору. Наприклад, загальні положення 
– general �rovisions, форс-мажор – for�e 
majeure, інші положення – mis�ellaneous, 
вирішення спорів – a��li�able la� та ін. 

Найхарактернішими проявами стандар-
тизації договору у сфері інтелектуальної 
власності є широке вживання готових сло-
весних формул типу: у зв’язку з – �ith a vie� 
to/�ith referen�e of, due to; відповідно до – in 
a��ordan�e �ith/in �ursuan�e of, as/to; з ме-
тою – to the effe�t that/to that effe�t; згідно 
з – in �om�lian�e �ith, за умови – �rovided; 
в особі – re�resented by тощо, що спрощує 
й полегшує процес перекладу договорів 
у сфері інтелектуальної власності; повто-
рюваність тих самих слів, форм, зворотів, 
конструкцій як результат досягнення одно-
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типності вираження думки: The Li�ensee 
has the right to enter into this Agreement and 
to fully �erform all obligations hereunder - Лі-
цензіат має право на укладення цього До-
говору та виконання в повному обсязі всіх 
зобов’язань за цим Договором. 

4. Переклад здебільшого нейтральної 
лексики, що вживається у прямому зна-
ченні (�ro�erty rights – право власності, in 
�onne�tion �ith – у зв’язку з, of the one �art/
of the other �art – з одного боку/з іншого 
боку). Залежно від того, до якої саме галузі 
відноситься предмет договору у сфері ін-
телектуальної власності, він може містити 
специфічну характерну лексику [6, 1].

При перекладі договорів у сфері інте-
лектуальної власності ми зустрічаємо ве-
лику кількість професійно-виробничої, на-
уково-термінологічної, технічної лексики, 
що часто викликає труднощі. Наприклад, 
визначення поняття в ліцензійному дого-
ворі «Apple Inc.»: One-Cli�k is a registered 
servi�e mark of Amazon.�om, In�., used under 
li�ense. 1-Cli�k is a �onvenient feature that 
allo�s you to make a �ur�hase from the Stores 
�ith a single �li�k of your mouse or other 
in�ut devi�e – «Ван-Клік (one-Click)» є за-
реєстрованим знаком для послуг компанії 
Amazon.com, In�., що використовується 
за ліцензією. «1-Cli�k» є зручною функцією, 
що дозволяє Вам здійснювати покупки в 
Магазинах шляхом одного натиснення кла-
віші миші або іншого пристрою введення.

5. Для чіткої організації, договір ді-
литься на параграфи, пункти, підпункти, 
які повинні бути дзеркально відображенні 
у перекладі. 

6. Переклад у договорах словосполу-
чень з дієсловами у формі теперішнього 
часу із значенням позачасовості, постій-
ності дії: є дійсним – is valid, має юридичну 
силу – is of la� effe�t/for�e, складено у двох 
примірниках – dra�n u� in t�o �o�ies/in 
du�li�ate, вжити заходів – to take/ado�t 
measures/a�tions, звернутися зі скаргою/
подати позов – to file a �laim.

7. Переклад найхарактерніших ре-
чень в юридичних договорах – простих 

поширених (кілька підметів при одному 
присудку, кілька присудків при одному 
підметі, кілька додатків при одному з го-
ловних членів тощо). Наприклад: This 
Agreement is �on�luded and enters into effe�t 
– Цей Договір вважається укладеним і 
набирає чинності… ; The Parties are fully 
res�onsible for �orre�t details herein and shall 
�rom�tly notify the other Party in �riting of 
any �hanges thereof – Сторони несуть по-
вну відповідальність за правильність вка-
заних ними у цьому Договорі реквізитів 
та зобов’язуються своєчасно у письмовій 
формі повідомляти іншу Сторону про їх 
зміну.

Юридичний переклад договорів у сфері 
інтелектуальної власності пов’язаний з 
певними труднощами, зокрема, неможливо 
перекласти договір не розуміючи тонкощів 
англійської юридичної термінології та ха-
рактерної фахової термінології, про яку 
згадувалось вище. 

Під час перекладу юридичних текстів, 
перекладач зустрічається з «legalese» – 
особливим стилем, специфічними форму-
люваннями та конструкціями, на основі 
яких побудована велика кількість догово-
рів, в тому числі у сфері інтелектуальної 
власності . 

Англійському legalese притаманні такі 
риси: 

1. Використання слів та виразів, які «не 
несуть жодного смислового навантаження 
в звичайному, повсякденному розумінні». 
Тим не менш, в legalese вони мають кон-
кретне значення, наприклад: nemo dat 
(nemo dat quod not habet) – принцип, згідно 
з яким ніхто не може передати або про-
дати те, правами власності на що він не 
має в своєму розпорядженні; re�levin - по-
зов про повернення володіння рухомою 
річчю, віндикаційний позов.

2. Використання слів та виразів, які, 
крім звичайного, повсякденного значення, 
мають ще й особливе юридичне значення, 
зокрема: re�resented by – в особі, a�ting 
on the basis – діяти на підставі, jointly 
referred to – разом іменуються сonsideration 
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(valuable сonsideration) – зустрічне задово-
лення; один з необхідних елементів дого-
вору для того, щоб той міг бути примусово 
здійснений в судовому порядку.

3. Використання формальної лексики, 
яка вважається архаїзмами і дуже рідко 
вживається в повсякденному спілкуванні: 
�itnesseth – в свідчення того, що/пре-
амбула, hereinafter – надалі за текстом, 
�hereas – оскільки, herein – в даному до-
кументі, �hereby – на основі, в силу тощо.

4. Побудова дуже довгих речень, «що 
містять велику кількість оборотів, що до-
повнюють або характеризують первісне 
твердження», наприклад, речення з типо-
вого ліцензійного договору у сфері граль-
ної діяльності: All instant lotteries’ designs 
�ill be �resented to the Com�any in a set of 
draft Working Pa�ers, �hi�h �ill des�ribe in 
detail ho� the instant lottery is to be �layed, 
�hat �ill �onstitute �inning �ombinations of 
�lay symbols, the instru�tions and rules to be 
�rinted on the ba�k of the ti�ket, the stru�ture 
of the �rize (�inning) fund of an instant lottery 
(number and size of �rizes) the �ri�e of, the 
ti�ket, �olors, �a�kaging s�e�ifi�ations, and 
shi��ing s�hedule – Всі розробки миттєвих 
лотерей, Білетів буде презентовано компа-
нії в комплекті проектів Робочої Докумен-
тації, в яких детально описуватиметься як 
грати в миттєву лотерею, виграшні комбі-
нації ігрових символів, інструкції та пра-
вила, які буде надруковано на зворотній 
стороні Білета, структура та розмір призо-
вого (виграшного) фонду миттєвої лотереї 

(кількість та суми призів), вартість Білета, 
кольори, специфікації пакування та графік 
доставки.

5. Частотність вживання модального 
дієслова shall: «All dis�utes shall be resolved 
– всі спори повинні вирішуватися…», 
«Li�ense Fee shall have the meaning set forth 
in Se�tion 5 hereof» – «Ліцензійна винаго-
рода має значення, визначене в п. 5 цього 
Договору».

6. Наявність великої кількості пасивних 
конструкцій: «The Li�ensee is not entitled to 
grant third �arties the right to use the Obje�ts 
of Intelle�tual Pro�erty Rights» – «Ліцензіат 
не має права надавати право на викорис-
тання об’єктів права інтелектуальної влас-
ності» [2, 324].

Отже, особливістю перекладу дого-
ворів з англійської є орієнтація перекладу 
українською мовою на зміст, форму до-
говору. Усі ці аспекти є рівнозначними на 
відміну від інших типів текстів, де домінує 
лише один з них. Переклад договорів стає 
можливим завдяки наявності універсаль-
них концептів, які виражаються клішова-
ними мовними формулами договорів. До-
говори у сфері інтелектуальної власності 
англійською та їх переклади українською 
мовою є рівноавтентичними текстами, в 
перекладі яких слід зберігати еквівалент-
ність концептуальної та референційної 
інформації та адекватність – у процесі від-
творення текстової та комунікативної ін-
формації, що міститься у договорі в сфері 
інтелектуальної власності [8, 38].
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У сучасному світі все більше людей вже 
майже не зважають на чесність і совісність, 
їм зовсім не важливо, як живуть інші, вони 
звертають увагу тільки на себе, на свій до-
бробут. Тому такі фактори як корупція і ха-
барництво в нас процвітають, як та чума, що 
не можна викорінити. В Україні особливо 
гостро стоїть проблема збагачення за раху-
нок незаконно отриманих коштів, благ. Це 
відбувається з багатьох причин. По-перше, 
наша держава отримала незалежність не-
щодавно і не встигла сформувати свої по-
гляди, створити свій унікальний діючий 
державний апарат і своє законодавство 
демократичним шляхом. По-друге, наші 
люди, що весь цей час жили при соціалізмі 
і звикли себе у всьому обмежувати, наре-
шті отримали свободу вибору майбутнього 
життя. Звичайно криза 1990 років навчила 
людей усьому, якщо вони хотіли вижити і 
вибитися із злиднів. Почала процвітати ко-
рупція. І ті, кому вдалося тоді законними 
і незаконними шляхами збагатитися, зараз 
займають найвигідніші посади. По-третє, 
через цю несприятливу ситуацію в країні 
дуже знизився моральний фактор. Люди, 
дивлячись на те, як збагачуються їх друзі, 
сусіди думали: «А чим я гірше?» і теж 
почали шукати шляхи до збагачення. Це 
призвело до того, що поодинокі випадки 

хабарництва перетворились у цілісну сис-
тему, яку можна побачити зараз майже на 
кожному кроці.

Ця стаття має на меті розкрити про-
блему корупції і хабарництва в Україні 
шляхом аналізу діючого законодавства 
та запропонувати можливі шляхи їх вирі-
шення на прикладі міжнародного досвіду, 
а також охарактеризувати можливі кроки 
вирішення цієї проблеми з боку україн-
ської влади.

Насамперед хочу зазначити, що до-
слідженням проблеми виникнення та роз-
витку такого явища як хабарництво вже 
займалися такі видатні античні філософи 
і діячі як Сократ, Аристотель, Цицерон, 
Ульпіан, Гай та ін. Сьогодні велика кіль-
кість науковців і юристів перейнялися цією 
проблемою. Наприклад, П.П. Андрушко, 
В.І. Бояров, Я.П. Зейкан, А.Р. Кислий, 
В.О. Меркулова, І.В. Пиголенко та інші. 

Проблема хабарництва існує у всьому 
світі, тому це є найпріорітетнішим пи-
танням  сьогодення. Так, за рейтингом 
журналу Transparency International, який 
кожного року публікує показники країн 
стосовно корупції, у 2012 р. Україна за-
йняла 144 місце у списку з 176 країн за 
рівнем корупції, що на 7 сходинок нижче, 
ніж минулого року, опинившись серед най-
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більш корумпованих держав світу. Зрозу-
міло, що ми повинні вирішувати цю про-
блему якнайшвидше.

Найпершим кроком для вирішення цієї 
проблеми було прийняття спільного про-
екту Комісії Європейського товариства і 
Ради Європи «Октопус», у якому беруть 
участь 16 східноєвропейських країн, у 
тому числі і Україна. Далі було прийнято 
Кримінальну конвенцію про боротьбу с 
корупцією (прийнята 27 січня 1999 Р. та 
ратифікована Україною 18 жовтня 2006 р.), 
Цивільну конвенцію про боротьбу с ко-
рупцією (прийнята 4 листопада 1999 р. 
та ратифікована Україною від 16 березня 
2005 р.), Конвенцію ООН проти корупції 
(підписана 11 грудня 2003 р. та ратифіко-
вана згідно із Законом України від 18 жов-
тня 2006 р.). Вони покликані зобов’язати 
держав-учасниць внести певні зміни до 
свого національного законодавства щодо 
положень, зазначених у даних конвенціях, 
і покликані прописати заходи для притяг-
нення особи до відповідальності за тим чи 
іншим законом про корупцію. Так, у ст. 18 
Кримінальної конвенції про боротьбу з ко-
рупцією зазначається, що відповідальність 
юридичної особи за дачу хабара, зловжи-
вання впливом та відмивання доходів, вчи-
нені на їхню користь будь-якою фізичною 
особою, яка діяла незалежно від того чи 
іншого органу юридичної особи, не виклю-
чатиме кримінального переслідування фі-
зичних осіб, які вчинятимуть кримінальні 
злочини, підбурюють до них або беруть у 
них участь. А у ст. 19 цієї ж конвенції пе-
редбачене застосування санкцій і заходів, 
які за необхідне можуть бути використанні 
до винних осіб. Тобто, кожна сторона має 
право вживати такі необхідні заходи для 
забезпечення можливості конфіскації або 
вилучення засобів і вчинення криміналь-
них злочинів і доходів, отриманих від 
отримання хабара, що визначається у даній 
конвенції, або власності, вартість якої від-
повідає таким доходам.

Так само і в Конвенції ООН зазначено, 
що держави-учасниці повинні дотриму-

ючись цієї конвенції внести зміни у своє 
законодавство або створити відповідний 
закон для регулювання питання боротьби з 
корупцією. Проблемою для України є  мно-
жинність норм, які регулюють питання ко-
рупції і хабарництва в країні, що постійно 
змінюються, і через це унеможливлюють 
повне застосування цих конвенцій. 

Відповідно до вимог цих конвенцій 
Україна внесла зміни в своє національне 
законодавство. Зокрема, до Кримінального 
кодексу України було описано такі терміни 
як давання хабара (ст. 369), отримання ха-
бара (ст. 368) та провокація хабара (ст. 370). 

А 1 березня 2012 р. КК України був до-
повнений такими статтями 3641 «Зловжи-
вання повноваженнями службовою особою 
юридичної особи приватного права неза-
лежно від організаційно-правової форми», 
3651 «Перевищення повноважень службо-
вою особою юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-право-
вої форми», 3652 «Зловживання повнова-
женнями особами, які надають публічні 
послуги», 3682 «Незаконне збагачення», 
3683 «Комерційний підкуп особи юридич-
ної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми», 3684 «Під-
куп особи, яка надає публічні послуги», 
3692 «Зловживання впливом». Аналізуючи 
це законодавство, можна зробити висно-
вок, що законодавець привів національне 
законодавство відповідно до конвенції, але 
не було створено ніяких додаткових орга-
нів чи повноважень вже існуючих органів 
для повного застосування нових норм. Це є 
одною з основних причин нерівнозначного 
застосування судами законодавства про ха-
барництво. Тому Верховний Суд України 
видав постанову від 26 квітня 2002 р. «Про 
судову практику у справах про хабарни-
цтво». В ній він зазначає, що службовою 
особою є особа, зазначена у примітці до 
ст. 364 КК України (представники влади, 
які постійно або тимчасово обіймають по-
сади в органах державної влади,органах 
місцевого самоврядування, на державних 
чи комунальних підприємствах, в устано-
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вах чи організаціях), але при цьому слід 
мати на увазі, що до працівників влади на-
лежать працівники державних органів та їх 
апарату, які наділені правом у межах своєї 
компетенції ставити вимоги, а також при-
ймати рішення юридичними і фізичними 
особами незалежно від їх відомчої належ-
ності чи підлеглості. Працівники підпри-
ємств, установ, організацій, які виконують 
професійні (адвокат, лікар, вчитель) або 
виробничі (водій) або технічні (друкарка, 
охоронник) функції, також можуть ви-
знаватися службовими особами лише за 
умови, що поряд із цими функціями вони 
виконують організаційно-розпорядчі або 
адміністративно-господарські обов’язки. 
Відповідальність за одержання хабара на-
стає лише за умови, що службова особа 
одержала його за виконання чи невико-
нання таких дій, які вона могла або пови-
нна була виконати з використанням наданої 
їй влади, тобто за виконання або невико-
нання нею своїх службових обов’язків. Та-
кож в постанові роз’яснено, що одночасне 
одержання службовою особою хабара від 
декількох осіб належить кваліфікувати як 
вчинене повторно тоді, коли він дається за 
вчинення дій в інтересах кожної особи, яка 
дає хабар, одержання службовою особою в 
декілька прийомів одного хабара за вико-
нання чи невиконання дій, обумовлених із 
тим, хто його дає, потрібно розглядати як 
продовжуваний злочин; звільнення особи 
від кримінальної відповідальності не озна-
чає, що в її діях немає складу злочину 
та ін. Можна зробити висновок, що законо-
давець розтлумачив норми законодавства 
стосовно хабарництва в КК України, але 
повністю не вирішив їх. 

Для вирішення цієї проблеми потрібно 
створювати певні механізми, що будуть 
здійснювати нагляд за дотриманням зако-
нодавства про хабарництво, системи, які 
дозволили б спіймати хабарника «на га-
рячому», реагування і затримання винних 
хабарників органами, щоб вони не мали 
змоги відкупитися. Певні механізми і за-
ходи протидії корупції і хабарництву ство-

рюються у різних країнах світу і у багатьох 
мають успішне розв’язання. Наприклад, 
в Ізраїлі існує певне дублювання моніто-
рингу, що здійснюється певними урядо-
вими організаціями і спеціальними під-
розділами поліції, відомством державного 
контролера та ін. Через те, що для всіх важ-
лива їх репутація, корупція має місце лише 
на верхніх рівнях. В Німеччині було за-
стосовано два шляхи: по-перше, це повна  
конфіскація майна, а по-друге, банківська 
реєстрація як фізичних, так і юридичних 
осіб. Наприклад, якщо громадянин захоче 
покласти більше 50 марок до банку, то він 
буде зобов’язаний пред’явити посвідчення 
особи. До того ж в Німеччині створюється 
реєстр корумпованих фірм, і якщо фірма 
включається до списку, вона позбавляється 
права на отримання державних замовлень. 
Великобританія досягла результатів шля-
хом нормування певної громадської думки 
в суспільстві і етичних цілей, а стосовно 
законодавства Великобританія має найпер-
ший і найдавніший закон щодо боротьби з 
корупцією (1889 р.). Також вона має свій 
комітет для боротьби з корупцією – Комі-
тет Нолана. Стосовно США можна ска-
зати, що це була найбільша територія ко-
румпованості у світі. Законодавство США 
схоже на законодавство України тим, що 
за ним підлягають покаранню і отриму-
вачі хабаря і ті, що його дають. Але є певна 
специфіка – за сучасним законодавством 
покаранню підлягає як посадовець при 
здійсненні своїх повноважень, так і після 
звільнення з посади. В США була створена 
спеціальна наглядова рада для боротьби 
із злочинністю, яка займалася розробками 
дій і заходів. Також певною специфікою 
виділяється Італія. Парламентом Італії 
було створено спеціальну Генеральну Раду, 
для боротьби з організованою злочинністю 
і поряд з цією радою було створено окремо 
Державне управління для боротьби з ма-
фією. В 1993 р. в Італії був прийнятий За-
кон «Про угрупування мафіозного типу», 
який встановив відповідальність за вхо-
дження до мафіозних угруповань і пере-
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слідував кожного, хто наважився вступити 
до нього. Так, кожний, хто є членом злочин-
ного угруповання мафіозного типу, у склад 
якого входить троє та більше чоловік, кара-
ється позбавленням волі строком від 3 до 6 
років. Як засіб від корупції судової системи 
був встановлений принцип розподілу влад, 
незалежності судової влади від урядового 
впливу та втручання інших гілок влади, і че-
рез такі заходи судова система в Італії стала 
найвпливовішою з трьох гілок влади.

