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Сучасність висуває доволі суворі вимо-
ги до законодавчого закріплення підвалин 
державного та суспільного ладу в будь-якій 
країні. Декларування певних положень 
замало — завжди необхідно подавати зміс-
тову “розшифровку” згаданих положень. 
Цього вимагає сама логіка правового 
регулювання в межах романо-німецької 
правової сім’ї. Будь-яка основна ідея, яка 
використовується для організації явищ, 
що потребують правового регулювання, 
існує, в першу чергу, як концепція, теорія 
тощо. І законодавче закріплення назви цієї 
концепції, без змістової характеристики, 
фактично унеможливлює нормальну її ре-
алізацію, створює тенденцію її двозначного 
розуміння.

Проголошення України як правової 
держави, що відбулося з прийняттям 
Конституції 28 червня 1996 р., створило 
нагальну потребу в законодавчому закріп-
ленні змістової характеристики цієї теорії. 
З урахуванням її відсутності почались на-
укові пошуки, спрямовані на формування 
цілісного, системного уявлення про право-
ву державу. Згодом почали досліджувати 
громадянське суспільство, як необхідну 
передумову формування правової держави. 
Але складність і неоднозначність зазначе-
них явищ поки що не дозволили сформу-
вати їх єдине розуміння. Сучасний стан 
наукових досліджень можна охарактери-
зувати відсутністю єдиної думки щодо тер-

мінології, аморфність визначень “правова 
держава”, “громадянське суспільство”, 
суперечливість бачення їх ознак. І правова 
держава, і громадянське суспільство пода-
ються науковцями лише разом, як елемен-
ти, жорстко пов’язані один з одним. При 
цьому, дана думка виступає як аксіома, як 
самоочевидна ситуація, і використовується 
бездоказово, порушуючи тим самим всі 
принципи наукового підходу. Більшість 
сучасних науковців під час дослідження оз-
начених явищ обмежуються, в основному, 
перерахуванням ознак, принципів правової 
держави і громадянського суспільства, 
досліджують закономірності їх взаємодії, 
залишаючи поза увагою визначення їх 
сутності, квінтесенції буття.

Дослідження правової держави і гро-
мадянського суспільства, їх ознак, при-
нципів, аспектів взаємодії провадились в 
Україні: І.О. Вороновим, Н.Г. Дімітревим, 
В.В. Копєйчиковим, М.І. Козюброю, 
С.Л. Лисенковим, В.Ф. Сіренком, П.М. Ра-
біновичем та ін. Завдяки складності зазначе-
них явищ, їх багатоманітності та наявність 
взаємозв’язків з багатьма сферами держав-
ного і суспільного життя, певні аспекти їх 
існування досліджуються й іншими вченими 
відповідних галузевих наук. Незважаючи на 
велику кількість наукових розробок з цієї 
тематики, залишаються нерозглянутими 
деякі суттєві аспекти правової держави і 
громадянського суспільства.

О.А. Коваль
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Ми пропонуємо виявити основну 
ідею, сутнісну характеристику таких 
явищ, як правова держава і громадянське 
суспільство. Це дозволить концептуально 
визначити всю систему взаємозв’язків 
людина–суспільство–держава в межах цих 
теорій, дозволить вести мову про науково 
обґрунтовану проекцію визначених сутніс-
них характеристик на елементи структури 
правової держави і громадянського сус-
пільства, на сфери їх існування і взаємодії.

Ми не заперечуємо тісний взаємозв’я-
зок зазначених явищ, але пропонуємо 
зупинитись на кожному з них окремо, 
визначити сутнісні ідеї кожного з них. На 
нашу думку, лише за таких методологічних 
підстав можливе формування цілісного 
теоретичного уявлення цих явищ з мож-
ливістю їх запровадження в суспільну і 
державну практику.