Але найбільш видатними успіхами сла-
виться Сінгапур. Ця країна у 1965 р. пере-
бувала у великих злиднях, була розвинена 
злочинність, до того ж вона не мала своїх 
ресурсів і повинна була завозити їх з-за 
кордону. Сінгапур мав дуже слабку законо-
давчу базу і багато корупційних злочинів 
просто не увійшли до закону про корупцію, 
а влада, яку мали правоохоронні органи 
була недостатньою для чіткого здійснення 
своїх прямих обов’язків. Тому Сінгапур 
пішов на радикальні методи. Він створив 
новий Закон «Про запобігання корупції», 
усунув двозначність в законах, наділив 
Бюро з розслідування корупції особливими 
повноваженнями, створив суворий нагляд 
за дотриманням високих етичних стандар-
тів державної служби, забезпечив повне 
регламентування дій служби. Якщо в нашій 
країні велика кількість законодавчих актів 
не погоджені між собою, то прийняття єди-
ного закону з цього питання може вирішити 
цю проблему. У Сінгапурі було підвищено 
заробітну плату державним службовцям, 
міністрам і суддям до 100 тис. дол. в місяць, 
проте без пільг, і прив’язали заробітну плату 
державних службовців до рівня приватного 
сектора. На мою думку, це дуже вдала ідея, 
тому що той, хто має більше грошей, має 
меншу ймовірність просити і отримувати 
хабарі, а зв’язаність заробітної плати чи-
новників з заробітною платою населення 
не дасть чиновникам збагачуватися за ра-
хунок людей і утримувати їх у злиднях. Бо 
чим більше скорочується заробітна плата 
населення, тим більше скорочується за-
робітна плата урядовця. Схожий захід був 

проведений і в Грузії, коли заробітну плату 
для держслужбовців і поліцейських було 
збільшено у 8 разів. Дільничний отримував 
400–500 доларів, патрульний 1000 дола-
рів, фахівці, керівники відділів ще більше. 
Але повноваження державних органів були 
скорочені, кількість контрольованих ними 
процесів зменшена, і до самих працівників 
було виставлено жорстокі рамки щодо пла-
нування своєї діяльності і часу, можливого 
для реагування і затримання хабарника. 
Також щоб не було збагачення чиновників 
Сінгапур перший винайшов декларування 
майна, інвестицій в бізнесі, включаючи 
вклади дружини і залежних від урядовця 
дітей. При прийомі на службу та щорічно 
у подальшому до кінця виконання своїх 
повноважень державні службовці повинні 
подавати спеціальну декларацію про від-
сутність у них боргів. Надання неправдивих 
відомостей санкціонується звільненням з 
посади, а невідповідність платні і наявного 
майна службовця – як мінімум адміністра-
тивне розслідування. В багатьох країнах 
існують відкриті списки таких декларацій 
депутатів, щоб люди могли подивитися, 
куди той чи інший державний службовець 
вкладає свої кошти. Як вихід, можна за-
пропонувати створити спеціальний орган 
чи незалежну комісію, яка б наглядала за 
доходами держслужбовців і перевіряла б 
їх рахунки, рахунки дружини і можливо ді-
тей, за своїми повноваженнями могла при-
тягти до відповідальності як звичайного 
урядовця, міністра, так і депутата, прези-
дента, якщо на це буде необхідність. Схожа 
комісія є в Сінгапурі та Гонконгу, де з 94% 
корупції за декілька років залишилося лише 
2% корумпованості. Стосовно Гонконгу по-
трібно зазначити, що він за рекордні строки 
і жорсткими методами у три етапи знищив 
корупцію в країні. По-перше, він скасував 
презумпцію невинності для чиновників і 
встановив норму в законодавстві, за якою 
кожен чиновник повинен довести, що ко-
шти, якими він розпоряджається, отримані 
законним шляхом. Якщо ж чиновник не 
може чи не бажає доводити цей факт, він 
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потрапляє на 15 років за грати. Як вихід, 
в Україні можливе застосування такого за-
ходу, але для цього потрібне згрупування 
усіх депутатів до однієї мети – знищення 
депутатської недоторканності та створення 
спеціального органу, який зміг би довести 
отримання «незаконних» коштів службо-
вою особою. По-друге, в Гонконгу була 
створена спеціальна комісія, яка покликана 
була боротися з корупцією, виявляти ха-
барі, займатися профілактикою (запобігати 
хабарам у поліції, судах, слідчих органах), 
а також могла прийти у будь-який момент 
з перевіркою до будь-якого міністерства і 
відомства. Ця комісія підпорядковується 
тільки генерал-губернатору. Для того, щоб 
протистояти хабарництву цієї комісії, кожен 
обраний член комісії отримував  заробітну 
плату, що перевищувала на 20% заробітну 
плату працівників силових відомств. По-
третє, в Гонконгу до цієї комісії могли по-
давати свої повідомлення будь-які особи 
і журналісти, про які вони дізнавалися з 
своїх джерел, на ці повідомлення реагували 
і затримували чиновників-хабарників, чим 
уряд збільшив довіру до себе. Як результат, 
було схоплено 220 чиновників-хабарни-
ків. На відміну від українського законодав-
ства, в Гонконгу корупція не є злочином за 
законом. Уряд, щоб схопити чиновників, 
встановив таку норму: якщо особа пропо-
нує держслужбовцю, чиновнику або іншій 
службовій особі хабар, то винен у цьому 
злочинні буде тільки чиновник, навіть якщо 
він не просив цього хабара. В нашій країні 
таку норму втілити неможливо, бо за п. 4 
ст. 369 КК України пропозиція або давання 
хабара службовій особі, яка займає відпо-
відне становище, карається позбавленням 
волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією 
майна або без нього. Тобто, не маючи такого 
органу чи незалежної комісії, яка змогла б 
притягнути чиновника до відповідальності, 
страждають звичайні невинні люди, а чи-
новник виходить сухим з води, навіть якщо 
він цей хабар просив. Тому, на мою думку, 
слід замислитися над створенням такого 
незалежного органу, в склад якого будуть 

входити люди, які ніяк не пов’язані з тим чи 
іншим відомством, установою чи організа-
цією, які не будуть хотіти отримувати хабарі 
задля свого збагачення, а будуть вірно слу-
жити своїй державі.

Останнім часом в Україні намагаються 
робити маленькі кроки для подолання ха-
барництва. Наприклад, на сесії Верховної 
Ради було заслухано проект щодо зняття не-
доторканності з депутатів Верховної Ради, 
але поки що він був відхилений через непо-
вний перелік осіб, які, на думку більшості 
депутатів повинні також входити до тих 
осіб, з яких потрібно зняти недоторканність.

Також на засіданнях Верховної Ради 
було заслухано і прийнято два законопро-
екти: Закон України № 2802 «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо приведення національного 
законодавства у відповідність до стандар-
тів Кримінальної конвенції про боротьбу з 
корупцією» та Закон України № 2803 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу 
і Кримінально-процесуального кодексу 
(щодо виконання Плану дій щодо лібералі-
зації ЄС візового режиму для України)».

Перший закон вносить зміни до Кодексу 
про адміністративні правопорушення, в 
якому виключає статті 172-2 «Порушення 
обмежень щодо використання службового 
становища» і 172-3 «Пропозиція або на-
дання неправомірної вигоди»; до Закону 
України «Про господарські товариства» за-
мінено термін «хабарництво» на «неправо-
мірну вигоду»; Закон України «Про запобі-
гання і протидії корупції» визначає термін 
«неправомірна вигода» як грошові кошти 
або інше майно, переваги або пільги, по-
слуги, нематеріальні активи, які обіцяють 
пропонують, надають або одержують без 
законних на те підстав. А також визначає 
термін «посадова особа» та «працівники 
юридичних осіб» окремо від фізичних осіб 
як суб’єктів; до Закону України «Про за-
стосування амністії в Україні», де замінює 
термін «хабар» на «неправомірну вигоду»; 
до Кримінального кодексу України, де 
було замінено термін «хабар» на «неправо-
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мірну вигоду», а також змінено ст. 354 КК 
України, яка була перейменована на «Під-
куп працівника державного підприємства, 
установи чи організації» і містила в собі ви-
значення неправомірної вигоди, за яким ви-
значено грошові кошти, пільги, послуги або 
інше майно, що перевищує 0,5 неоподат-
кованого мінімуму доходів громадян, або 
нематеріальні активи, які пропонують, обі-
цяють, надають чи одержують без законних 
на те підстав, та зазначається, що будь-яка 
пропозиція, обіцянка працівнику держав-
ного підприємства чи організації, який не 
є службовою особою, буде каратися штра-
фом від 100 до 200 неоподаткованих міні-
мумів доходів громадян або громадськими 
роботами на строк до 100 годин. Стаття 368 
КК України «Одержання хабара» майже по-
вністю змінена. Народні депутати додали до 
статті «Одержання хабара» такі складові, як 
прийняття пропозиції, обіцянки або одер-
жання неправомірної вигоди службовою 
особою. В п. 2 ст. 3682 зазначено, що одер-
жання службовою особою неправомірної 
вигоди для себе чи третьої особи за вчи-
нення та невчинення в інтересах того, хто 
надає неправомірну вигоду, чи в інтересах 
третьої особи будь-якої дії з використання 
наданої їй влади чи службового становища, 
карається штрафом від 100 до 1500 неопо-
даткованих мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк від 3 до 6 місяців, або по-
збавленням волі на строк від 2 до 4 років з 
позбавленням права займати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк 
до 3 років. В п. 5 ст. 3682 зазначається, що 
особа, яка пропонувала, обіцяла або надала 
неправомірну вигоду, звільняється від кри-
мінальної відповідальності, якщо стосовно 
неї були вчиненні неправомірні вигоди і 
після пропозиції, обіцянки чи надання не-
правомірної вигоди вона до повідомлення 
про підозру у вчиненні нею злочину добро-
вільно заявила про те, що сталося органу, 
службова особа якого із законом має право 
повідомляти про підозру. На мою думку, це 
великий крок вперед, тому що у діючому 
Кримінальному кодексі, як вже зазначалося 

раніше, існує кримінальна відповідальність, 
і це класифікується як пропозиція або да-
вання хабара. 

Другим законом народні депутати вне-
сли до Кримінального кодексу України но-
вий захід кримінально-правового характеру 
– спеціальну конфіскацію. У ст. 961 зазнача-
ється, що спеціальна конфіскація – це при-
мусове вилучення за рішенням суду у влас-
ність держави грошей, цінностей та іншого 
майна. У ст. 962 охарактеризовано застосу-
вання спеціальної конфіскації. Так у п. 1 
ст. 962. зазначено, що воно застосовується у 
разі, якщо гроші або інше майно, одержані 
внаслідок вчинення злочину, та/або є до-
ходами від такого майна; якщо гроші при-
значалися для схиляння особи до вчинення 
злочину, фінансування та/або матеріального 
забезпечення злочину або винагороди за 
його вчинення; якщо були підшукані, виго-
товлені, пристосовані або використанні як 
засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім 
тих, що повертаються власнику (законному 
володільцю), який не знав і не міг знати про 
їх незаконне використання; якщо були пред-
метом злочину крім тих, що повертаються 
власнику (законному володільцю), а у разі, 
якщо його не встановлено – державі. Ана-
лізуючи це положення, можна замислитися, 
яким чином воно буде введене в дію і як 
дійсно буде використовуватись на практиці 
– це ще невідомо. Спеціальна конфіскація 
була занесена до покарань за вчинення зло-
чинів у такі статті 364, 366, 368, 3682, 369, 
3692. 

Можна зробити висновок, що наше за-
конодавство, хоч і не ідеальне, але робить 
певні спроби не створити видимість роботи, 
а виправити таку скрутну ситуацію в країні, 
але все ж таки залишаючи за собою право 
мати певні дверцята для отримання деяких 
благ. Хочу сподіватися, що надалі будуть 
прийматися закони і створюватися певні за-
ходи, які піднімуть нашу країну у рейтингу 
до найменш корумпованих країн світу. На 
жаль, зараз Україна ще не готова до нових 
демократичних чи жорстоких способів усу-
нення цієї проблеми. 
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РЕЗЮМЕ
В статъе раскрывается проблема взяточничества и предлагаются нове изменения в 

законодательстве Украины относительно неправомерной выгоды и возможные пути их 
решения.

SUMMARY
In this article describing the problem of combating bribery. And I propose new amendments 

to the legislation of Ukraine about unlawful benefits and possible solutions.
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На початку нового тисячоліття актуа-
лізувалась необхідність розбудови ефек-
тивної європейської системи колективної 
безпеки, основу якої складає Організація 
з безпеки і співробітництва в Європі (далі 
– ОБСЄ; Organization for Security and Co-
operation in Europe, OSCE) – найбільша з 
існуючих регіональних міжнародних ор-
ганізацій з підтримання безпеки, що має 
великий потенціал у сфері забезпечення 
стабільності в Європі. ОБСЄ була створена 
1 січня 1995 р., але започатковано її ста-
новлення 1 серпня 1975 р. із заснуванням 
Наради з безпеки і співробітництва в Єв-
ропі (далі – НБСЄ; Conference for Security 
and Co-operation in Europe, CSCE). Нині в 
умовах явного загострення невоєнних за-
гроз (тероризм, нелегальна міграція, не-
законна торгівля зброєю, незаконний обіг 
наркотичних засобів та ін.) питання без-
пеки важливі як ніколи, а в поєднанні з 
проблемами у сфері економіки та еколо-
гії, охорони культурної спадщини, проти-
дії транснаціональній організованій зло-
чинності та боротьби з тероризмом вони 
є актуальними і значимими. О. Бесараба 

слушно зауважує, що «розвиток системи 
європейської безпеки ускладнено як при-
родою викликів та загроз, так і значенням 
Європи для глобальної безпеки» [2, 105]. 

Проблемні напрями діяльності ОБСЄ 
досліджуються вітчизняними (М. Байму-
ратов, О. Делінський, В. Денисов, М. Капи-
руля, П. Клімкін, В. Крушинський, М. Ми-
кієвич, В. Муравйов, Н. Мушак, К. Савчук) 
та іноземними (Б. Бейкер, Н. Блоккер, 
Дж. Коен, М. Дрейпер, Б. Майєр, М. Сарв, 
С. Свімелар, Г. Шермерс) вченими, серед 
яких існують різні підходи до оцінки су-
часних процесів у сфері європейської без-
пеки, а також ефективності структури та 
функціонування ОБСЄ.

Міжнародне співтовариство не раз на-
магалося виробити єдиний механізм задля 
реалізації спільних зусиль з підтримання 
миру та безпеки. Створені ж структури 
часто виявлялися недієвими або недостат-
ньо авторитетними щодо прийняття і, най-
важливіше, виконання рішень з окреслених 
питань. У ситуації, коли головний орган з 
підтримання миру та безпеки – Рада Без-
пеки ООН – не вирізняється дієвістю у 
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недопущенні збройних конфліктів, важко 
вести мову про конструктивну роль регіо-
нальних об’єднань у цій сфері, серед яких 
і ОБСЄ як одна з найбільш перспективних 
регіональних міжнародних організацій у 
безпековій сфері, що має великі потенційні 
можливості.

Заключний акт НБСЄ, прийнятий 1 
серпня 1975 р. у Гельсінкі, містить ви-
черпний перелік основних принципів су-
часного міжнародного права, принципів, 
якими держави-учасниці погодились ке-
руватися у взаємних відносинах, серед 
них принцип «поваги до прав людини та 
основоположних свобод, включаючи сво-
боду думки, совісті, релігії та переконань» 
[6, 298]. Держави-учасниці закріпили свою 
згоду продовжувати багатосторонній про-
цес регулярних зустрічей з метою обміну 
думками про виконання положень Заключ-
ного акту.

З січня 1984 р. до вересня 1986 р. про-
ходила Стокгольмська конференція щодо 
заходів зміцнення довіри і безпеки, роз-
зброєння в Європі. 19 вересня 1986 р. був 
прийнятий підсумковий документ, в якому 
передбачалися заходи стосовно попере-
днього повідомлення, спостереження, об-
міну щорічними планами та проведення 
інспекцій. Новим елементом стала домов-
леність про ефективні форми перевірки, 
в тому числі про право кожної держави-
учасниці проводити інспекції на терито-
рії іншої з метою здійснення контролю за 
дотриманням нею взятих міжнародних 
зобов’язань у рамках ОБСЄ.

На Віденській зустрічі держав-учас-
ниць НБСЄ (4 листопада 1988 р. – 19 січня 
1989 р.) було проведено консультації 
23 держав, що входили тоді до НАТО й 
ОВД, під час яких надано мандат на пере-
говори про звичайні збройні сили в Європі. 
17 листопада 1990 р. держави-учасниці 
НБСЄ прийняли Віденський документ, що 
передбачав такі заходи: щорічний обмін 
інформацією про структуру, чисельність 
та дислокацію збройних сил, озброєння, 
плани закуповування військової техніки, 

військові бюджети; визначив механізм 
консультацій та співробітництва стосовно 
незвичайної військової діяльності тощо. 
19 листопада 1990 р. підписано Дого-
вір про звичайні збройні сили в Європі, 
в основу якого покладено зобов’язання 
двох груп держав Заходу та Сходу скоро-
тити свої звичайні озброєння таким чином, 
щоб колективні верхні рівні для кожної 
із груп держав не перевищували: бойові 
танки – 20 тис. одиниць; бойові броньо-
вані машини – 30 тис. одиниць; артиле-
рійські системи – 20 тис. одиниць; бойові 
літаки – 6800 тис. одиниць; ударні верто-
льоти – 2 тис. одиниць. Процес скорочення 
озброєнь розпочався у листопаді 1992 р. 
і завершився у листопаді 1995 р. Протя-
гом 1992–1994 рр. учасниками Договору 
було скорочено більше 35 тис. одиниць 
озброєння [13, 330]. 19 листопада 1999 р. 
у Стамбулі держави-учасниці ОБСЄ під-
писали Угоду про адаптацію Договору про 
звичайні збройні сили в Європі, в основу 
якої покладено принцип загальної та непо-
дільної безпеки, а також схвалили оновле-
ний Віденський документ про заходи до-
віри. Суть адаптації Договору про звичайні 
збройні сили в Європі 1990 р. полягає у 
переході від зонально-групової (блокової) 
системи обмежень за п’ятьма категоріями 
звичайних озброєнь до системи націо-
нально-територіальних лімітів для кожної 
держави-учасниці. 

З 18 до 21 листопада 1990 р. тривала 
нарада глав держав/урядів 34 держав-учас-
ниць НБСЄ у Парижі, за підсумками якої 
була підписана Паризька Хартія для нової 
Європи, що підвела підсумки «холодної 
війни» та проголосила початок нової ери. 
У Паризькій Хартії наголошено: «Віднині 
наші відносини вибудовуватимуться на вза-
ємній повазі та співробітництві… Безпека 
є неподільною, безпека кожної держави-
учасниці нерозривно пов’язана з безпекою 
всіх інших» [6, 324]. Паризька Хартія по-
клала початок процесу інституціалізації 
НБСЄ [16, 33]. Було прийнято рішення про 
запровадження триступеневого механізму 
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регулярних політичних консультацій. У 
Празі створювався Секретаріат НБСЄ, у 
Відні – Центр із запобігання конфліктам, 
у Варшаві – Бюро з питань вільних вибо-
рів. Передбачалося заснування Парламент-
ської Асамблеї НБСЄ. В липні 1992 р. у 
м. Гельсінкі були прийняті рішення щодо 
створення нових інститутів, серед яких 
Форум зі співробітництва у сфері безпеки, 
Верховний комісар у справах національ-
них меншин, Економічний форум. Під час 
Стокгольмського засідання 14–15 грудня 
1992 р. Ради НБСЄ запроваджено посаду 
Генерального Секретаря [16, 22].