Концепція громадянського суспільс-
тва, що почала формуватися на зорі Но-
вого часу, розвивалась і змінювала свій 
зміст паралельно з розвитком суспільної 
реальності, яку вона відображала. З нау-
кової точки зору, теорія громадянського 
суспільства пройшла довгий шлях: від 
протиставлення суспільства і держави, їх 
трактування як певного типу антиномії, 
за допомогою якої суспільна система опи-
сується як поділена на дві взаємопов’язані 
та взаємообумовлені, проте автономні 
сфери: політичну і громадську — життя 
в останній ґрунтується на ідеях індивіду-
альної свободи громадян та автономності 
громад, їх праві творити спілки та асоціа-
ції, захищати свої інтереси, запобігати або 
протистояти сваволі державних зверхників 
до сучасного розуміння громадянського 
суспільства, як складної системи самостій-
них і незалежних від держави громадських 
інститутів і відносин, які забезпечують умо-
ви для реалізації прав людини, її інтересів 
і потреб, самореалізації окремих індивідів 
і колективів.

Незважаючи на досить суттєві від-
мінності між конкретним наповненням 
розуміння громадянського суспільства 
в залежності від часу та рівня розвитку 
суспільства і держави, незмінним залиша-

лося лише дві речі: акцентування уваги на 
людині та розмежування понять наявного 
громадянського суспільства і громадянсь-
кого суспільства бажаного, ідеального, 
реальне співвідношення між державою і 
громадянським суспільством і співвідно-
шення належного, потрібного [5, 23].

Характеризуючи сучасне уявлення про 
громадянське суспільство, треба мати на 
увазі те, що в різних країнах воно може 
мати свою конкретно-історичну форму. 
Це обумовлено, зокрема, типологією 
різних ринків. Європейсько-американсь-
кий демократичний ринковий плюралізм 
відзначається глибокою приватизацією 
власності, демонополізацією виробництва, 
децентралізацією економічної влади. На 
такій основі утворюється громадянське 
суспільство як організація рівноправних 
індивідів, що мають можливість вільного 
узгодження власних інтересів і засобів їх 
досягнення. В так званій “азіатській” мо-
делі ринкової економіки домінуючими є 
корпоративні угруповання, держава має 
широкі повноваження щодо вирішення еко-
номічних, соціальних і політичних питань. 
Громадянське суспільство відзначається 
усвідомленим підпорядкуванням індиві-
да чи групи вимогам певної організації, 
похідністю інтересів індивіда від інтересів 
громадян. З цих відмінностей витікають 
відмінності в інститутах та технології ор-
ганізації і управління суспільства.

Світовий досвід суспільного розвитку 
засвідчує, що становлення, функціонування 
та розвиток соціуму неможливий без утвер-
дження в ньому певних фундаментальних 
цінностей. Серед складної системи базових 
цінностей як чинника, який покликаний 
задовольняти індивідуальні, групові чи 
суспільні потреби, важливе місце належить 
соціальним цінностям, головними серед 
яких є людина, людське життя, потреби і 
інтереси особистості. Тому пріоритетним 
і головним напрямом соціальної політики 
в такому суспільстві є створення умов для 
реалізації творчого потенціалу людини. 
Соціальна політика має бути спрямована 
на розширення, поглиблення суспільного 
поля для реалізації творчого потенціалу 
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людини, свободи вибору нею способів і 
форм самореалізації у сфері соціального 
буття, збільшення змісту і напрямів альтер-
нативної діяльності в процесі суспільного 
розвитку.

Зважаючи на вищевикладене, ми про-
по нуємо для визначення сутності гро-
мадянського суспільства обрати єдину 
основоположну ідею його виникнення, 
функціо нування і розвитку. На нашу думку, 
такою основною ідеєю, сутнісною харак-
теристикою громадянського суспільства 
можна назвати принцип гуманізму. При 
цьому гуманізм визначений не у суперечли-
вому тезисі: “Людина є найвищою цінністю 
суспільства”, а в розумінні одного з мораль-
них імперативів: “Чини з іншими людьми 
так, як хотів би, щоб чинили з тобою”. Цей 
принцип далі формує цілий комплекс ідей 
організації та існування громадянського 
суспільства, до якого вже входять:

1. Визнання основних природних прав 
людини, їх пріоритет над іншими інте-
ресами суспільства в цілому чи окремих 
соціальних груп.

2. Визнання права приватної власності 
як реалізації індивідуальності кожної лю-
дини.