Цілі ОБСЄ викладено в Будапештських 
рішеннях 1994 р.: активно використову-
вати напрацьовані в рамках НБСЄ норми 
і стандарти для формування загальної без-
пеки; забезпечувати повне виконання усіх 
зобов’язань, прийнятих у рамках НБСЄ; 
слугувати форумом консультацій, при-
йняття рішень і співробітництва; зміцню-
вати добросусідські відносини, заохочу-
вати укладення дво- і багатосторонніх угод 
між державами-учасницями; посилити 
превентивну дипломатію; підвищити мож-
ливості врегулювання спорів і конфліктів 
та використання миротворчих операцій; 
зміцнювати безпеку шляхом контролю за 
озброєнням і роззброєнням, зміцнення 
довіри та безпеки; розвивати діяльність 
у галузі прав та основоположних свобод 
людини; поглиблювати співробітництво з 
метою утвердження стабільної ринкової 
економіки в усіх державах-учасницях; про-
довжувати нарощувати потенціал Органі-
зації для вирішення проблем з урахуванням 
всього спектра її функцій, що сформува-
лися після прийняття Заключного акта, з 
метою знайти відповіді на нові виклики та 
загрози.

2–3 грудня 1996 р. відбулась Лісабон-
ська Зустріч на найвищому рівні, на якій 
була прийнята Декларація про модель 
спільної і всеосяжної безпеки для Європи 
XXI ст., що підкреслила необхідність по-
будови єдиної мирної і демократичної 
Європи без розподільних ліній. В 1997 р. 

у Копенгагені проходило засідання Ради 
Міністрів закордонних справ ОБСЄ, на 
якій схвалено рішення розпочати роботу 
над Хартією європейської безпеки. Через 
рік аналогічна зустріч відбулась в Осло, 
була прийнята Декларація про роль ОБСЄ 
в створенні нової системи європейської 
безпеки. Важливе історичне значення має 
Стамбульська зустріч на найвищому рівні 
(18–19 листопада 1999 р.) – держави-учас-
ниці підписали Хартію європейської без-
пеки, що передбачила «нові функціональні 
види діяльності ОБСЄ» [1, 123–124], ви-
значила основи взаємодії у регіоні ОБСЄ в 
дусі транспарентності та прогнозованості. 

ОБСЄ має складну розгалужену струк-
туру, всі її органи та інститути поділяють 
на три групи, перша з яких – це органи 
для проведення переговорів і прийняття 
рішень:

1.1 Зустрічі на найвищому рівні;
1.2 Рада Міністрів;
1.3 Постійна Рада;
1.4 Форум зі співробітництва у сфері 

безпеки (ФСБ).
Друга група – це оперативні структури 

та інститути:
2.1 Діючий Голова ОБСЄ;
2.2 Секретаріат;
2.3 Генеральний Секретар ОБСЄ;
2.4 Бюро з демократичних інститутів і  

прав людини (БДІПЛ);
2.5 Верховний комісар у справах наці-

ональних меншин (ВКНМ);
2.6 Представник ОБСЄ з питань сво-

боди ЗМІ;
2.7 Парламентська Асамблея ОБСЄ.
Третя група – органи, пов’язані з діяль-

ністю ОБСЄ:
3.1 Суд з примирення та арбітражу;
3.2 Спільна консультативна група;
3.3 Консультативна комісія з відкрито-

го неба.
Зустрічі на найвищому рівні (1.1) – це 

найвищий орган ОБСЄ. Зустрічі глав дер-
жав/урядів відбуваються кожні два роки, 
на них визначають пріоритети та основні 
напрями діяльності Організації у коротко- 
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та довгостроковій перспективі [16, 13–14] з 
метою зміцнення довіри та посилення без-
пеки в Європі в цілому.

Рада Міністрів (1.2) – це центральний 
виконавчий і розпорядчий орган Організа-
ції, що складається з міністрів закордонних 
справ держав-учасниць та збирається на 
сесії щороку [12, 285]. До Будапештської 
зустрічі 1994 р. цей орган мав назву Рада 
НБСЄ.

Постійна Рада (1.3) складається з по-
стійних представників держав-учасниць, 
до її компетенції входить: вирішення по-
точних питань, проведення політичних 
консультацій, прийняття рішень з усіх 
питань функціонування ОБСЄ. Постійна 
Рада є постійно діючим органом, збира-
ється у Відні (Австрія) щочетверга або, за 
надзвичайних ситуацій, частіше [16, 16]. 
Назву Постійна Рада отримала під час Бу-
дапештської зустрічі 1994 р., до якої вона 
називалась Постійним Комітетом. Крім 
Постійної Ради діяла Керівна Рада, що 
складалась з директорів політичних депар-
таментів міністерств закордонних справ. 
До головних завдань Керівної Ради нале-
жали: підготовка засідань Ради Міністрів 
ОБСЄ, контроль за виконанням її рішень 
тощо. Зустрічі відбувались у Празі (Чехія) 
двічі на рік і один раз на рік вона збиралась 
як Економічний форум. З 1997 р. Керівна 
Рада збиралась лише один раз як Економіч-
ний форум [4, 98], решту її функцій, зде-
більшого, перебрала на себе Постійна Рада 
ОБСЄ. До Будапештської зустрічі 1994 р. 
Керівна Рада мала назву Комітет старших 
посадових осіб.

Форум зі співробітництва у сфері без-
пеки (ФСБ) (1.4) – це постійний орган 
ОБСЄ, що працює у Відні. Засідання від-
буваються щотижня. ФСБ проводить пе-
реговори про контроль над озброєнням і 
роззброєнням, про створення сприятливих 
умов для зміцнення довіри та посилення 
безпеки; організовує регулярні консульта-
ції та заохочує активізацію співробітни-
цтва у сфері безпеки; сприяє обмеженню 
ризиків виникнення конфліктів [16, 17–18].

Діючим Головою ОБСЄ (2.1) є міністр 
закордонних справ держави, в якій від-
булось останнє засідання Ради Міністрів, 
він один рік здійснює загальне керівни-
цтво оперативною діяльністю Організації, 
може створювати спеціальні цільові групи 
для особистої допомоги й призначати осо-
бистих представників. До особистих пред-
ставників Діючого Голови належать відомі 
дипломати, політики, інші провідні діячі 
держав-учасниць ОБСЄ [16, 19]. Щодо 
спеціальних цільових груп, то вони скла-
даються з необмеженої кількості держав-
учасниць. Цільові групи надають допомогу 
Діючому Голові у врегулюванні криз, вирі-
шенні конфліктів та ін. До його обов’язків 
входить також підтримання тісних контак-
тів з Парламентською Асамблеєю ОБСЄ. 
Нині Діючим Головою ОБСЄ є Міністр 
закордонних справ України Леонід Кожара 
[15], він на даному етапі є головною полі-
тичною фігурою ОБСЄ.

Секретаріат (2.2) – постійний адміні-
стративний орган ОБСЄ, що знаходиться 
у Відні та забезпечує підтримку і коорди-
націю діяльності Організації. Він склада-
ється з чотирьох департаментів: конферен-
цій; адміністрації та бюджету; підтримки 
Діючого Голови; Центр із запобігання кон-
фліктам [16, 22–28]. Секретаріат очолює 
Генеральний Секретар (2.3), якого при-
значає Рада Міністрів ОБСЄ на три роки 
з можливістю продовження строку його 
перебування на посаді на два роки. До ком-
петенції Генерального Секретаря входить: 
підтримка Діючого Голови ОБСЄ; управ-
ління структурами і операціями ОБСЄ; 
підготовка і проведення Зустрічей глав 
держав/урядів; забезпечення реалізації 
прийнятих рішень; подання щорічних до-
повідей [16, 22]. З січня 1998 р. у Секре-
таріаті запроваджено посаду Координатора 
діяльності ОБСЄ у сферах економіки та 
довкілля. Генеральним Секретарем ОБСЄ, 
її найвищою посадовою особою, з червня 
2011 р. є Ламберто Занньєр [15].

Бюро з демократичних інститутів і 
прав людини (БДІПЛ) (2.4) – орган ОБСЄ, 
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розташований у Варшаві (Польща). Голо-
вні завдання БДІПЛ: направлення місій 
спостереження за виборчим процесом; 
надання практичної допомоги в зміцненні 
демократичних інститутів, громадянського 
суспільства, верховенства права; створення 
банків даних; участь у запобіганні кон-
фліктам; співробітництво з міжнародними 
організаціями [12, 287–288; 16, 29–31].

Верховний комісар у справах націо-
нальних меншин (ВКНМ) (2.5) забезпечує 
запобігання і термінове реагування на кон-
флікти, пов’язані з національними менши-
нами [12, 293–294; 16, 32–33], та такі, які 
«потенційно можуть перерости в конфлікт 
у регіоні ОБСЄ, через що вимагають уваги 
і дій Ради Міністрів або Постійної Ради» 
[11, 298]. Дану посаду було запроваджено 
в 1992 р., Секретаріат ВКНМ знаходиться 
в Гаазі (Нідерланди).

Представник ОБСЄ з питань свободи 
ЗМІ (2.6) з 1997 р. сприяє виконанню 
державами-учасницями міжнародних 
зобов’язань у сфері свободи засобів масо-
вої інформації, працює у Відні [12, 294; 
16, 34–35].

Парламентська Асамблея (далі – ПА) 
ОБСЄ (2.7) була створена в квітні 1991 р., 
вона об’єднує 323 парламентарі. До ПА 
(місцеперебування – Копенгаген, Данія)

входить три комітети: комітет з питань 
політики та безпеки, комітет з економічних 
питань та комітет з гуманітарних питань. 
До головних завдань комітетів належать: 
оцінка діяльності ОБСЄ; дебати з пи-
тань, що обговорюються Радою Міністрів 
ОБСЄ або на Зустрічах глав держав/урядів 
і прийняття відповідних рекомендацій; ін-
формування національних парламентів. 
ПА ОБСЄ збирається на сесії двічі щороку 
в різних містах Європи [16, 36‒38].

Суд з примирення та арбітражу (3.1) 
(Женева, Швейцарія), до складу якого вхо-
дять провідні фахівці з міжнародних відно-
син та міжнародного права [17, 469], було 
засновано відповідно до Конвенції про 
примирення та арбітраж у рамках НБСЄ 
від 15 грудня 1992 р. Головна мета – вре-

гулювання спорів, що виносяться на роз-
гляд Суду державами-учасницями шляхом 
примирення або арбітражу. Сторони спору 
вправі обирати посередників і арбітрів зі 
списку осіб, який складається Секретарем 
Суду. 

ОБСЄ через Центр із запобігання кон-
фліктам надає підтримку в адміністратив-
ному забезпеченні [13, 335; 16, 113] Спіль-
ній консультативній групі (3.2), яка сприяє 
виконанню Договору про звичайні збройні 
сили в Європі 1990 р., та Консультатив-
ній комісії з відкритого неба (3.3), що діє 
відповідно до Договору з відкритого неба 
1992 р.

За територіальним охопленням ОБСЄ 
є єдиною міжнародною організацією в су-
часному світі, що об’єднує 57 держав, роз-
ташованих в Європі, Центральній Азії та 
Північній Америці. ОБСЄ має структури 
на місцях в Центральній Азії, на Кавказі, 
в Східній і Південно-Західній Європі. 
Штаб-квартира ОБСЄ знаходиться у Відні 
(Австрія) [15]. Організація також має пред-
ставництва у Копенгагені, Женеві, Гаазі, 
Празі та Варшаві.

Наприкінці 80-х – 90-х рр. НБСЄ зро-
била значний внесок у вирішення про-
блеми стабілізації ситуації в європейському 
регіоні. Закінчення «холодної війни» теж є 
результатом її діяльності. Зміни, що від-
булись у 90-х рр., позначились на функці-
онуванні НБСЄ: було розширено її склад, 
вжито заходи стосовно організаційного 
зміцнення, а також розвитку різноплано-
вого та багаторівневого співробітництва, 
оскільки «сучасні держави не здатні само-
тужки протистояти новітнім викликам і 
загрозам національній та міжнародній без-
пеці» [5, 425].

Діяльність ОБСЄ охоплює низку сфер, 
від заходів раннього запобігання конфлік-
там і превентивної дипломатії до реаліза-
ції проектів у сферах забезпечення прав 
людини та свободи ЗМІ. Основні напрями 
діяльності ОБСЄ: контроль над розповсю-
дженням озброєнь; дипломатичні зусилля 
щодо запобігання конфліктам; заходи зі 
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зміцнення довіри та посилення безпеки; 
захист прав людини; розвиток демокра-
тичних інститутів; моніторинг виборів; 
економічна та екологічна безпека; робота 
на місцях [12, 298]. ОБСЄ надає допо-
могу у врегулюванні спорів та запобіганні 
конфліктам. Організація заохочує процес 
роззброєння та обміну інформацією з ме-
тою зміцнення довіри і зменшення загрози 
конфліктів, вона сприяє впровадженню 
принципів демократичного контролю в 
збройних силах, надає допомогу в зни-
щенні надлишків зброї та боєприпасів, 
забезпеченні безпеки складів і сховищ. 
ОБСЄ сприяє вирішенню конфліктів за до-
помогою широкого інструментарію: місії 
та інші форми діяльності на місцях; місії 
щодо встановлення фактів та місії допові-
дачів; особисті представники Діючого Го-
лови; спеціальні цільові групи.

Проаналізуємо основні напрями діяль-
ності ОБСЄ. Механізми мирного врегулю-
вання міжнародних спорів поєднують: ме-
ханізм людського виміру – «один із трьох 
китів, на яких базується розроблена ОБСЄ 
універсальна концепція всеохоплюючої 
безпеки, оскільки визнання людського 
життя найвищою цінністю може і має 
стати надійним блокатором розв’язання 
збройних конфліктів» [7, 97]. (Віденський 
та Московський механізми); механізм 
консультацій та співробітництва щодо не-
звичайної військової діяльності; співробіт-
ництво щодо небезпечних інцидентів воєн-
ного характеру; положення, які стосуються 
раннього запобігання конфліктам і превен-
тивної дипломатії; механізм консультацій 
та співробітництва щодо надзвичайних си-
туацій (Берлінський механізм); мирне вре-
гулювання спорів (Валлеттський механізм, 
Конвенція про примирення та арбітраж у 
рамках ОБСЄ) [16, 96].

Вперше проблема залучення НБСЄ 
до операцій з підтримання миру була об-
говорена на Гельсінкському самміті в 
1992 р. «Миротворчі операції складають 
важливий функціональний елемент, що 
визначає спроможність НБСЄ запобігати 

конфліктам, врегульовувати кризові си-
туації та втілювати політичний механізм 
вирішення конфліктів» [9, 134–135]. Було 
встановлено принципи та умови залучення 
НБСЄ до миротворчих операцій: будь-які 
миротворчі операції мають передбачати 
залучення цивільних осіб та/або військо-
вих; повинні здійснюватися згідно Статуту 
ООН, за повного політичного контролю та 
під управлінням Постійного Комітету; не 
повинні супроводжуватися примусовими 
діями. При цьому всі держави-учасниці 
мають право брати участь у будь-яких 
миротворчих операціях. Другим етапом 
у розвитку процесу включення ОБСЄ до 
миротворчих операцій стала Хартія євро-
пейської безпеки 1999 р. Поступово ОБСЄ 
зміцнила свої позиції як важливий інсти-
туційний компонент європейської системи 
міжнародної безпеки, один з головних ін-
струментів запобігання, врегулювання кон-
фліктів та подолання їх наслідків.

Діяльність ОБСЄ в зонах конфліктів, 
як правило, зводиться до підтримки мир-
них зусиль ООН. Місії ОБСЄ вирішують 
питання щодо повернення біженців, які 
залишили свою країну під час збройного 
конфлікту, спостерігають за дотриман-
ням прав людини, оцінюють умови забез-
печення і захисту прав людини, охорони 
культурних цінностей під час збройних 
конфліктів [16, 76–78]. 

Розвиток демократичних інститутів. 
ОБСЄ виступає за зміцнення демократич-
них інститутів держав-учасниць, надаючи 
підтримку парламентам, судовим сис-
темам, що допомагає створювати більш 
ефективні урядові механізми і реалізову-
вати принцип верховенства права.

Спостереження за виборами. Ви-
бори – важлива складова демократичного 
процесу, що забезпечує підзвітність та 
легітимність урядів, сприяє стабільності. 
ОБСЄ направляє групи спостерігачів для 
спостереження за виборчими процесами 
на всьому просторі Організації. Експерти 
слідкують за підготовкою до виборів, за 
передвиборною кампанією, дією законо-

Студентське життя В. Фалалєєва



Вісник Академії адвокатури України

142

число 2(27) 2013.

давства, процедурою голосування та під-
рахунком голосів. Підводячи висновки, 
експерти вирішують, чи відповідають ці 
процедури міжнародним стандартам та 
вносять рекомендації щодо покращення 
виборчого процесу [10, 80].

Робота на місцях передбачає: зміц-
нення політико-військової безпеки, спо-
стереження за забезпеченням прав та осно-
воположних свобод людини, створення 
здорового економічного та екологічного 
середовища. ОБСЄ активно діє на рівні по-
льових місій дещо більше, ніж у 20 держа-
вах [15]. Спостерігає за виборами в різних 
регіонах, проводить семінари та навчальні 
курси. Діяльність на місцях включає заходи 
з надання допомоги в забезпеченні безпеки 
кордонів, в протидії транснаціональній ор-
ганізованій злочинності, в боротьбі з теро-
ризмом та ін.

З 30 січня 1992 р. Україна є рівноправ-
ним учасником ОБСЄ, вона бере активну 
участь у діяльності Організації, насампе-
ред, у роботі її керівних органів та прийнятті 
ними рішень. Україна залучена до всіх про-
цесів, пов’язаних зі зміцненням безпеки в 
регіоні, а також до політико-військового, 
людського, економіко-екологічного вимірів 
діяльності ОБСЄ, вона неодноразово залу-
чалась до різних заходів ОБСЄ, серед яких 
– заходи з врегулювання кризових ситуа-
цій. «Україна бере активну участь у роботі 
всіх керівних органів Організації, важли-
вим напрямом співробітництва держави з 
інститутами ОБСЄ має стати їх сприяння 
здійсненню Україною реформ у різних сфе-
рах суспільного життя» [3, 55].

Важливе значення мало активне спів-
робітництво України з місією ОБСЄ в 
Україні, а нині – з Координатором проектів 
ОБСЄ в Україні та його офісом. Протягом 
1994–1999 рр. в Україні діяла перша мiсiя 
ОБСЄ, що розташувалася в Києві з пред-
ставницьким офісом у Сімферополi. Її за-
вданням було запобігання та врегулювання 
конфлікту в Автономній Республiцi Крим. 
Мiсiя успішно виконала покладені на неї 
завдання – підтримання суверенітету, тери-

торіальної цiлiсностi, непорушності кордо-
нів України тощо – та в 1999 р. припинила 
функціонування в Україні. «Закриття Місії 
ОБСЄ в Україні стало першим в історії Ор-
ганізації випадком завершення роботи її 
польової структури у зв’язку з успішним 
виконанням свого мандата» [12, 295].

Вiдповiдно до рішення Постійної Ради 
№295 від 1 червня 1999 р. в Україні запро-
ваджено посаду Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні, на яку було призначено 
Пітера Буркхарда (Швейцарія). До його 
повноважень входило планування, вико-
нання i спостереження за реалiзацiєю в 
Україні проектів вiдповiдно до компетен-
ції ОБСЄ, забезпечення їх фінансування 
за рахунок виділення коштів з бюджету 
ОБСЄ та добровільних внесків її держав-
учасниць. Україна брала участь у заходах 
ОБСЄ з врегулювання балканської кризи, 
співпрацювала з Координатором проектів 
ОБСЄ в питаннях реалізації проектів на 
надання допомоги в облаштуванні кордону 
між Україною i Молдовою. Представники 
України працювали в мiсiях ОБСЄ в Грузії, 
Боснії i Герцеговині, Хорватії, Косово та ін. 
15 червня 2005 р. Координатором проектів 
ОБСЄ в Україні був призначений Джеймс 
Шумейкер. Він сформував в Україні вiддiл 
з питань демократизації, головним за-
вданням якого було вдосконалення демо-
кратичного управління та залучення гро-
мадськості до процесів прийняття рішень, 
зміцнення громадянського суспільства, 
що сприяє розвитку демократії на засадах 
верховенства права, захисту прав людини, 
транспарентності та підзвітності влади. 
18 червня 2012 р. посол Мадіна Джарбу-
синова (Казахстан) була призначена Коор-
динатором проектів ОБСЄ в Україні [15], 
вона змінила на цій посаді Любомира Ко-
пая (Чехія). Координатор проектів ОБСЄ в 
Україні співпрацює з ООН, Міжнародною 
Організацією Праці (МОП), Міжнародною 
Організацією з Міграції (МОМ) тощо.

Серед головних напрямів діяльності 
України в рамках ОБСЄ є наступні: вре-
гулювання «заморожених» конфліктів, на-
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самперед у Придністров’ї та Нагірному 
Карабасі [16, 76–78]; активна робота все-
редині ОБСЄ щодо реформування Органі-
зації задля підвищення її дієвості (Україна 
виступає за: збалансування трьох вимірів 
діяльності ОБСЄ – політико-військового, 
людського та економіко-екологічного, – 
вдосконалення роботи польових місій та 
миротворчої діяльності ОБСЄ, зміцнення 
аналітичного потенціалу Організації, за-
безпечення дотримання принципу геогра-
фічної рівності у кадровій політиці); вирі-
шення питань, пов’язаних з енергетичною 
безпекою; нагляд місії зі спостереження 
ОБСЄ за виборами в Україні; забезпечення 
свободи слова; залучення ВКНМ до вирі-
шення питання облаштування кримських 
татар i представників інших депортованих 
народів, обмін досвідом. ВКНМ активно 
вивчає становище української меншини 
в Росії та російської в Україні. На думку 
ВКНМ, в Україні, порівняно з Росією, 
створено кращі умови для культурного, 
національного, освітнього розвитку росій-
ської меншини [15].

БДIПЛ надає допомогу в роботі Упо-
вноваженому Верховної Ради України з 
прав людини, консультації з питань ре-
формування адміністративної структури 
Конституційного Суду України, сприяє 
вдосконаленню виборчого законодавства, 
надає допомогу в створенні Національної 
ради із запобігання торгівлі жінками та у 
вирішенні інших важливих питань [8, 136]. 
БДIПЛ здійснював спостереження за пар-
ламентськими виборами в Україні у жовтні 
2012 р. з метою з’ясування, наскільки ви-
бори до Верховної Ради України відпові-
дають зобов’язанням держави і міжнарод-
ним стандартам демократичних виборів. 
Парламентські вибори в Україні 2012 р. 
дістали позитивну оцінку місії зі спостере-
ження ОБСЄ, хоча були й зауваження. 

Нещодавно в рамках консультацій від-
бувся змістовний обмін думками стосовно 
діяльності ОБСЄ у 2013 р. під політич-
ним керівництвом України. Учасники об-
говорили такі питання, як врегулювання 

тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, 
започаткування діалогу щодо відновлення 
режиму контролю над звичайними зброй-
ними силами в Європі, активізація діяль-
ності ОБСЄ в економіко-екологічному ви-
мірі, функціонування людського виміру 
діяльності Організації [15]. Іноземні парт-
нери України високо оцінили відкритість 
її головування до проведення діалогу із за-
цікавленими сторонами щодо актуальних 
питань порядку денного Організації. Вони 
також заявили про готовність надавати всі-
ляке сприяння діяльності Міністра закор-
донних справ України як Діючому Голові 
ОБСЄ. 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні 
займається реалізацією проектів, розробле-
них за ініціативою українських урядових/
неурядових організацій та затверджених 
Міністерством закордонних справ Укра-
їни. Проектна діяльність стосується таких 
напрямів: приведення вітчизняного зако-
нодавства у відповідність із міжнародними 
зобов’язаннями України у сфері захисту 
прав людини та основоположних свобод; 
розвиток адміністративного права та сис-
теми адміністративної юстиції; запрова-
дження системи безкоштовної правової 
допомоги; покращення юридичної освіти; 
захист прав людини в контексті юридичної 
освіти; розвиток національного превентив-
ного механізму проти катувань та жорсто-
кого поводження у місцях тримання під 
вартою в Україні; протидія організованій 
злочинності; підтримка гендерної рівно-
сті та боротьба із гендерно-обумовленим 
насильством; свобода ЗМІ та перехід до 
цифрового телерадіомовлення; сприяння 
прозорості виборчих процесів в Україні; 
розвиток громадянського суспільства; 
сприяння співпраці між організаціями гро-
мадянського суспільства та місцевими ор-
ганами влади; перепідготовка та соціальна 
адаптація військовослужбовців, звільнених 
у запас; очищення територій від вибухо-
небезпечних залишків війни та боєприпа-
сів, їх утилізація; підвищення обізнаності 
школярів про безпечну поведінку під час 
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надзвичайних ситуацій; сприяння безпеці 
державного кордону; енергоефективність 
та доступ до інформації про стан довкілля; 
впровадження екологічної освіти в загаль-
ноосвітній школі; протидія екологічним 
правопорушенням на державному кордоні; 
адаптація до змін клімату; транскордонне 
стале управління басейном річки Дністер; 
підсилення належного урядування через 
використання цифрових адміністративних 
послуг [16, 58–59].

Відтак, ОБСЄ займає особливе місце 
серед міжнародних організацій, що займа-
ються питаннями безпеки, вона є загально-
європейською регіональною міжнародною 
організацією, головним інструментом за-
побігання конфліктам, врегулювання криз і 
післякризових ситуацій, важливою ланкою 
в забезпеченні європейської політико-вій-
ськової стабільності, розвитку різноплано-
вого та багаторівневого співробітництва, 
у тому числі з НАТО, ЄС, Радою Європи 
як партнерами ОБСЄ в новій європей-
ській архітектурі міжнародної безпеки, її 
«функціональним координатором». Зна-
чення ОБСЄ обумовлено не лише унікаль-
ністю її організаційної структури, а й тим 
фактором, що вона залишається єдиною 
спробою створення загальноєвропейської 
системи безпеки. Нині ОБСЄ опікується 
широким колом питань, включаючи контр-
оль над озброєнням і роззброєнням, пре-
вентивну дипломатію, заходи зі зміцнення 
довіри і підтримання безпеки, передусім 
економічної та екологічної безпеки, забез-
печення прав та основоположних свобод 
людини, спостереження за виборами.

Діяльність Організації охоплює, за зви-
чай, регіони, які стали ареною збройних 
конфліктів, що підкреслює актуальність 
механізмів та інструментів превентивної 
дипломатії ОБСЄ. Хоча югославські події 
довели неефективність миротворчої діяль-
ності ОБСЄ на Балканах, вона продовжує 
відігравати конструктивну роль з підтри-
мання стабільності у решті регіонів Єв-
ропи. Нинішні механізми функціонування 
ОБСЄ, насамперед щодо недопущення 
потенційних конфліктів і врегулювання 
наявних, незважаючи на її активність та 
наявність розгалуженої системи органів, 
потребують удосконалення, оскільки нові 
виклики і загрози «вимагають нових під-
ходів і спільних зусиль всіх суб’єктів за-
гальноєвропейського процесу – НАТО, 
ЄС, Ради Європи, ОБСЄ – на основі кон-
цептуальних правових положень Статуту 
ООН» [1, 134]. Аналіз діяльності ОБСЄ 
щодо протидії новітнім невоєнним загро-
зам європейській безпеці свідчить, що Ор-
ганізація діє гнучко і мобільно, а питання 
ефективності функціонування пов’язані, 
переважно, з обмеженістю її повноважень і 
станом виконання державами-учасницями 
взятих на себе зобов’язань. На наш погляд, 
викладене зумовлює необхідність розши-
рення повноважень та створення умов для 
підвищення дієвості органів ОБСЄ, покра-
щення механізмів прийняття та реалізації 
рішень, а також підкреслює важливість до-
бросовісного виконання державами-учас-
ницями взятих ними в її рамках міжнарод-
них зобов’язань.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена актуальным вопросам организации и деятельности ОБСЕ в совре-

менных условиях.
SUMMARY
The article is devoted to topical issues of the organization and activity of the OSCE in the 

modern conditions.

Рекомендовано кафедрою прав людини,  
міжнародного та європейського права
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Життя – це вольовий акт. Бути чи не бути? Безперечно, бажання кожного Божого 
створіння – бути. Це цілком закономірно і виправдано. Але бути ким чи не бути ким? Як 
залишитися собою, не згубити те гірчичне зернятко світла, що є в нас у всіх без винятку 
після яблука, що було надкушено. 

Відомим є той дивовижний факт (з огляду на «прогрес»), що середньовічна людина 
знала про себе набагато більше, не знаючи «благ» «цивілізації», була занурена у себе, 
тобто була ближчою до Бога. Тому, здається, сучасна людина, яку шалено поглинає 
матеріальний світ, має бути більш відповідальною перед собою, добре пам’ятаючи, що 
вона створіння Небес, покликане і приречене до Буття. Що вона має робити? Насправді 
дуже мало: бажання доброго, серця справедливого, любові щирої, справжньої. Tria 
vitandasunt: odium, invidia, contemptus. (Трьох речей треба уникати: ненависті, заздрості 
і зневаги).

Стає реальним присутність дихання Одкровення Св. Iоанна Богослова і хочеться 
прошепотіти: прости!

«Порятунок людини в тому, що вона може прищепитися до стовбура вічного дерева 
життя через нікчемний саджанець – вчинок добра» (Арх. Іоанн Крестьянкін).

Добро справжнє завжди втішає, несе найвищу духовну радість тому, хто це робить. 
Єдиною неегоїстичною радістю є власне радість добра. Це чудово і має бути осмислено. 

Спробуємо виявляти свої праведні почуття у дрібницях: не вбивати свого візаві ні 
словом, ні жестом.

Щоб не впасти в сумнівний стан достатньо запалити свічку в темній кімнаті, щоб 
світло охопило увесь ефір.

«Епоха Гуттенберга», що розпочалася з першої друкованої книги – Біблії, наблизила 
нас до можливості пізнати себе і цей світ через друковане Слово.

Німецького винахідника книгодрукування зображували з розгорнутим аркушем 
паперу в руках, на якому був напис «Fiat lux» (Хай буде світло). Так хай буде Світло у всіх 
сенсах! 

Т.І. ГОЛОВІНА, 
науковий бібліограф
(Академія адвокатури України)

FIAT LUX! (ХАЙ БУДЕ СВІТЛО!)

Немає нічого більш важлиого від речей, існування 
яких недоказано і взагалі малоймовірне 

(Герман Гессе)

Роздуми напередодні Світлого Воскресіння 

 © Т.І. Головіна, 2013.
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Всеукраїнська науково-практична конференція
«Рішення Європейського суду з прав людини,  
Конституційного Суду України та Верховного Суду України  
у системі права України»

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  
З ПРАВ ЛЮДИНИ, КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ 

УКРАЇНИ ТА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ  
У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ»

19 квітня 2013 року

Переклад у суді – невід’ємна частина су-
дового процесу як і присутність самого ад-
воката. Перекладач, що працює у суді, має 
гарно орієнтуватися у праві, знати мову та 
вміти спілкуватися. Окрім того перекладач 
повинен мати високий рівень самоконтролю 
та розуміти, наскільки важлива точність 
перекладу. Вимоги до перекладача у суді 
досить суворі й тому судовий перекладач 
повинен вирішити немало завдань для досяг-
нення мовної та культурної еквівалентності. 
Не варто також забувати, що під час роботи 
у суді перекладач неодноразово стикається 
з суперечливими ситуаціями, моральними 
дилемами й тому він повинен поводити себе 
бездоганно.

Термін «судовий переклад» застосову-
ється до широкого кола типів усних пере-
кладів – це зовсім не обов’язково усний пе-

реклад, що відбувається у залі суду. Сюди 
також відносять усний переклад у відділку 
міліції, у в’язниці, в імміграційному відділі 
і т.д. Основна задача судового перекладача – 
забезпечити взаєморозуміння між заявником, 
звинуваченим/підзахисним та судом, на всіх 
етапах судового розгляду/розслідування. У 
будь-якій ситуації та за будь-яких обставин 
судовий перекладач має виконувати переклад 
так, щоб включити усе, що було сказано, при 
цьому він повинен намагатися зберегти тон 
та стиль мови, суворо заборонено змінювати 
сказане яким-небудь чином або ж доповню-
вати.

За характером своєї діяльності судові 
перекладачі стикаються з людьми різних на-
ціональностей, вікових груп, релігійних та 
культурних світоглядів. Саме тому судовий 
перекладач повинен володіти багатим слов-

Н.М. АНТОНЮК,
 кандидат педагогічних наук, доцент

(Академія адвокатури України)

ІНОЗЕМНОМОВНИЙ ПЕРЕКЛАД  
В МЕЖАХ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ ТА РОБОТІ 

ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 © Н.М. Антонюк, 2013.
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никовим запасом та гарно розбиратися у 
тонкощах культурних та релігійних питань. 
Тому окрім лінгвістичних навичок судовим 
перекладачам необхідне ще і розуміння юри-
дичних процедур. При цьому вони мають 
зберігати неупереджене ставлення та конфі-
денційність. Якісний переклад у суді означає 
не просто задоволення запитів клієнта, але 
означає відповідність певним естетичним 
стандартам, щоб забезпечити тонкощі юри-
дичного процесу.

Судовий перекладач як ніхто інший по-
винен розуміти важливість конфіденцій-
ності. Також судовий перекладач повинен 
дотримуватися суворого протоколу, а у дея-
ких країнах від нього ще вимагають надавати 
усіляку допомогу колегам: перекладач має 
бути солідарним та уникати суперечок, щоб 
зберегти власну гідність у кожному конкрет-
ному випадку та не втратити обличчя профе-
сії в цілому.

Отже, головна вимога у професії су-
дового перекладача – це підготовка. В іде-
альному випадку перед початком судового 
процесу перекладач повинен ознайомитися 
з матеріалами справи, вникнути у деталі та 
ознайомитися з лексичною та термінологіч-
ною базою, що необхідна для цієї конкретної 
судової справи. За регламентом судовий пе-
рекладач має негайно проінформувати про ті 
випадки, коли він не може приймати участь у 

судових засіданнях в силу етичних, мораль-
них, релігійних та інших міркувань.

Список літератури:

1.  Алексеева И.С. Профессиональный 
тренинг переводчика / И.С. Алексеева. – СПб : 
Союз, 2001.

2.  Английский для юристов. Базовый курс 
: учебное пособие / под ред. Т.Н. Шишкиной. 
– М. : ТЕИС, 2002.

3.  Антонюк Н.М. Англійська мова. 
4 курс. Підручник / Н.М. Антонюк ; [за заг. 
ред. проф. В.І. Карабан]. – Вінниця : Нова 
Книга. – 440 с.

4.  Карабан В. Переклад англомовної 
юридичної літератури. Навчальний посібник 
/ В. Карабан, Л.М. Черноватий. – 3-є видання, 
виправлене і доповнене. – Вінниця : Нова 
Книга, 2006. – 656 с.

5.  Кияк Т.Р. Теорія і практика перекладу 
/ Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – Ві-Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – Ві- Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – Ві-Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – Ві-. – Ві-
нниця : Нова книга, 2006.

6.  Courts, Justi�e and Efficiency. A 
Socio-legal Study of Economic Rationality in 
Adjudication. Hector Fix-Fierro. 2004.

7.  R. Mur�hy. English Grammar in Use (for 
intermediate students). – Cambridge University 
Press, 2007y.

Особливе місце Конституційного 
Суду України в системі органів держав-
ної влади породжує багато запитань і про-
блем теоретичного і практичного характеру, 
пов’язаного з організацією і діяльністю 
єдиного органу конституційної юрисдикції, 
юридичною силою актів, які прий має Кон-
ституційний Суд, неможливість їх оскар-

жити, виконанням рішень органу конститу-
ційного контролю.

Питання юридичної природи актів Кон-
ституційного Суду України є актуальною і 
потребує теоретичного дослідження та зако-
нодавчого вдосконалення. 

У вітчизняній юридичній літературі 
проблему юридичної природи актів дослі-
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джували В. Тихий, В. Скомороха, В. Шапо-
вал, С. Шевчук, М. Тесленко, А. Селіванов, 
В. Бринцев, В. Гергелійник, Є. Євграфова, 
П. Рабінович, М. Савчин. Цікаві дослідження 
цієї проблеми висвітлені в працях російських 
науковців: В. Вітрука, Л. Лазарєва, Б. Єб-
зєєва, О. Кутафіна, Ж. Овсепян, М. Баглая. 
Проте єдності думок щодо вказаної про-
блеми та однозначного визначення правової 
природи та сутності рішень Конституційного 
Суду ні у вітчизняній ні в зарубіжній літера-
турі не має, питання так і залишається дис-
кусійним.

Метою цієї статі є спроба проаналізувати 
правову природу актів Конституційного Суду 
України та можливість визнання рішень Кон-
ституційного Суду джерелами права України. 

У відповідності з Конституцією Украї ни 
є два основних види актів органу консти-
туційної юрисдикції: 1) рішення – їх КСУ 
ухвалює з питань конституційності законів 
та інших правових актів та офіційного тлума-
чення Конституції України та законів України 
(ст. 150); 2) висновки – їх КСУ дає у спра-
вах щодо відповідності Конституції України 
чинних міжнародних договорів України або 
тих міжнародних договорів, що вносяться до 
Верховної Ради України для надання згоди 
на їх обов’язковість, а також щодо додер-
жання конституційної процедури розсліду-
вання і розгляду справи про усунення Прези-
дента України з поста в порядку імпічменту 
(ст. 151) [10]. 