3. Визнання рівності всіх однопоряд-
кових суб’єктів, як учасників суспільних 
відносин.

4. Необхідність високої культури сус-
пільства тощо.

Фактично комплекс принципів (сис-
тема основних ідей), на яких базується 
життєдіяльність громадянського суспіль-
ства, визначає його існування, є певним 
відображенням права, як системи загаль-
нолюдських цінностей, в свідомості та 
культурі суспільства. Принципи грома-
дянського суспільства, на нашу думку, 
виступають предтечами принципів права, 
їх джерелом.

Таким чином, державу ми можемо 
розглядати лише як інструмент організації 
влади в такому суспільстві. Тобто соціальні 
суб’єкти, які входять до громадянського 
суспільства, формують загальну систему 
уявлень про найбільш ефективні, доцільні 
правила поведінки, формують систему 

суспільних цінностей і доручають їх прак-
тичну реалізацію спеціально створеній кор-
порації — державі. При цьому громадянсь-
ке суспільство залишає за собою право і 
способи зміни таких цінностей та певним 
чином гарантують своє панівне становище 
порівняно із державою. Звісна річ, такий 
інструмент повинен відповідати жорстким 
вимогам, які б забезпечили зазначене вище. 
Єдина сутнісна характеристика повинна 
забезпечувати створення системи ідей, при-
нципів, які б належним чином здійснювали 
необхідну конкретизацію відповідно до 
сфер державної діяльності. 

Як основну сутнісну характеристику 
формування, організації та функціонуван-
ня правової держави ми пропонуємо визна-
ти принцип верховенства права. На жаль, 
в сучасній науці ще не вироблено єдиного 
розуміння цього принципу, тому ми про-
понуємо при його визначенні як керівної 
ідеї правової держави обрати за основу 
декілька аксіоматичних положень.

На нашу думку, слід погодитись з 
М. Козюб рою, який пропонує певні мето-
дологічні підстави для визначення дійсного 
змісту принципу верховенства права: по-
перше, ми не повинні ототожнювати право 
та закон, й по-друге, необхідно розглядати 
право не як акт державної влади, а як 
універсальний соціальний регулятор, що 
втілює в собі найвищі досягнення людства 
— гуманізм, рівність та ін. [2, 47]. Подібні 
ж методологічні засади пропонує і О. Тка-
ченко: “...принцип верховенства права 
має сенс лише у тому разі, якщо право 
розуміється не просто як сукупність норм, 
встановле них державою, а як соціальний 
феномен, що має глибоке коріння в куль-
турі, духо вних традиціях та ментальності 
народу” [6, 65].

Необхідно зазначити, що термін “вер-
ховенство” означає “панівне становище, 
переважаючий вплив кого, чого-небудь”. 
І, як вірно відзначила Д. Вовк, перед нами 
постає запитання, переважаючий вплив 
чого над чим ми розуміємо під верховенс-
твом права [1, 127].

Принцип верховенства права істо-
рично виник і розвивався в умовах англо-
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американської правової сім’ї, в умовах 
так званого прецедентного права. Власно 
кажучи, ефективне його використання 
саме в юридичній практиці приваблює су-
часних вчених. Але неможливо механічно 
переносити елементи цієї правової сім’ї 
до нашої національної правової системи, 
яка належить до сім’ї континентального 
права. Історично правова система Украї-
ни формувалися без впливу ідеологічних 
моментів можливого пріоритету права 
над державою, без ідеології невід’ємних 
прав людини тощо. Тому для так би мови-
ти імплементації принципу верховенства 
права у нашу вітчизняну правову систему 
необхідно провести науково-теоретичне 
обґрунтування змісту принципу верхо-
венства права, врахувати особливості його 
впровадження в юридичну практику.

Ми пропонуємо структурувати при-
нцип верховенства права, виділити певні 
елементи, які у взаємодії розкрили б сут-
ність даного положення:

1. Діяльність держави повинна бути 
узгоджена із системою загальнолюдських 
цінностей, системою об’єктивних ідей, що 
є уявленнями людства про правомірне і 
неправомірне. Дане правило діє лише на 
вищий законодавчій орган держави.