У главі восьмій Закону України «Про 
Конституційний Суд України» передбачено 
види актів, які приймаються в конституцій-
ному судочинстві. У ст. 50 Закону передба-
чено прийняття процесуальних ухвал про 
відкриття провадження та про відмову у 
відкритті провадження у справі. Види актів 
Конституційного Суду визначаються також 
Регламентом КСУ у параграфі 54. Залежно 
від питань, що вирішуються на пленарному 
засіданні КСУ, акти суду поділяються на про-
цесуальні (щодо розгляду справ і вирішення 
конституційних спорів по суті) та не проце-
суальні (які не стосуються розгляду справ). 
Процесуальними актами КСУ є ухвали (в 
тому числі протокольні), рішення, висновки. 
Крім того, орган конституційної юрисдикції 
приймає рішення з організаційних питань 
внутрішньої діяльності КСУ: про затвер-

дження Регламенту, положення про секрета-
ріат, постійні комісії, про утворення Колегії 
суддів КСУ, про припинення повноважень 
судді, про дострокове звільнення з посади 
Голови КСУ, його заступників, та ін. 

Рішення Конституційного Суду при-
ймаються в особливому процесуальному 
порядку. Відповідно до ст. 63 Закону «Про 
Конституційний Суд України» – рішення 
приймаються, висновки даються Конститу-
ційним Судом поіменним голосуванням шля-
хом опитування суддів. Судді не мають права 
утримуватися від голосування. Рішення і 
висновки КСУ мотивуються письмово, під-
писуються окремо суддями, які голосували 
за їх прийняття і які голосували проти їх при-
йняття та оприлюднюються. Вони є остаточ-
ними і не підлягають оскарженню [5].

Таким чином, рішення КСУ мають 
загальнообов’язковий характер, ухвалю-
ються за особливою процедурою розгляду 
справ, і в якому встановлюється зміст право-
вого акту, що є предметом конституційного 
контролю та здійснюється тлумачення Кон-
ституції і законів України.

Суддя Конституційного Суду В. Кампо 
виокремив чотири концептуальні підходи 
до з’ясування природи рішень конституцій-
них судів. 1. Так, концепція конституційної 
юриспруденції (усталеної судової практики) 
передбачає, що рішення органів конститу-
ційної юрисдикції відповідно до засад верхо-
венства права й справедливості забезпечують 
конкретизацію і деталізацію конституційних 
приписів у конкретному історичному типі 
суспільства. За таких умов у рішенні кон-
ституційного суду містяться головні аспекти 
обґрунтування висновків, що формуються 
для вирішення конкретного конституційного 
спору і яких мають неухильно додержува-
тися всі його учасники (сторони) (Д. Комерс, 
П. Мартиненко, М. Марченко). 2. Квазіпре-
цедентна концепція рішень конституційних 
судів звертає увагу на елементи судових рі-
шень, які містять ознаки прецеденту (М. Ві-
трук, В. Лазарєв, С. Шевчук), однак через 
«зв’язаність» конституційних судів консти-
туцією та високим ступенем легітимності 
парламенту як законодавчого органу ця кон-
цепція залишається невизначеною. 3. Кон-
цепція актів органу конституційної юрисдик-
ції як нормативних (О. Кутафін, П. Рабіновіч, 
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А. Селіванов, О. Фрицький, В. Шаповал) 
зумовлена традицією пострадянських країн 
розглядати нормативно-правові акти як дже-
рела конституційного права, хоча конститу-
ційні норми містяться не лише у приписах 
конституції чи законів – їх зміст конкретизу-
ється і деталізується, зокрема, в актах органів 
конституційної юрисдикції. 4. Інтерпрета-
ційна концепція рішень конституційних су-
дів (П. Рабінович, І. Сліденко, М. Тесленко, 
В. Тихий, В. Шаповал) орієнтована на функ-
ціональний аспект діяльності органів консти-
туційної юрисдикції, хоча вони здійснюють 
інші функції [2, 101]. 

Вітчизняна правова доктрина вважає 
сумнівним джерелом права судові рішення, 
які нібито підривають принцип верховенства 
парламенту у нормотворенні. Конституційний 
Суд не є уповноваженим суб’єктом правотвор-
чості. Як засвідчує практика, Конституційний 
Суд України нерідко перебуває на межі між 
правозастосуванням і правотворчістю.

На думку В. Шаповала, за будь-яких умов 
конституційно і законодавчо визначена ком-
петенція Конституційного Суду не передба-
чає здійснення нормотворчості, не пов’язаної 
з регламентацією частини питань організації 
його внутрішньої роботи. Рішення і висновки 
не можуть мати характер нормативно-право-
вих актів, які здатні активно регулювати сус-
пільні відносини. Не можуть вони містити й 
окремі положення, які за природою були б 
позитивними нормативними реаліями. Зміст 
цих рішень і висновків, насамперед про офі-
ційне тлумачення норм Конституції і законів, 
має характер своєрідної тіні цих норм. Вони 
не існують самостійно від відповідних норм 
і можуть бути належним чином враховані 
тільки у процесі нормозастосування щодо 
положень Конституції і законів. Заперечення 
тези про не нормотворчу природу діяльності 
Конституційного Суду у здійсненні його 
основних повноважень, по суті, поставило б 
цей орган над усім державним механізмом і 
навіть над самим Основним Законом [16, 29]. 

Не можна не погодитись із В. Тихим, 
який зазначив, що рішення Конституційного 
Суду України, якими визнані закони, інші 
нормативно-правові акти або їх окремі по-
ложення неконституційними, мають силу 
нормативно-правового акта. Визнаючи той 
чи іншій нормативно-правовий акт некон-

ституційним і тим самим скасовуючи його, 
КСУ виконує функцію негативного право-
творця. Такі рішення фактично створюють 
нові правові норми. Вони поширюються на 
всіх суб’єктів права і породжують нові права 
і обов’язки [15, 30–31]. 

В. Гергелійник досліджуючи правову при-
роду рішень КСУ зазначає «у разі визнання 
КСУ закону або його окремих положень не-
конституційними «створюється нова норма 
права, яка скасовує попередню, поширюється 
на невизначене коло випадків, є обов’язковою 
для всіх суб’єктів правовідносин в Україні та 
не підлягає оскарженню», у випадку інтерпре-
тації, залежно від її об’єкта (конституції чи за-
кону), акти КСУ мають ознаки нормативності 
і не можуть розглядатися як джерело права. 
Вони є інтерпретаційними актами, що мають 
допоміжний характер [3, 14–15]. 

Слушною є пропозиція А. Селіванова, 
який зазначає, що Конституційний Суд 
України не лише здійснює конституційний 
контроль, тобто «очищує» законодавство від 
вразливого правового регулювання, але й є 
гарантом, коли застраховує Конституцію від 
порушень у правозастосуванні суб’єктами 
влади. Створюючи нові норми шляхом тлу-
мачення Конституції, Конституційний Суд 
наближається до позитивного законодавця 
[13, 34–36]. 

На підтвердження цієї думки можна на-
вести Рішення Конституційного Суду Укра-
їни (справа щодо внесення змін до Консти-
туції України) № 8-рп/ (1998 від 9 червня 
1998 р. – де створено нове правоположення 
про обов’язковість для Верховної Ради Укра-
їни висновків КСУ щодо законопроектів про 
внесення змін до Конституції України. Така 
норма не містилась у тексті Конституції 
України, а була сформульована Конституцій-
ним Судом у результаті тлумачення [12, 220].

Іншим прикладом може слугувати Рі-
шення КСУ (справа щодо порядку голосу-
вання та повторного розгляду законів Верхо-
вною Радою України ) № 11-рп/98 від 7 липня 
1998 р. – «…якщо Верховна Рада України, 
відхиливши пропозиції Президента України 
або повністю врахувавши їх, вносить за своєю 
ініціативою додаткові зміни до закону, не пе-
редбачені пропозиціями Президента України, 
то змінений у такий спосіб закон підпадає під 
дію ч. 2 ст. 94 Конституції України…» – своїм 
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тлумаченням розширив зміст ст. 94 Конститу-
ції України, оскільки раніше вона не містила 
таких положень [17, 107–108]. 

Іншої думки дотримується М. Тесленко, 
яка вважає, що навіть якщо КСУ запровадить 
нові норми, це не може розглядатися як втор-
гнення у компетенцію законодавчої влади. На-
приклад, рішення КСУ від 27 жовтня 1999 р. 
№ 9-рп0/99-КСУ шляхом офіційного тлума-
чення створив правову норму, поширивши 
інститут недоторканності й на осіб, які юри-
дично ще не вступили на посаду народного 
депутата України» [14, 8–9]. 

Наведені позиції вчених та приклади 
актів тлумачення свідчать про наявність 
підстав щодо правотворчої діяльності Кон-
ституційного Суду, яка не передбачена Кон-
ституцією України. Завдання єдиного органу 
конституційної юрисдикції – не змінювати, 
за допомогою своїх рішень норми Консти-
туції і законів, а виявляти їх реальний зміст, 
не «виправляти» конституційні приписи, а 
тільки тлумачити їх, тому слушною є пропо-
зиція щодо позбавлення КСУ повноважень 
офіційного тлумачення законів України. 

Узагальнюючи аналіз наукових дослі-
джень підтримуємо точку зору судді В. Брин-
цева, який вважає, що акти КСУ мають зо-
всім іншу правову природу, відрізняються 
від класичної правової норми за структурою, 
механізмом прийняття і набрання чинності. У 
зв’язку з цим виникає пропозиція припинити 
спроби обґрунтувати рішення Суду як класич-
ний нормативно-правовий акт, а визнати його 
специфічним джерелом права – судовим пра-
вом [1, 30]. 

Є країни де дискусія з приводу належ-
ності рішень конституційних судів до нор-
мативно-правових актів відсутня у зв’язку 
з чітким визначенням цього питання у зако-
нодавстві. Так в ст. 72 Закону «Про Консти-
туційний Суд Литовської республіки» закрі-
плено, що постанови конституційного суду 
мають силу закону і є обов’язковими для всіх 
інституцій влади, посадових осіб і громадян 
[7, 703]. 

У Ст. 94 (2) Основного Закону ФРН за-
значено, що… Федеральний закон визначає, 
в яких випадках рішення Конституційного 
суду мають силу закону [6, 151]. 

В ст. 4 Конституції республіці Казахстан 
зазначається, що нормативні постанови Кон-

ституційної Ради входять до системи діючого 
права Республіки [8, 214]. 

В ст. 153 Конституції Турції навпаки міс-
титься пряма заборона конституційному суду 
«чинити як законодавець».

Відповідно до ст. 2 Закону Республіки 
Білорусь «Про нормативні правові акти Рес-
публіки Білорусь» до нормативних правових 
актів віднесені не лише акти Конституційного 
Суду, а й Постанови Пленумів Верховного 
Суду Республіки Білорусь, Вищого Господар-
ського Суду, Генерального прокурора [4]. 

Виходячи з викладеного, посилаючись на 
досвід зарубіжних країн, необхідно на зако-
нодавчому рівні визначити правову природу 
рішень Конституційного Суду. 

Рішення, які приймає Конституційний 
Суд України, є обов’язковими до виконання 
на території України, остаточними і не мо-
жуть бути оскаржені. Частина 4 ст. 70 За-
кону «Про Конституційний Суд України» 
проголошує відповідальність згідно із за-
коном за невиконання рішень та недодер-
жання висновків Конституційного Суду 
України. Проте, як відомо, чинне законо-
давство не передбачає ні кримінальної, ні 
адміністративної відповідальності за неви-
конання рішень та недодержання висновків 
КСУ, по суті, виконання рішень базується на 
правосвідомості посадових осіб. Проблема 
виконання рішень Конституційного Суду, а 
в деяких випадках брутальне ігнорування 
рішень пов’язано з тим, що більшість рі-
шень КСУ адресується органам держав-
ної влади, які захищенні недоторканністю, 
важко уявити можливість впливати на ви-
конання рішень іншими засобами, крім по-
літичної відповідальності.

Правова позиція щодо обов’язковості ви-
конання Верховною Радою України рішень і 
висновків Конституційного Суду викладена 
в Рішенні № 8-рп/1998 від 9 червня 1998 р. 
у справі щодо внесення змін до Конституції 
України [9, 219]. 

Конституційний Суд України Рішен-
ням від 14 грудня 2000 року № 15-рп/2000 у 
справі про порядок виконання рішень КСУ 
виклав свою правову позицію, що рішення 
Суду мають пряму дію і для набрання чин-
ності не потребують підтвердження з боку 
будь-яких органів державної влади., а також 
право КСУ у разі необхідності визначити у 
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своєму рішенні, висновку порядок і строки 
його виконання та покласти обов’язок на від-
повідні державні органи забезпечити це ви-
конання [11, 18–19]. 

Викладене дозволяє зробити наступні ви-
сновки:

 – наведений аналіз наукових дослі-
джень переконує у необхідності ви-
знати на законодавчому рівні рішен-
ня Конституційного Суду України 
– джерелами права;

 – вважаємо за необхідне, прийняти 
Закон «Про нормативно-правові 
акти України» – де визначити місце 
актів Конституційного Суду в систе-
мі джерел права; 

 – оскільки виконання рішень КСУ – є 
обов’язковою вимогою Конституції 
України, пропонуємо врегулювати 
процедуру виконання рішень шля-
хом прийняття спеціального закону; 

 – потрібно провести порівняльний 
аналіз законодавства щодо виконан-
ня рішень органів конституційної 
юрисдикції у різних країнах; 

 – доцільно конкретизувати на законо-
давчому рівні вид юридичної від-
повідальності за невиконання, не-
належне виконання рішень КСУ та 
визначити порядок і процедури при-
тягнення до відповідальності.
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Всеукраїнська науково-практична конференція
«Рішення Європейського суду з прав людини,  
Конституційного Суду України та Верховного Суду України  
у системі права України»

Передбачаючи можливість звернення 
особи з позовом до суб’єкта владних повно-
важень в адміністративний суд, держава на-
дає громадянинові додаткові гарантії захисту 
порушених прав, свобод та інтересів з боку 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Виходячи з цього, суть ад-
міністративної юстиції розглядається як за-
хист суб’єктивних публічних прав суб’єктів 
матеріальних правовідносин [1, 26].

Статтями 60, 61 КАС України передба-
чено участь прокурора у справах, що роз-
глядаються адміністративними судами. Про-
курор віднесений до органів та осіб, яким 
законом надано право захищати права, сво-
боди та інтереси інших осіб та здійснювати 
представництво на будь-якій стадії адміні-
стративного процесу. 

Юридичний інтерес прокурора до про-
цесу завжди має державний характер, який 
визначається місцем прокуратури у системі 
органів державної влади. Участь прокурора 
в адміністративному процесі – це правова га-
рантія непорушності встановлених Конститу-
цією прав і свобод громадян, ухвалення закон-
ного і обґрунтованого рішення [2, 101–103].

Аналіз норм КАС України та наукових 
публікацій [1, 26–28; 3, 69–71; 4, 9–11; 5, 42–
44] дозволяє зробити висновок, що справа 
буде розглядатись в адміністративному суді 
лише тоді, коли предметом спору будуть 
правовідносини, пов’язані з реалізацією 
суб’єктом владних повноважень функцій ор-
ганізаційно-розпорядчого характеру, прикла-
дом чого є прийняття органами державної 
влади та місцевого самоврядування право-
застосовчих актів.

Випадки порушення вимог законодавства 
при прийнятті таких актів носять не одинич-

ний характер [6]. Однак, в представницькій 
діяльності прокурора на вказаному напрямі 
виникають певні труднощі. Так, ст.ст. 20, 23 
Закону України «Про прокуратуру» перед-
бачено право прокурора вносити подання 
про скасування нормативно-правового акта, 
окремих його частин або приведення його у 
відповідність із законом. 

Відповідно до ч. 3 ст. 20, ч. 1, 3 ст. 23 
Закону України «Про прокуратуру» при ви-
явленні порушень закону прокурор у межах 
своєї компетенції має право вносити подання 
як акт реагування з вимогою щодо скасу-
вання нормативно-правового акта, окремих 
його частин або приведення його у відповід-
ність із законом. Про результати розгляду по-
дання та вжиті заходи відповідний прокурор 
має бути повідомлений у визначений ним у 
поданні строк, який не може бути меншим 10 
днів.

Важливе значення для реалізації нада-
них прокурору законодавством повноважень 
має рішення Конституційного Суду України 
від 16 квітня 2009 р. № 7-рп/2009 [7, 20], яке 
перебуває, на нашу думку, у певній колізії з 
нормами Закону України «Про прокуратуру». 
Так, у вказаному рішенні зазначено, що рі-
шення органів місцевого самоврядування з 
мотивів їх невідповідності Конституції чи 
законам України зупиняються прокурором у 
встановленому Законом України «Про про-
куратуру» порядку з одночасним зверненням 
до суду. Однак, в разі звернення прокурора 
до суду без отримання відповіді на подання 
буде відсутнім спір про право, що не відпові-
датиме вимогам ч. 2 ст. 17 КАС України щодо 
наявності такого спору.

За таких підстав вважаємо доцільним 
звернення прокурора до суду з позовом до 

А.В. ГУСАРОВА, 
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суб’єкта владних повноважень щодо оскар-
ження його рішення при відмові органу в за-
доволенні подання прокурора.

Ухвалюючи рішення, Конституційний 
Суд України прийшов до висновку, що органи 
місцевого самоврядування не можуть скасо-
вувати свої попередні рішення, вносити до 
них зміни, якщо відповідно до приписів цих 
рішень виникли правовідносини, пов’язані з 
реалізацією певних суб’єктивних прав та охо-
ронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих 
правовідносин заперечують проти їх зміни чи 
припинення.

За наведених підстав подання прокурора 
при виникненні відповідно до прийнятого 
рішення правовідносин, пов’язаних з реалі-
зацією прав та інтересів, буде відхилено. Од-
нак, в даному випадку, прокурор не позбав-
лений права на звернення до суду з вимогою 
щодо задоволення його подання та відміни 
чи зміни прийнятого акту. Лише за рішенням 
суду в такому випадку може бути застосована 
реституція до правовідносин, що виникли за 
рішенням органу місцевого самоврядування.

Питання скасування рішень органів міс-
цевого самоврядування врегульовані також 
Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» [8, 20]. Зокрема, відповідно 
до п. 10 ст. 59 вказаного Закону, акти органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування 
з мотивів їх невідповідності Конституції 
України визнаються незаконними в судо-
вому порядку. Крім того, на підставі ст. 55 
Конституції України щодо гарантування кож-
ному права на оскарження в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади 
можуть бути визнані незаконними без по-
переднього внесення прокурором подання 
шляхом безпосереднього звернення до суду 
і рішення органів державної влади. Цілком 
слушною за таких обставин вважаємо думку 
М.М. Руденко, що у новому Законі «Про про-
куратуру» слід закріпити поряд з іншими ви-
дами прокурорських актів адміністративний 
позов прокурора [9, 196].

Таким чином, незаконні акти органів міс-
цевого самоврядування та органів державної 
влади можуть бути скасовані шляхом вне-
сення прокурором подання та шляхом звер-
нення до суду. При цьому звернення до суду 
можливе як при відхиленні подання проку-
рора, так і шляхом безпосереднього оскар-

ження до суду рішення органу державної 
влади чи органу місцевого самоврядування. 
При цьому, при поданні позову в разі відхи-
лення подання прокурор виступає у якості 
позивача, оскільки відмовою у задоволенні 
акту прокурорського реагування порушені 
його інтереси та інтереси прокуратури як 
державного органу, діяльність якого спрямо-
вана на всемірне утвердження верховенства 
закону, зміцнення правопорядку. 

Л. Єгоровим звертається слушна увага 
на складність заявлення позову прокурором 
(оминаючи процедуру внесення подання) про 
визнання незаконними рішень органів міс-
цевого самоврядування, якими зачіпаються 
права та інтереси необмеженого кола осіб 
(наприклад, скорочення мережі лікувальних 
закладів). В такому разі важко визначитися 
з вибором належного позивача, оскільки 
такими рішеннями порушуються права та 
інтереси невизначеного кола осіб або всієї 
територіальної громади [10, 12]. За таких 
підстав погоджуємось, що в даному випадку 
більш прийнятним буде застосування такого 
підходу до визнання акту незаконним, як 
першочергове внесення подання на рішення 
ради, а у разі його відхилення вбачається за 
доцільне в межах, визначених чинним зако-
нодавством, звернення з адміністративним 
позовом саме прокурора як суб’єкта владних 
повноважень [11, 44, 46–47].

Важливим для практичної реалізації 
вступу прокурора у справу, відкриту судом за 
зверненням іншої особи є рішення Конститу-
ційного Суду України № 7-рп/2009.

У рішенні Конституційного Суду України 
№ 7-рп/2009 від 16 квітня 2009 р. зазначено, 
що право прокурора оскаржувати до суду 
рішення органів місцевого самоврядування 
не є абсолютним, оскільки у Конституції 
України закріплено, що її норми є нормами 
прямої дії, а отже, звернення до суду для за-
хисту конституційних прав і свобод людини і 
громадянина, як і право на оскарження в суді 
рішень органів місцевого самоврядування 
гарантується безпосередньо на підставі Кон-
ституції України кожному [7, 19].

Права (інтереси) місцевого самовряду-
вання – комплексне поняття, яке об’єднує 
права (інтереси) як муніципальних утворень, 
органів та посадових осіб місцевого само-
врядування, так і громадян. Якщо виданий 
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органом місцевого самоврядування акт об-
межує права місцевого самоврядування, 
або порушує права територіальної громади, 
то це значить, що порушені права кожного 
учасника самоврядування [12, 46–47]. По-
рушення прав місцевого самоврядування, 
таким чином, неминуче тягне за собою по-
рушення прав кожного мешканця громади, 
що дає йому право на оскарження рішення 
до органу, що його прийняв, та звернення до 
суду.

В даному випадку, прокурор, застосову-
ючи надане йому ст. 35 Закону України «Про 
прокуратуру» право, може вступити у справу 
в інтересах громадянина, який оскаржує рі-
шення органу місцевого самоврядування чи 
органу державної влади на будь-якому етапі 
її розгляду, визначивши та обґрунтувавши 
підстави для представництва інтересів гро-
мадянина або держави.

У випадку вступу прокурора у справу в 
інтересах держави виникатиме проблема у 
визначенні сторін спору. Конституційний 
Суд України у рішенні № 3-рп від 8 квітня 
1999 р. зазначив, що держава може вбачати 
свої інтереси не тільки в діяльності держав-
них органів і підприємств, але й в діяльності 
приватних підприємств [13, 35]. В цьому 
випадку виникає запитання: чи не буде в 
такому разі співпадіння особи позивача та 
відповідача? Так, обґрунтовуючи необхід-
ність захисту інтересів приватного підпри-
ємства, в діяльності якого держава вбачає 
свій інтерес, прокурор, як вже було зазна-
чено, зобов’язаний визначити орган, уповно-
важений державою здійснювати відповідні 
функції у спірних відносинах. В той же час 
відповідачем у справі являтиметься суб’єкт 
владних повноважень, тобто орган держав-
ної влади, орган місцевого самоврядування, 
їхня посадова чи службова особа, інший 
суб’єкт при здійсненні ними владних управ-
лінських функцій на основі законодавства, в 
тому числі на виконання делегованих повно-
важень (п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України). У ви-
падку вступу прокурора у справу в інтересах 
приватного підприємства фактично можливі 
випадки співпадіння особи позивача та від-
повідача. 

З іншого боку, КАС України передбачає 
розгляд адміністративними судами спорів 
між суб’єктами владних повноважень, проте 

цей розгляд обмежений питаннями реаліза-
ції їх компетенції у сфері управління, у тому 
числі делегованих повноважень. Таким чи-
ном, вступ прокурора у справу в інтересах 
приватного підприємства та суб’єкту владних 
повноважень, не дивлячись на теоретичну 
можливість, при практичній його реалізації 
стикатиметься з низкою проблем.

Дослідження вказаного питання дозволяє 
зробити висновок про необхідність його по-
дальшого вивчення та вдосконалення законо-
давства з приводу вступу прокурора у справу, 
розпочату судом за позовом іншої особи.
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Вивчення судової практики, вказує на 
той факт, що застосування рішень всіх за-
значених судів є доволі рідким. Також од-
нією із найгостріших проблем вітчизняного 
судочинства є реальне виконання судових рі-
шень. Важливість теми зумовлена реаліями 
сьогодення, тому буде доречно поглянути на 
це питання саме в площині застосування та 
виконання зазначених рішень.

Система права являє собою комплекс 
взаємопов’язаних і взаємодіючих чинних 
юридичних норм держави, а її структура – це 
об’єктивно зумовлена внутрішня організація 
права держави, яка полягає в єдності й пого-
дженості всіх юридичних норм держави та 
в їхньому розподілі за галузями та інститу-
тами права. Співвідношення система права і 
система законодавства можна визначити, як 
співвідношення змісту і форми його виразу. 

Судові рішення – це акти правосуддя у 
справі, які ґрунтуються на встановлених у 
судовому засіданні фактах і застосуванні 

норм матеріального та процесуального права 
[14, 402].

Прикладом, п. 2 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 18 грудня 2009 
року № 14 «Про судове рішення у цивільній 
справі» визначає, що рішення суду як най-
важливіший акт правосуддя покликане забез-
печити захист гарантованих Конституцією 
України прав і свобод людини та здійснення 
проголошеного Основним Законом України 
принципу верховенства права. Згідно п. 12 у 
мотивувальній частині кожного рішення має 
бути наведено також посилання на закон та 
інші нормативно-правові акти матеріального 
права, у відповідних випадках – на норми 
Конституції України, на відповідні статті 
ЦПК й інші норми процесуального права. 
У разі необхідності мають бути посилання 
на Конвенцію та рішення Європейського 
суду з прав людини, які згідно із Законом 
України «Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду з прав 

Л.В. КИСЕЛЬОВА, 
адвокат

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ, КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА 
ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ПРАВА 

УКРАЇНИ: ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ

 © Л.В. Кисельова, 2013.



157

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Рішення Європейського суду з прав людини,  
Конституційного Суду України та Верховного Суду України  
у системі права України»

людини» є джерелом права та підлягають за-
стосуванню в даній справі. Також, у необхід-
них випадках суд зазначає про урахування: 
рішення Конституційного Суду України про 
офіційне тлумачення Конституції та зако-
нів України, які підлягають застосуванню 
в справі та при вирішенні питання про від-
повідність Основному Закону України нор-
мативно-правових актів, постанов Пленуму 
Верховного Суду України, з питання застосу-
вання норм процесуального та матеріального 
права, які підлягають застосуванню в даній 
справі [7].

Таким чином, прямо вказано про необ-
хідність застосування і рішень Європей-
ського суду з прав людини, і рішень Консти-
туційного Суду України, і рішень Верховного 
Суду України.

Законом «Про ратифікацію Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року, Першого протоколу та 
протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» Україна 
повністю визнала дію норми щодо визнання 
обов’язковою юрисдикцію Європейського 
суду з прав людини в усіх питаннях, що сто-
суються тлумачення й застосування Конвен-
ції (ст. 32 Закону). Обов’язкова сила рішень і 
їх виконання встановлені ст. 46. Відповідно 
ст. 9 Конституції України зазначена Конвен-
ція є частиною національного законодавства 
України, та у зв’язку з цим – джерелом зако-
нодавчого правового регулювання і правозас-
тосування в Україні. 

«Це опосередковано змушує враховувати 
при здійсненні правосуддя у цивільних спра-
вах прецеденти Європейського Суду з прав 
людини. Але справа не тільки в прецеденті. 
Прецеденти Європейського Суду з прав лю-
дини визначають, як саме має бути застосо-
вана Конвенція. За кожним судовим преце-
дентом стоїть певна норма Конвенції, яка є 
частиною законодавства України. Верховний 
Суд України практикує у своїх рішеннях по-
силання на норми Конвенції, але дуже рідко 
можна зустріти такі посилання у рішеннях 
судів першої інстанції [5, 70]. А саме цим рі-
шенням суду цивільна справа вирішується по 
суті. 

Таким чином, рішення Європейського 
Суду можна вважати офіційною формою 
роз’яснення основних прав кожної людини, 
закріплених і гарантованих Конвенцією, 

тому має важливе значення в аспекті засто-
сування. 

Закон України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з 
прав людини» є майже ключовим у питанні 
застосування та виконання. Так, застосування 
судами Конвенції та практики Суду визначено 
ст. 17, за якою Суди застосовують при розгляді 
справ Конвенцію та практику Суду як дже-
рело права; а виконання Рішення – ст. 2, за ч. 1 
якої Рішення є обов’язковим для виконання 
Україною відповідно до ст. 46 Конвенції. По-
рядок виконання Рішення визначається цим 
Законом, Законом України «Про виконавче 
провадження», іншими нормативно-право-
вими актами з урахуванням особливостей, що 
передбачені цим Законом (ч. 2 ст. 2 Закону). 

Отже, Законом встановлена імперативна 
норма щодо застосування Конвенції, і рі-
шення Європейського суду є обов’язковим 
для виконання Україною.

Як рух по вертикалі на шляху застосу-
вання та виконання, слід зазначити постанову 
Кабінету Міністрів України від 31 травня 
2006 р. № 784 «Про заходи щодо реалізації 
Закону України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду 
з прав людини» та затвердження Положення 
про Урядового уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини. 

З практики можна навести, наприклад, 
Рішення в справі «Нечипорук і Йонкало 
проти України» від 21 квітня 2011 р., та при-
йняття за цим Постанови Верховного Суду 
України від 6 лютого 2012 р. № 5-27кс2011 
«Про перегляд вироку з підстав порушень 
Україною міжнародних зобов’язань при ви-
рішенні справи судом». 

Кроком розвитку упровадження Конвен-
ції та рішень Європейського суду як джерела 
права у правосуддя України можна вважати 
прийняття Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів», яким процесуальні кодекси 
доповнено нормами про те, що рішення 
Верховного Суду України, прийняте за на-
слідками розгляду заяви про перегляд судо-
вого рішення з мотивів неоднакового засто-
сування судом (судами) касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального права 
у подібних правовідносинах, є обов’язковим 
для всіх суб’єктів владних повноважень, які 
застосовують у своїй діяльності нормативно-

Л.В. Кисельова
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правовий акт, що містить зазначену норму 
права (закону), та для всіх судів України.

Отже, рішення Європейського суду ма-
ють становити ідеологічно-правову (цін-
нісну) основу для здійснення правосуддя в 
Україні. Фактичне закріплення цього поло-
ження відбулося в низці постанов Пленуму 
Верховного Суду України. З цього приводу 
є сенс зазначити, що простежується зв’язок 
сутності правових позицій, сформульова-
них у рішеннях Європейського суду, які 
мають загальнообов’язкову природу для 
практики вітчизняних судів загальної юрис-
дикції, з висновками та рішеннями Консти-
туційного Суду України та Верховного Суду 
України [15].

Рішення Європейського суду стосуються 
офіційного тлумачення й застосування Кон-
венції та обов’язкові для виконання дер-
жавами – учасницями Конвенції; рішення 
Конституційного Суду України стосуються 
офіційного тлумачення Конституції та зако-
нів України та обов’язкові для виконання.

Конституційний Суд України, як єдиний 
орган конституційної юрисдикції в Україні, 
ухвалює рішення, які займають провідне 
місце в системі конституційного судочинства. 
Так, ст. 74 Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України» передбачено, що суд може 
вказати на преюдиціальність свого рішення 
при розгляді судами загальної юрисдикції по-
зовів у зв’язку з правовідносинами, що вини-
кли внаслідок дії неконституційного акта, а 
ст. 69 визначено, що рішення і висновки Кон-
ституційного Суду України є обов’язковими 
до виконання. Всі рішення Суду наділені 
винятковими ознаками, властивими тільки 
їм та породжують рівні юридичні наслідки. 
Обов’язковість, остаточність та неоскаржу-
ваність цих рішень – основні ознаки, закрі-
плені в Конституції України та зазначеному 
Законі Саме ці ознаки рішень вказують на 
обов’язковість їх втілення в життя за відпо-
відною, закріпленою законодавством про-
цедурою, визначеними суб’єктами, які здій-
снюють ці рішення, формою їх здійснення та 
інше. Кожне рішення, незалежно від того чи 
це про відповідність Конституції України, чи 
про офіційне тлумачення, ухвалюється Кон-
ституційним Судом України із конкретною 
метою. Сам процес реалізації передбачає не 
лише втілення рішення в життя шляхом його 

виконання, дотримання, застосування чи ви-
користання, але і досягнення тієї мети або 
настання результату, що визначається самою 
ж правовою природою рішення. В аспекті ви-
конання, інакше кажучи, ефективності реалі-
зації рішень Конституційного Суду України, 
важливим є і питання щодо встановлення 
юридичної відповідальності за невиконання, 
неналежне виконання та за створення пере-
шкод виконанню рішень.

Взагалі, визначення відповідальності 
«встановленої законом», на думку автора, 
є досить «м’яким та не конкретизованим». 
Варто відзначити можливість застосування 
юридичної відповідальності і при недотри-
манні, незастосуванні чи неналежному засто-
сування рішень Конституційного Суду Укра-
їни [13]. Прикладом, що стосується Рішень 
Європейського суду з прав людини, ст. 16 
Закону України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду 
з прав людини» відповідальність за неви-
конання чи неналежне виконання Рішення 
визначена таким чином, що у разі його неви-
конання або неналежного виконання винні 
службові особи, до повноважень яких нале-
жить це виконання, несуть адміністративну, 
цивільну або кримінальну відповідальність. 

Обов’язковість судових рішень є кон-
ституційною засадою судочинства (ст. 129 
Конституції України). Судові рішення 
ухвалюються судами іменем України і є 
обов’язковими до виконання на всій терито-
рії України (ст. 124 Конституції). 

Сучасний стан виконання судових рішень 
потребує розробки стратегії реформування 
системи виконання судових рішень. З цього 
приводу є пропозиції щодо можливого за-
провадження приватної виконавчої служби, 
хоча навколо цього питання точиться багато 
суперечок.

Реальне виконання рішення суду сприяє 
втіленню законів у життя та зміцненню їх 
авторитету, судове рішення за своєю суттю 
охороняє права, свободи та законні інтер-
еси громадян, окрім того є завершальною 
стадією судового провадження. Крім того, 
за своєю суттю та правовими наслідками су-
дове рішення має силу закону, хоч при цьому 
не створює нових правових норм, а лише 
відновлює порушене право. Розгляд справи 
у передбачені процесуальними кодексами 
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строки, а також якісне виконання рішення 
суду в розумні строки є запорукою ефектив-
ності правосуддя.
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Обираючи цю тему для виступу, я керу-
валася важливістю цієї теми, її актуальністю. 

На сьогодні громадяни України все частіше 
звертаються зі скаргами до ЄСПЛ. Дуже 
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важливо, що механізм виплат компенсацій 
(сатисфакцій) працює майже безперебійно та 
без затримань. Що не може не тішите. Але чи 
все є так добре? Де саме держава бере міль-
йони на виплати компенсацій? Чи не відбу-
вається це за рахунок платників податків та 
соціальних фондіів? І що відбувається надалі 
з посадовцями, в чиїх діях судді ЄСПЛ поба-
чили порушення прав та свобод людини? Чи 
компенсують вони державі виплати за свої 
помилки, як це передбачено законом? Тому 
метою мого дослідження я обрала відповіді 
саме на ці питання.

Щорічно на сайті Міністерства юстиції 
України публікуються звіти Урядового упо-
вноваженого у справах європейського суду 
з прав людини про результати діяльності у 
справах Європейського суду з прав людини 
(далі – Суд). На сайті є звіти за 2006 – 2012 
роки.

За статистикою цих звітів Україна за-
вжди знаходиться в топ-п’ятірці за кількістю 
справ, що знаходяться на розгляді в Суді, по-
між 47 країнами – учасницями, які ратифі-
кували Конвенцію про захист прав людини і 
основоположних свобод.

Дані з сайту Міністерства юстиції (звіти 
урядового уповноваженого):

Але на мій погляд це не є коректною ста-
тистикою. Україна є другою за розмірами 
державою в Європі. І сьомою за населенням. 
Тому доречна буде статистика про кількість 
скарг на долю населення. Наприклад, на 
10 тис. населення. Ці данні були взяті з офі-
ційного сайту ЄСПЛ (http://www.echr.coe.int/
echr/) (Схема 1).

У звітах також зазначена кількість рі-
шень, що прийняті Судом протягом року 
відносно України, так у 2006–2012 роках діа-

пазон рішень становив від 109 до 171 на рік. 
Однак, ці цифри не відображають дійсної 
кількості скарг, що розглянуті Судом, та за 
якими рішення прийняті проти України. Од-
ним рішенням Суду можуть бути розглянуті 
десятки, а то і сотні скарг громадян проти 
України. Наприклад, у 2012 році рішенням у 
справі «Алпатов та інші проти України» Су-
дом розглянуті 108 скарг, у справі «Харук та 
інші проти України» – 116 скарг, рішення ви-
несені на користь заявників. Стає незрозумі-
лим, чому у звітах штучно зменшується кіль-
кісний показник рішень Суду щодо України? 
А у загальному рейтингу того ж звіту Україну 
некоректно позиціонують у першій п’ятірці 
за загальною кількістю скарг не згадуючи 
про кількість позовів на долю населення. 

Для з’ясування стану виконання Украї-
ною рішень ЄСПЛ, необхідно окремо звер-
нути увагу на перелічені у звітах найбільш 
поширені порушення Україною положень 
Конвенції, що зазначені в рішеннях Суду. З 
року в рік у звітах зазначаються майже од-
накові порушення Конвенції (наступні данні 
містяться у щорічних звітах):

• Невиконання або тривале виконання 
рішень національних судів.

• Тривале провадження досудового 
слідства у кримінальних справах та 
розгляд справ судами.

• Неефективність розслідування кримі-
нальних справ, яке проводилось пра-
воохоронними органами за фактами 
смерті, зникнення осіб.

• Погане поводження з боку представ-
ників державних органів, передовсім 
у місцях досудового тримання осіб під 
вартою та в місцях виконання покарань.

• Неналежні матеріально-побутові 
умови тримання осіб, які перебувають 
в місцях досудового тримання під вар-
тою або в місцях виконання покарань, 
а також ненадання вказаній категорії 
осіб адекватної медичної допомоги.

• Недоліки законодавства та судової 
практики, які призводять до тримання 
особи під вартою без належної закон-
ної підстави.
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• Недоліки судової практики, за якої 
обвинувальні вироки національних 
судів вирішальною мірою ґрунту-
ються на зізнавальних показаннях, які 
були надані особою на досудовому 
слідстві в якості свідка та/або від яких 
особа на стадії судового слідства від-
мовляється, небезпідставно стверджу-
ючи про недобровільність їх надання.

У рішеннях Суду так і зазначається: «…
порушення в Україні цих положень є чисель-
ними, що свідчить про існування в Україні 
системної проблеми…».