2. За наявності декількох видів со-
ціальних норм, що поряд з нормами права 
регулюють певні суспільні відносини, ми 
повинні керуватись саме нормами права при 
вирішенні даної конкретної справи. Дане 
правило діє на всіх інших суб’єктів права.

Розглянемо ці елементи докладніше.
Елемент перший. Держава для ви-

конання покладених на неї суспільством 
задач має можливість робити свої веління 
загальнообов’язковими для населення всієї 
країни, тобто використовує право як інстру-
мент регулювання суспільних відносин. За 
такої ситуації існує можливість зловживан-
ня “правом видавати право” з боку держави. 
З метою запобігання такому зловживанню 
необхідно передбачити певний взірець пра-
вил, за якими повинен проходити процес 
правоутворення. Ці правила розповсюд-
жують свою дію не лише на процедурні 
моменти прийняття нових законів, а й на їх 

змістову характеристику. Все це забезпечує 
легітимність закону. Легітимність не лише з 
точки зору держави, а й з боку суспільства. 
Ми пропонуємо вважати взірцем загально-
людські цінності, що знайшли своє відоб-
раження через систему принципів права, 
як квінтесенцію багатовікового людського 
буття. Адже саме принципи права є основ-
ними засадами, відправними ідеями буття 
права, котрі виражають найважливіші за-
кономірності даної суспільно-економічної 
формації, є однопорядковими із сутністю 
права й мають нормативний характер, во-
лодіють універсальністю, вищою імператив-
ністю й загальною значимістю. Необхідно 
зауважити, що принципи права необхідно 
розглядати саме як систему певних вимог. 
Інакше, із втратою системних взаємозв’язків 
вони (принципи) втрачають і свою практич-
ну цінність.

Зрозуміло, що при використанні саме 
першого елементу принципу верховенства 
права в правотворчості можуть виникнути 
певні ускладнення. Мова йде про особ-
ливості сприйняття загальнолюдських 
цінностей кожною окремою людиною, про 
суб’єктивний погляд на об’єктивні явища. 
Звісна річ, що кожна людина в силу власної 
індивідуальності буде сприймати взірці 
об’єктивно існуючих загальнолюдських 
цінностей та правил поведінки з певними, 
іноді дуже істотними, відмінностями від 
інших. Але достатня кількість депутатів у 
вищому законодавчому органі практично 
ліквідує дану проблему. Адже у процесі 
підготовки, обговорення, прийняття 
законопроектів й проявляється та шука-
на сутність правила поведінки. Другим 
запобіжником можливо “призначити” 
доктринальну розробку науковцями сис-
теми певних базових положень (автор 
схиляється до думки, що подібної уваги 
потребує саме система принципів права), 
що в подальшому знайдуть своє відобра-
ження в Основному законі держави.

Не викликає сумнівів, що така поста-
новка проблеми буде вимагати від конк-
ретних осіб, що займаються законодавчою 
діяльністю високого професійного рівня й 
моральних якостей.
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Для додаткового забезпечення належ-
ної реалізації першого елементу принципу 
верховенства права необхідно передбачити 
державний орган, який мав би можливість 
контролювати результати законодавчої 
діяльності. В Україні такі повноваження 
має Конституційний Суд України. В межах 
даної статті ми не маємо змоги розглянути 
механізм діяльності цього органу, виявити 
можливі недоліки і позитивні моменти. 
Наше завдання полягає в теоретичному 
обґрунтуванні принципу верховенства 
права і його впливу на діяльність суб’єктів 
права, рахуючи й державу.

Другий елемент. Необхідно зазначити, 
що у вітчизняній науці вважалось, що саме 
це визначення повністю відбиває сутність 
принципу верховенства права. Наводи-
лось багато аргументів, що говорили на 
користь саме такого розуміння сутності 
цього принципу.

Але, на нашу думку, дане розуміння 
принципу верховенства права має суто 
утилітарне, практичне значення. Воно не дає 
відповіді на питання, що використовувати 
як взірець суб’єкта правотворчості у власній 
діяльності. Таким чином, лишається поза 
увагою один з найважливіших елементів 
діяльності держави — правотворчість.