Отже, протягом 2006–2012 року Урядо-
вий уповноважений звітує майже про одні 
й ті ж самі порушення Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, але 
ситуація не змінюється. У чому ж тоді сенс 
звернення до ЄСПЛ? Правосуддя повинно 
бути дієвим, інакше втрачається зміст цих 
скарг з року в рік до одного й того ж відпо-
відача з тих самих підстав.

Виплати з Державного бюджету України 
відповідно до рішень Суду відповідно до зві-
тів:

Але мене сьогодні ці-
кавить саме справедлива 
сатисфакція заявникам – це 
відшкодування моральної 
та матеріальної шкоди заяв-
никам внаслідок порушення 
Конвенції. Тобто щорічно з 
Державного бюджету Укра-
їни внаслідок порушення 
державою (державними ор-
ганами, службовими осо-
бами державних органів) 
Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод заявникам 
виплачуються мільйони гривень. 

Проте в Україні є Закон «Про виконання 
рішень та застосування практики Європей-
ського суду з прав людини», який перед-
бачає, що Міністерство юстиції України 
зобов’язано звернутися з позовом про від-
шкодування збитків, завданих Державному 
бюджету України, до особи, з вини якої Єв-
ропейським судом було прийнято рішення 
проти України. Наказом Міністерства від 
31 жовтня 2008 року N1885/5 навіть затвер-
джений порядок представництва інтересів 
держави за такими позовами. При цьому за-
значений наказ передбачає, що Міністерство 
юстиції України має звертатися до Генераль-
ної прокуратури України із заявою про вчи-
нення злочину стосовно осіб, з вини яких 
Європейським судом було прийнято рішення 
проти України.

З метою з’ясування того, яким чином ви-
конуються ці положення Закону та наказу, 
мною до Міністерства юстиції України був 
направлений запит про надання доступу до 
публічної інформації. Міністерство юстиції 
надало наступну інформацію: 

«За період з 2006 р. по теперішній час МЮ 
України до національних 
судів України подано 165 
позовів про відшкодування 
збитків, завданих Держав-
ному бюджету України вна-
слідок виконання рішень 
ЄСПЛ на суму 67 864 616,5 
грн., з яких задоволено133 
позови на суму 65 334 485,8 
грн. та фактично стягнуто 
коштів на суму 148 510,06 

Схема 1.

Д. Погодіна
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гривень. З метою проведення перевірки та 
встановлення осіб, винних у заподіянні збит-
ків Державному бюджету України внаслідок 
виконання рішень ЄСПЛ, Міністерством по-
дано 450 заяв до Генеральної прокуратури 
України».

Отже, відповідно до Закону та наказу 
Міністерство юстиції України звертається з 
позовами до суду та заявами до Генеральної 
прокуратури України щодо осіб, з вини яких 
Європейським судом було прийнято рішення 
проти України. Суди в більшості випадків за-
довольняють ці позови, але за весь час (2006–
2013 рр.) стягнуто лише 148 510,06 грн. Що 
не може бути порівняно з тими мільйонними 
збитками, які зазнає Державний бюджет, а 
отже платники податків.

Таким чином, зазначена статистка ілю-
струє, що причиною невтішної для України 
ситуації в Європейському суді з прав людини 
є те, що особи, винні в порушенні Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод та заподіянні збитків бюджету, не не-
суть належної відповідальності. Не викону-
ються в повному обсязі задекларовані в За-
коні України регресні виплати Державному 
бюджету. Порушення Україною Конвенції 
оплачуються з Державного бюджету Укра-
їни, тобто фактично за рахунок платників по-
датків. 

Враховуючи вищезазначене – мої про-
позиції удосконалення законодавчих норм 

щодо відповідальності осіб, з вини яких 
ЄСПЛ було прийнято рішення проти дер-
жави Україна: 

• введення автоматичного звіль-
нення посадової особи, з вини якої 
Європейським судом було прийнято 
рішення проти України, з забороною 
на зайняття таких посад по-життєво

• введення автоматичного порушення 
кримінального провадження щодо 
осіб, з вини яких Європейським судом 
було прийнято рішення проти України, 
та його подальшого жорсткого контр-
олю з боку Генеральної прокуратури 
України

• встановлення відповідальності для 
посадових осіб Міністерства юстиції 
України за порушення вимог, встанов-
лених ч. 5 ст. 9 ЗУ «Про виконання 
рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини»

• забезпечення реалізації матеріаль-
ної відповідальності в процесі вико-
навчого провадження, зокрема, роз-
ширення бази об’єктів стягнення в 
примусовому порядку для відшкоду-
вання збитків, завданих Державному 
бюджету України внаслідок виплати 
відповідного відшкодування за рішен-
нями ЄСПЛ.

Обов’язковою умовою реформування 
правової системи в Україні є удосконалення 
механізму реалізації конституційного прин-
ципу верховенства права як гарантії демокра-
тичного розвитку. 

Основні засади судочинства, встановлені 
ч. 2 ст. 129 Конституції України, доповню-
ють основоположний принцип верховенства 
права, який визнається і діє в Україні відпо-
відно до ст. 8 Основного Закону. Ця норма є 

О.І. ПОТИЛЬЧАК, 
суддя Верховного Суду України

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА  
У РІШЕННЯХ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
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визначальною у системі державної політики 
щодо захисту прав та свобод людини і гро-
мадянина.

Крім того, співвіднесення принципу 
верховенства права з пріоритетністю фунда-
ментальних і невід’ємних прав людини за-
свідчує Загальна декларація прав людини від 
1948 року – «...надзвичайно важливо, щоб 
права людини були захищені верховенством 
права».

Верховенство права, у свою чергу, Кон-
ституційний Суд України у рішенні від 2 
листопада 2004 року № 15-рп визначає як па-
нування права у суспільстві, що вимагає від 
держави його втілення у правотворчу та пра-
возастосовну діяльність, зокрема у закони, 
які за своїм змістом мають бути проникнуті 
передусім ідеями соціальної справедливості, 
свободи, рівності тощо. 

Відповідно до Європейської конвенції 
про захист прав і свобод людини і грома-
дянина основою права, передбаченого ст. 6 
Конвенції є принцип верховенства права – 
визнання найвищою цінністю прав і свобод, 
законних інтересів людини і громадянина, 
серед яких особливе місце відведено праву на 
доступ до неупередженого, безстороннього 
суду, розгляд справи у розумний строк та ви-
несення справедливого рішення у справі.

Саме у цьому контексті на судову владу 
як гаранта дотримання та забезпечення на-
лежного захисту законних інтересів, віднов-
лення порушених прав людини і покладено 
завдання ефективної реалізації конституцій-
них прав.

Принцип верховенства права неодмінно 
і безпосередньо пов’язаний із регламентова-
ним правом на справедливий судовий розгляд 
відповідно до належної правової процедури, 
що утверджує роль незалежних і неуперед-
жених судів у забезпеченні захисту й гарантії 
здійснення прав та законних інтересів. Отже, 
«...справжня незалежність судової влади по-
чинається із застосування у процесі судочин-
ства принципу верховенства права...»1. 

Правові засади організації судової влади 
та здійснення правосуддя в Україні з метою 
захисту прав, свобод та законних інтересів 
людини і громадянина, прав і законних ін-

1 Стефанюк В.С. Судовий адміністративний про-
цес : монографія. – Харків : Консум, 2003. – 31 с.

тересів юридичних осіб, інтересів держави 
на засадах верховенства права визначені 
у Законі України «Про судоустрій і статус 
суддів». Зокрема, ст. 6 Закону України вста-
новлено, що суди здійснюють правосуддя на 
основі Конституції та законів України, забез-
печуючи при цьому верховенство права. 

Відповідно до постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України від 1 листопада 1996 
року № 9 судова діяльність, ґрунтуючись 
на принципі верховенства права, має бути 
спрямована на захист конституційних прав 
і свобод від будь-яких посягань шляхом за-
безпечення своєчасного та якісного розгляду 
конкретних справ.

Особливу роль у здійсненні такого меха-
нізму відведено Верховному Суду України як 
найвищому судовому органу в системі судів 
загальної юрисдикції, чиї повноваження ви-
значено ст. 30 Закону України «Про судоу-
стрій і статус суддів», у тому числі й стосовно 
перегляду справ з підстав неоднакового за-
стосування норм матеріального права судами 
касаційної інстанції. У 2012 році Верховним 
Судом України з таких підстав було перегля-
нуто 769 справ. Зауважимо, що із прийняттям 
Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» процесуальні кодекси було доповнено 
статтями щодо обов’язковості судових рі-
шень Верховного Суду України – ці рішення 
є обов’язковими для всіх суб’єктів владних 
повноважень, які застосовують у своїй ді-
яльності нормативно-правовий акт, що міс-
тить зазначену норму права, та для всіх судів 
України. Суди зобов’язані привести свою су-
дову практику у відповідність із рішеннями 
Верховного Суду України. Ще пунктом 2 по-
станови Пленуму Верховного Суду України 
«Про судове рішення у цивільній справі» від 
18 грудня 2009 року № 14 було встановлено, 
що рішення суду як найважливіший акт пра-
восуддя покликане забезпечити захист гаран-
тованих Конституцією України прав і сво-
бод людини та дотримання проголошеного 
Основним Законом принципу верховенства 
права. Це свідчить про особливий статус та 
визначальний характер рішень Верховного 
Суду України для всієї системи правосуддя, 
оскільки охорона і гарантування прав лю-
дини, зокрема права на справедливий суд, є 
прерогативою діяльності найвищого судо-
вого органу України. 

О.І. Потильчак
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Про виняткову важливість ролі Верхо-
вного Суду України свідчить і покладене на 
нього завдання із забезпечення єдності су-
дової практики, однакового застосування су-
дами законодавства України, впровадження 
результатів розгляду справ Європейським су-
дом з прав людини у вітчизняне судочинство. 

Зважаючи на викладене, слід констату-
вати, що внесення змін до процесуального 
законодавства стосовно обсягу повноважень 
найвищого судового органу істотно поліп-
шить якість правосуддя, сприятиме утвер-
дженню самостійності та незалежності 
суддів, підвищенню ефективності судового 
захисту прав і свобод людини і громадянина, 
рівня довіри населення до судової системи.

Вкрай актуальним на сьогодні є питання 
законодавчого закріплення права Верхо-
вного Суду України самостійно ухвалювати 

рішення про допуск до розгляду справ із 
підстав неоднакового застосування норм як 
матеріального, так і процесуального права, а 
також з перегляду справ у зв’язку з рішенням 
міжнародної судової установи. При розгляді 
таких справ Верховний Суд України пови-
нен мати повноваження винести остаточне 
рішення по суті розгляду справи. 

Звичайно, такі зміни спрямовані на утвер-
дження верховенства права при застосуванні 
положень законодавства та прийняття спра-
ведливих і неупереджених судових рішень, 
що забезпечить стабільність судової системи 
в цілому.

Принцип верховенства права є одним із 
основних елементів захисту прав людини, 
його зміст пов’язаний із визначальною роллю 
незалежних і неупереджених судів, що діють 
у рамках правової системи. 

Ратифікувавши на підставі Закону Укра-
їни № 475/97-ВР від 17 липня 1997 р. Кон-
венцію про захист прав людини і осново-
положних свобод та протоколи до неї (далі 
– Конвенція), Україна не лише визнала їх 
частиною національного законодавства 
України відповідно до ст. 9 Конституції Укра-
їни, однак також визнала «обов’язковою і без 
укладення спеціальної угоди юрисдикцію 
Європейського суду з прав людини в усіх пи-
таннях, що стосуються тлумачення і застосу-
вання Конвенції» [1]. 

Таким чином, для національної право-
вої системи стало актуальним дослідження 
т.зв. «автономного тлумачення» того чи ін-
шого поняття (та терміну як імені предмету 
(явища) з відтінком спеціального (наукового) 

його значення [2]), що використовується у 
Конвенції чи протоколах до неї.

Як відомо, Європейський суд з прав 
людини (далі – ЄСПЛ або Суд) тлумачить 
терміни, що використовуються у Конвенції, 
«автономно»: це означає, що він не вважає 
обов’язковим для себе те значення, яке пев-
ний термін має в рамках правової системи 
певної держави-члена Ради Європи, що є сто-
роною Конвенції. Зокрема, деякі обмеження 
у захисті права, які постають з розуміння 
сфери застосування цього права у державі-
члені, не є застосовними до гарантованих 
Конвенцією прав [3]. 

У своєму виступі я маю за мету навести 
кілька найбільш показових прикладів авто-
номного тлумачення ЄСПЛ, зокрема, по-

Т.І. ФУЛЕЙ, 
кандидат юридичних наук

(Національна школа суддів України)
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ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ ДЛЯ 
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няття «кримінальне покарання» та показати 
відмінність підходів ЄСПЛ до його тлума-
чення та національного праворозуміння, а 
також зобов’язання держави, які випливають 
з такої різниці у підходах.

Наприклад, у справі «Гурепка проти 
України» заявник, до якого судом було на-
кладене адміністративний арешт строком на 
7 діб, скаржився на порушення його прав, се-
ред іншого, за ст. 2 Протоколу №  7 до Кон-
венції, яка передбачає, що «[к]ожен, кого суд 
визнав винним у вчиненні кримінального 
правопорушення, має право на перегляд су-
дом вищої інстанції факту визнання його 
винним або винесеного йому вироку […]». 
Основне питання у цій справі стосувалося 
класифікації процедури. 

Уряд наполягав, що у цій справі про-
цедура була адміністративна та що у наці-
ональному законодавстві проведено чітке 
розмежування між кримінальним та адмі-
ністративним порушенням, зокрема, особа, 
визнана винною у адміністративному пра-
вопорушенні, не вважається такою, що має 
судимість. Окрім того, Уряд зазначив, що 
семиденний арешт за вчинення адміністра-
тивного правопорушення, враховуючи, що 
максимальне покарання могло складати 
15-денний арешт, не може розцінюватися як 
кримінальне покарання [4, п. 53]. Однак Суд, 
з огляду на свою усталену прецедентну прак-
тику [5], не мав сумніву, що в силу суворості 
санкції дана справа за суттю є криміналь-
ною, а адміністративне покарання фактично 
носило кримінальний характер з усіма гаран-
тіями ст. 6 Конвенції, та, відповідно, й ст. 2 
Протоколу № 7 до Конвенції [4, п. 55].

В іншій справі – «Надточій проти 
України» – подібне питання тлумачення 
провадження як «кримінального» виникло 
стосовно процедури притягнення до від-
повідальності на підставі Митного кодексу 
України (далі – МК). Заявник ввіз на митну 
територію України автомобіль, зареєстрова-
ний у Литві. Під час перетину кордону за-
явника було зобов’язано здійснити зворотне 
вивезення цього автомобіля протягом року, і 
оскільки заявник цього не зробив, митниця 
склала протокол про порушення митних пра-
вил (ст. 113 МК) та направила справу до суду 
для вирішення питання щодо притягнення 
заявника до відповідальності за порушення 

ст. 112 МК (втрата предметів, що знаходяться 
під митним контролем). Суд визнав заявника 
винним у тому, що він зворотно не вивіз авто-
мобіль за митну територію та втратив його, 
на порушення ст. 112 МК. Суд постановив 
конфіскувати транспортний засіб, проте, 
оскільки місцезнаходження автомобіля було 
невідоме, суд згідно з п. 3 ст. 149 МК замі-
нив конфіскацію стягненням 9833,57 грн., що 
становило еквівалент вартості автомобіля.

Уряд стверджував, що у цій справі за-
явник не виконав зобов’язання, яке покла-
дене на нього Митним кодексом, який за 
своєю суттю не є карним та не належить 
до галузі кримінального права. Визнавши 
кримінально-правову суть Кримінального 
кодексу та Кодексу про адміністративні пра-
вопорушення (далі – КпАП), метою МК є 
регулювання проведення митної політики 
та здійснення митної справи, а тому він не 
є карним ані за суттю, ані за призначенням. 
Крім того, Уряд зазначив, що, підписавши 
митну декларацію, заявник добровільно взяв 
на себе зобов’язання здійснити вивезення 
спірного транспортного засобу протягом 
року, тому ця справа, на думку Уряду, стосу-
валась порушення договірного зобов’язання 
та відповідно застосування передбачених 
договором санкцій, метою яких було не по-
карання особи, а отримання відшкодування 
у розмірі суми несплачених митних зборів 
за товари, які ввозяться на територію Укра-
їни. Таким чином, Уряд зазначив, що невико-
нання заявником добровільно взятого на себе 
зобов’язання не можна кваліфікувати як кри-
мінальний злочин у конвенційному значенні.

ЄСПЛ не погодився з позицією Уряду. 
На думку Суду, хоча основною метою МК 
кодексу дійсно є регулювання економічних 
питань, проте він також регулює відносини, 
пов’язані з митними правопорушеннями. 
Зокрема, ЄСПЛ звернув увагу на те, що роз-
діл VII містить норми щодо контрабанди та 
посилання на кримінальне законодавство, 
а розділ VIIІ, положення якого застосову-
ються у справі заявника, стосується пору-
шень митних правил. У цьому зв’язку необ-
хідно зазначити, що у розділі 2 КпАП чітко 
визначається відповідальність за порушення 
митних правил, а ст. 139 МК містить поло-
ження про адміністративні стягнення, такі 
як попередження, штраф та конфіскація. 

Т.І. Фулей



Вісник Академії адвокатури України

166

число 2(27) 2013.

Останні два стягнення застосовуються за по-
рушення митних правил згідно зі ст.ст. 112 
та 113 МК. Тому Суд не вбачає істотної різ-
ниці між КпАП та розділом VIII МК, який 
стосується окремих видів митних правопо-
рушень, які також можна визначити як адмі-
ністративні правопорушення. Суд також не 
поділяє думки Уряду, що положення МК, які 
застосовуються у справі заявника, пов’язані 
з договірними зобов’язаннями, оскільки ці 
положення МК безпосередньо поширюються 
на всіх громадян, які перетинають кордон та 
регулюють їх поведінку шляхом застосу-
вання стягнень (штраф та конфіскація), які є 
як покаранням, так і стримуванням від пору-
шення. Таким чином, митні правопорушення, 
які розглядаються, мають ознаки, притаманні 
«кримінальному обвинуваченню» у значенні 
ст. 6 Конвенції. Що стосується покарання 
(конфіскація), яке фактично було застосовано 
до заявника, Суд зазначає, що таке стягнення 
передбачається двома кодексами – КпАП та 
МК як вид покарання за вчинення правопо-
рушень (основний або додатковий). Таким 
чином, Суд дійшов висновку, що ця справа 
за своєю суттю є кримінальною, а також, що 
зазначені митні адміністративні правопору-
шення фактично мали кримінальний харак-
тер та повністю підпадають під гарантії ст. 6 
Конвенції [6, п. 20–22]. 

Ще одна цікава справа щодо України, в 
якій Суд застосовував той самий підхід, що 
і у двох вищезгаданих – «Корнєв і Карпенко 
проти України», визнавши, що з огляду на 
суворість передбаченого покарання право-
порушення, про яке йдеться в статті 185-3 
КпАП, не є незначним та таке адміністра-
тивне провадження слід вважати по суті кри-
мінальним і таким, що вимагає застосування 
всіх гарантій ст. 6 Конвенції [7].

Навіть якщо припустити, що справа заяв-
ниці була нескладною, Суд висловив сумніви 
в тому, що обставини, за яких проводився 
розгляд справи заявниці (зокрема, надто ко-
роткий проміжок часу між вчиненням пра-
вопорушення та розглядом справи), дали їй 
змогу належним чином ознайомитися з ви-
сунутими проти неї обвинуваченнями та до-
казами, а також адекватно їх оцінити і роз-
робити серйозну юридичну стратегію свого 
захисту. І дійшов висновку про порушення 

п. 3 ст. 6 Конвенції, взятого в поєднанні з п. 1 
ст. 6 Конвенції [7, п. 64–68]. 

Які ж наслідки це має для правової сис-
теми України? 

Оскільки відповідно до ст. 17 Закону 
України «Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду з прав 
людини» від 23  лютого 2006 р. № 3477-IV, 
суди застосовують при розгляді справ Кон-
венцію та практику Суду як джерело права, 
то правовідносини, які охоплюються сфе-
рою дії Конвенції, мають врегульовуватися з 
урахуванням не лише національного законо-
давства, але й Конвенції та практики ЄСПЛ, 
зокрема, з урахуванням автономного тлума-
чення тих понять, які використовуються в 
Конвенції. 

Погоджуємося з висловленою в науко-
вій літературі думкою, що для запобігання 
виникненню можливих конфліктів, варто 
вимагати стосовно всіх законів такого тлума-
чення, яке б відповідало міжнародно-право-
вим зобов’язанням держави [8].  

Отже, стосовно покарань, які розгляда-
ються ЄСПЛ як «кримінальні» (наприклад, 
адміністративний арешт, конфіскація, значні 
суми штрафів, позбавлення певного права 
та подібні), то відповідно, провадження 
щодо накладення таких стягнень також вва-
жатимуться «кримінальним» незалежно від 
формальної класифікації (адміністративне, 
митне, податкове тощо) в національному 
праві. Таким чином, у таких провадженнях 
слід дотримуватися мінімальних стандартів 
права на справедливий суд, гарантованих 
статтею 6 Конвенції.
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Згідно зі ст. 2 Закону України «Про 
Конституційний Суд України»1 завданням 
Конституційного Суду України є гаранту-
вання верховенства Конституції України як 
Основного Закону держави на всій території 
України. Саме тому зміст рішень Конститу-
ційного Суду України і його правові позиції 
мають бути спрямовані на неухильне дотри-
мання духу і букви нормативних положень 
Конституції України як програмного доку-
менту суспільства і держави, обрамленому в 
юридичну форму, де мета і цілі мають пер-
шорядне значення. Аналіз конституційних 
положень є неможливий без урахування їх-
ньої цільової спрямованості, тому основним 
напрямом телеологічного способу оцінки і 
трактування стає пошук сенсу нормативних 
приписів, зважаючи на цілі та результат від 
їх застосування.

Офіційне тлумачення правових норм 
Конституційним Судом України є його інте-

1 Закон України «Про Конституційний Суд Украї-
ни» від 16.10.1996, № 422/96-ВР // Відомості Верховної 
Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

лектуально-волевою діяльністю, спрямова-
ною на з’ясування, розуміння, роз’яснення 
і трактування змісту положень Конституції 
і законів України. Іншими словами – це до-
роговказ як правильно читати, розуміти і 
застосовувати припису закону. В правореа-
лізуючій діяльності – це однакове розуміння 
дійсного змісту норми права і правильного 
її застосування усіма суб’єктами суспільних 
відносин, а у правовиховній діяльності – ро-
зуміння ними концептуальних ідей, принци-
пів права, цілей, завдань тощо.

Однією із визначальних ознак, що вира-
жають суть держави України як правової, є 
те, що будь-який закон чи правовий акт ви-
щих органів влади має відповідати конститу-
ційним положенням в їх системному зв’язку. 
Такий концептуальний підхід є особливо 
необхідним, якщо дії законодавця стосу-
ються прав людини і громадянина, оскільки 
держава (владні інститути) відповідає перед 
людиною за свою діяльність, а утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини відпо-
відно до ч. 2 ст. 3 Основного Закону України є 
її головним обов’язком. Саме тому демокра-
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тично розвинуті суспільства тих країн, в яких 
проголошено побудову правової держави, 
встановлюють конституційні і законодавчі 
гарантії, утворюють різноманітні механізми 
захисту прав людини, зокрема судові (ч. 1 
ст. 55 Конституції України).

Уконституціювання Україною вказаної 
підвалини правової держави узгоджуються 
з положеннями, які для сфери захисту прав 
людини визначені в міжнародно-правових 
документах (підпункти «а», «b» п. 3 ст. 2 
Міжнародного пакту про громадянські і полі-
тичні права; п. 1 ст. 6, ст. 13 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод 
вказують на зобов’язання держав-учасниць 
забезпечити будь-якій особі ефективний за-
сіб правового захисту від порушення її прав 
особами, які діяли офіційно)2 і стали право-
вою основою для твердження, що право на 
скаргу можна вважати основоположним пра-
вом людини, яке не може бути відчужуваним 
чи порушеним.

Конституційний Суд України неодно-
разово під різним кутом розглядав питання, 
пов’язані з приписом ч. 3 ст. 22 Конституції 
України, що при прийнятті нових законів 
або внесенні змін до чинних законів не до-
пускається звуження змісту та обсягу існую-
чих прав і свобод, тобто тих прав і свобод, 
які людина і громадянин мали на підставі 
раніше діючих законів, що не суперечили 
Основному Закону України (рішення від 
6 липня 1999 р. № 8-рп/99, від 20 березня 
2002 р. № 5-рп/2002, від 17 березня 2004 р. 
№ 7-рп/2004, від 1 грудня 2004 р. № 20-
рп/2004, від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005, 
від 11 жовтня 2005 р. № 8-рп/2005, від 
18 червня 2007 р. № 4-рп/2007, від 28 квітня 
2009 р. № 9-рп/2009, від 9 вересня 2010 р. 
№ 19-рп/2010, від 6 жовтня 2010 р. № 21-
рп/2010 тощо). Поступово складалася і удо-
сконалювалася відповідна правова позиція, 
за якою «звуження змісту прав і свобод озна-
чає зменшення ознак, змістовних характе-
ристик можливостей людини, які відобража-

2 Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. 
– № 1. – С. 91–106 ; Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод // Офіційний вісник України / 
Щотижневий збірник актів законодавства. – 2006. – 
№ 32. – С. 442–471.

ються відповідними правами та свободами, 
тобто якісних характеристик права. Зву-
ження обсягу прав і свобод – це зменшення 
кола суб’єктів, розміру території, часу, роз-
міру або кількості благ чи будь-яких інших 
кількісно вимірюваних показників викорис-
тання прав і свобод, тобто їх кількісної харак-
теристики» (абзац 6 пункту 4 мотивувальної 
частини Рішення від 11 жовтня 2005 року № 
8-рп/2005)3.

У Рішенні від 22 травня 2008 № 10-
рп/2008 (справа щодо предмета і змісту за-
кону про Державний бюджет України) Кон-
ституційний Суд України підкреслив, що 
звуження змісту та обсягу прав і свобод є 
їх обмеженням. У традиційному розумінні 
діяльності визначальними поняття змісту 
прав людини є умови і засоби, які становлять 
можливості людини, необхідні для задово-
лення потреб її існування та розвитку (абзац 
третій підпункту 7.1 пункту 7 мотивувальної 
частини)4.

У Рішенні від 28 квітня 2009 року № 
9-рп/2009 Конституційний Суд України, вка-
зуючи на недопустимість звуження змісту та 
обсягу існуючих прав і свобод, що об’єктивно 
призведе до погіршення становища особи в 
суспільстві через обмеження прав і свобод, 
зробив концептуальне застереження орга-
нам державної влади про те, що невиконання 
державою своїх зобов’язань призводить до 
порушення принципів соціальної, правової 
держави, ставить громадян у нерівні умови, 
підриває принцип довіри особи до держави 
(абзац 5 пункту 5 мотивувальної частини)5.

Вказане концептуальні позиції стосу-
ються й сфери прав, які пов’язані із доступом 
до правосуддя, зокрема процесуальних прав 
сторін судового процесу. Саме тому Консти-
туційний Суд України в Рішенні від 9 вересня 
2010 року № 19-рп/2010, визнаючи некон-
ституційними внесення певних змін до КАС 

3 Конституційний Суд України: Рішення. Висно-
вки. 2005 / Відп. ред. канд. юрид. наук П. Б. Євграфов. 
– К. : Юрінком Інтер, 2006. – С. 181.

4 Конституційний Суд України: Рішення. Висно-
вки. 2008 : Кн. 8 / Відп. ред. канд. юрид. наук А. А. Стри-
жак. – К. : ІнЮре, 2008. – С. 194.

5 Конституційний Суд України: рішення, висно-
вки. 2009 / Конституційний Суд України. – К. : Ін Юре, 
2001. – Кн. 9 / уклад. К. О. Пігнаста, О. І. Кравченко ; 
відп. ред. А. А. Стрижак. – 2009. – С. 135.
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Конституційного Суду України та Верховного Суду України  
у системі права України»

України і ЦПК України, констатував, що за-
конодавець звузив раніше встановлені зако-
ном процесуальні права та гарантії особи, а 
механізм судового захисту її прав став менш 
ефективним і доступним (абзац сьомий, під-
пункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини)6.

Законом України «Про судоустрій і ста-«Про судоустрій і ста-
тус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VІ 
(розділ XII «Прикінцеві положення»)7 вне-
сені однопорядкові зміни до всіх чотирьох 
процесуальних кодексів України шляхом 
введення нових глав з однаковою назвою – 
«Перегляд судових рішень Верховним Судом 
України» і однаковою змістовою концепцією. 
Відповідно до цих новацій запроваджено 
новий порядок допуску до відкриття прова-
дження у Верховному Суді України у справах 
за заявою про перегляд судового рішення, 
постановленого в судах першої, апеляційної, 
касаційної інстанцій.

За цим порядком особа, яка має право на 
таке звернення, подає заяву до Верховного 
Суду України про перегляд судового рішення 
через відповідний за галузевою спеціаліза-
цією вищий суд. Питання про допуск справи 
до провадження вирішує колегія у складі 
п’яти суддів такого суду (ст. 111-21 ГПК 
України, стаття 240 КАС України, ст. 400-18 
КПК України, ст. 360 ЦПК України). Ухвала 
про допуск справи до провадження або про 
відмову у такому допуску на підставі ч. 1 
ст. 4-7 ГПК України, ч. 1 ст. 25 КАС Укра-
їни, ч. 3 ст. 325, ч. 2 ст. 400-18 КПК України, 
ч. 1 ст. 19 ЦПК України має бути прийнятою 
більшістю голосів від складу вказаної коле-
гії, тобто мінімум трьома із п’яти суддів у 
відповідних вищих судах.

Наведені новації звужують зміст раніше 
існуючого права на доступ до правосуддя у 
Верховному Суді України. На підставі поло-
жень ст. 239 КАС України в редакції Закону 
№ 2747-VІ від 6 липня 2005 року8, розділу 

6 Конституційний Суд України: рішення, висно-
вки / Конституційний Суд України. – К. : Юрінком Ін-
тер, 2001. – Кн. 10: 2010 / уклад. К. О. Пігнаста, О. І. 
Кравченко ; відп. ред. А. С. Головін. – К. : Логос, 2011. 
– С. 321.

7 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 
від 07.07.2010 р. № 2453-VІ // Відомості Верховної Ради 
України. – 2010. – № 41–42, № 43, № 44–45. – Ст. 529.

8 Кодекс адміністративного судочинства Укра-
їни // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 
35–36, № 37. – Ст. 446.

ХІІ-2 ГПК України в редакції Закону 761-ІV 
від 15 травня 2003 року9, глави 3 розділу V 
ЦПК України в редакції Закону № 1618-ІV 
від 18 березня 2004 року10 скарги на судові 
рішення попередніх інстанцій з метою їх 
перегляду у Верховному Суді України заін- Верховному Суді України заін-
тересовані особи подавали безпосередньо до 
цього суду.

Крім того, ймовірність допуску скарги 
до провадження підвищувалась законодав-
чим закріпленням «права меншості», тобто 
було достатньо, щоб саме у Верховному Суді 
України за допуск проголосувало три судді із 
колегії у складі семи суддів, відповідно в його 
Судовій палаті в адміністративних справах і 
в Судовій палаті у цивільних справах (ч. 1, 
2 ст. 240 КАС України в редакції Закону № 
2747-VІ від 6 липня 2005 року, ч. 1, 2 ст. 356 
ЦПК України в редакції Закону № 1618-ІV 
від 18 березня 2004 року), а в Судовій палаті 
у господарських справах – один суддя із коле-– один суддя із коле-
гії у складі трьох суддів (ст. 111-17 ГПК Укра-
їни в редакції Закону № 761-ІV від 15 травня 
2003 року).

У кримінальному судочинстві, до 
змін у 2010 році, перегляд судових рішень 
здійснювався відповідно до положень 
КПК України в редакції Закону № 2670-
ІІІ від 12 липня 2001 року11, які хоча й 
мали певні відмінності від вказаних норм 
зазначених процесуальних кодексів, але 
унормований в них порядок був у межах 
тієї ж самої концепції. З клопотанням 
про перегляд судових рішень з підстав 
неправильного застосування кримінального 
закону та порушення вимог кримінально-
процесуального закону, які істотно вплинули 
на правильність судового рішення (п. 2 ч. 1 
ст. 400-4 КПК України), заінтересовані особи 
після касаційного оскарження звертались 
безпосередньо до Верховного Суду України 
(ч. 2 ст. 400-9 КПК України). Таке клопотання 

9 Закон України «Про внесення змін до Гос-
подарського процесуального кодексу України» від 
15.05.2003 р. № 761-ІV // Відомості Верховної Ради 
України. – 2003. – № 30. – Ст. 246.

10 Цивільний процесуальний кодекс України // Ві-
домості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. 
– Ст. 492.

11 Закон України «Про внесення змін до Криміналь-
но-процесуального кодексу України» від 12.07.2001 р. № 
2670-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001.– 
№ 44. – Ст. 234.

В. Шишкін
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вважалось допущеним до перегляду за на-
явністю подання, підписаного не менше ніж 
п’ятьма суддями із загальної кількості суддів 
Верховного Суду України, які мали право 
здійснювати перегляд судових рішень у кри-
мінальних справах в касаційному порядку 
(ч. 2 ст. 400-7, ч. 5 ст. 400-9 КПК України), 
а це були судді Судової палати з криміналь-
них справ і військової колегії (разом понад 50 
суддів).

Європейський суд з прав людини у рі-
шенні від 21 лютого 1975 року у справі 
«Ґолдер проти Великої Британії» зазначив, 
що п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод стосується 
невід’ємного права особи на доступ до пра-
восуддя, а отримання спеціальних дозволів 
за зверненням до суду є прямим порушенням 
права доступу до суду (пункти 34, 35, 36, 37, 
39, 40)12. Крім того, позицію Європейського 
суду з прав людини стосовно доступності 
до правосуддя було значно розвинуто у його 
наступних рішеннях. Встановлення україн-
ським законодавством нового порядку по-

12 Европейский Суд по правам человека. 
Избранные решения: в 2 т. Т. 1 / Председатель редак-
ционной коллегии – доктор юридических наук, проф. 
В.А. Туманов. – М. : НОРМА, 2001. – С. 44–46.

дання звернень до Верховного Суду України 
через відповідний вищий спеціалізований 
суд, який фактично стає «судом у власній 
справі», є процедурою спеціального доступу, 
тобто суперечить наведеної доктрині.

Зазначене є достатньою підставою для 
констатації, що український законодавець, 
запроваджуючи розділом XII «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» зміни до процесуальних ко-
дексів, значно обмежив раніш існуючі про-
цесуальні права осіб стосовно доступності 
до відкриття у Верховному Суді України про-
вадження за зверненням про перегляд попе-
редніх судових рішень, звузивши тим самим 
механізм судового захисту, який став менш 
ефективним і доступним, що суперечить 
приписам ч. 3 ст. 22 Основного Закону Укра-
їни. За таких обставин і додержуючись кон-
ституційного принципу верховенства прав 
людини, орган конституційної юрисдикції 
зобов’язаний встати на захист прав людини, 
що були обмежені.
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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 атеста-

ційної 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 елемен-
ти: 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 невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка 
завдання); г) виклад основного матеріалу дослідження 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 на-
лежність останнього йому особисто, точність  викладених у роботі фактів (даних)та якість 
перекладу.

2. Вимоги до обсягу:
2.1. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації наукової статті – від 0,3 до 0,5 

ум.друк.арк. (12 000 – 20 000 друк.знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний  посторінковий 
обсяг складає: мінімум – 7 сторінок, максимум – 12 сторінок, які оформлені у відповідності 
з вимогами.

2.2. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації рецензії – до 0,3 ум.друк.арк. (до 
12 000 друк.знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний  посторінковий обсяг до – 7 сторінок, 
які оформлені у відповідності з вимогами.

3. Вимоги до оформлення матеріаліВ:
3.1. На початку статті в правій частині подається інформація про автора (ініціали автора і 

прізвище, науковий ступінь (якщо є), вчене звання, місце роботи).
3.2. Назва статті подається після інформації про автора з вирівнюванням по центру сто-

рінки та виділяється напівжирним шрифтом.
3.3. Перед початком статті подається ключові слова, що виділяються курсивом. Загальна 

кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти.
3.4. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках із 

зазначенням номерів сторінок відповідно джерела [3, 415].
3.5. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів «Список літерату-

ри» у алфавітному порядку. Оформлення списку літератури здійснюється згідно вимог ВАК 
України (див. Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 21 березня 1997 року № 121) 
та відповідних державних стандартів.

3.6. Після списку літератури подаються резюме російською та англійською мовами. 
3.7. Після статті автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закладу чи 
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наукової установи, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів. Для аспірантів та 
пошукачів  обов’язкова наявність рецензії наукового керівника з зазначенням його наукового 
ступеня, вченого звання, прізвища, ім’я та по батькові).

3.8. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атрибутів 
(прізвище, ім’я та по батькові автора, повністю звання, посада, назва кафедри, факультету, 
вузу, домашня адреса, контактні телефони, e-mail);

3.9. Текст статті друкується на папері стандартного формату (А 4) через 1,5 інтервала з 
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 за-
стосування 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].
Список літератури:
1. Антонович М. Міжнародне публічне право : навч. посіб. / М. Антонович. –  К. : КМ 

Академія, 2003. – 308 с.
2. Закон України «Про Інформацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://

zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12 
2. Курс криминалистики. Общая часть / [отв. ред. В.Е. Корноухов]. – М. : Юристъ, 

2000. – 784 с.
3. Про землеустрій : Закон України від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2003. – № 36. – Ст. 282. 
4. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник / [за ред. В.Т. Маля-

ренко]. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.
5. Сухонос В.В. Прокуратура в механізмі української держави: проблеми теорії та прак-

тики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / В.В. Сухонос. – К., 2009. – 462 с.

РЕЗЮМЕ 
Текст російською мовою
SUMMARY
Текст англійською мовою
Стаття рекомендована до друку такою-то кафедрою такого-то навчального чи на-

укового закладу (протокол №** від «__»____20__року).
Автор підписує статтю та зазначає прізвище, ім’я та по батькові, повністю звання, 

посаду, назву кафедри,  факультету, вузу, домашню адресу, контактні телефони.
4. Порядок Подачі матеріаліВ до редакційної колегії:
4.1.Стаття подається в електронному варіанті на диску (в форматі RTF; назва файла 

обов’язково латинськими літерами) та в роздрукованому вигляді. На етикетці диску необхід-
но 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).