В сучасній юридичній науці набули 
широкого розповсюдження ідеї про мож-
ливість надати державним органам та їх 
посадовим особам керуватись у своїй діяль-
ності не лише законом, а й, за необхідності, 
у відповідності з принципом верховенства 
права, загальнолюдськими цінностями, 
принципами права та ін. Тобто дія пер шого 
аспекту принципу верховенства права роз-
повсюджується не лише на законодавця (як 
пропонуємо ми), а й на всі інші державні 
органи. При цьому одними з аргументів є 
недосконалість законодавства й практич-
на неможливість передбачити всі життєві 
ситуації та нові суспільні відносини, що 
з’являються з плином часу.

Якщо взяти дану пропозицію за осно-
ву, то ми втрачаємо сенс нормативного 
регулювання взагалі. Оскільки потреби в 
створенні абстрактних правил поведінки 
вже не буде — державні органи можуть 

власноруч творити право, творити під 
кожен конкретний випадок. Ми не відки-
даємо можливості запровадження даного 
елементу, але для окремих, чітко визначе-
них державних органів (наприклад, судів) і 
в чітко визначених ситуаціях. Навіть якщо 
вести прогнозування ситуації з практичної 
точку зору, то потрібна велика кількість 
державних службовців різного рівня, 
що окрім високих професійних знань і 
практичних навичок будуть володіти ви-
сокими моральними якостями. Створити 
механізм запобігання зловживання з боку 
держави стане неможливим. І ми досягаємо 
результату, прямо протилежного бажа-
ному: замість реальної охорони і захисту 
прав людини ми отримаємо тоталітарну 
державу, державу свавілля. На сучасному 
етапі розвитку вважаємо за недоцільне 
розповсюджувати перший елемент при-
нципу верховенства права на всі або біль-
шу частину державних органів. Єдиним 
виключенням з цього правила є, на нашу 
думку, діяльність судів. В деяких випадках 
суд повинен мати можливість вирішувати 
справи contra legem. Тобто у випадках, 
коли закон є не правовим, суд вирішує 
справу всупереч такому закону. Але подібні 
випадки повинні розглядатися як виключні 
в діяльності органів правосуддя. Для усу-
нення можливості зловживань з боку суддів 
необхідно передбачити наступне:

1. За умов вирішення справи всупереч 
закону суд повинен сам передати своє 
рішення у вищу інстанцію для розгляду в 
порядку нагляду.

2. Надіслати повідомлення в Консти-
туційний Суд України про наявність не 
правового закону з обов’язковим обґрун-
туванням такої думки.

Власне кажучи, юридична практика 
в Україні вже пішла таким шляхом. Суд 
має право визнати, що закон суперечить 
Конституції України й не застосовувати 
його в конкретному випадку. При цьому 
суд не може визнати подібний закон некон-
ституційним — це виключна юрисдикція 
Конституційного Суду України [4].

Ми вважаємо, що доцільно прийняти 
як ще одну методологічну засаду позицію 
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С. Лисенкова відносно співвідношення 
концепцій природного права і нормативіз-
му (останній традиційно розповсюджений 
на Україні). Незважаючи на протилежність 
ряду положень, що містяться у даних кон-
цепціях, С. Лисенков вважає, що вихідні 
принципи дійсно демократичного суспіль-
ства і потреби сучасного розвитку України 
вимагають не боротьби між ними, а враху-
вання особливостей підходу до права кож-
ної з них (як усієї множини інших підходів 
до праворозуміння) у правотворчій, право-
реалізуючій і правоохоронній діяльності. В 
результаті таких процесів позитивне право 
буде наповнюватись змістом, який випли-
ває з принципів природного права, а це 
унеможливить використання позитивного 
права в антигуманних чи антидемократич-
них цілях [3, 71].

Таким чином, принцип верховенс-
тва права знаходить своє продовження, 
об’єктивізацію в принципі верховенства 
закону, що визначає ієрархію норматив-
но-правових актів за юридичною силою. 
Але це можливо лише у випадку коли 

право буде трактуватись саме з позицій 
суміщення концепції природного права та 
нормативно-позитивістської точки зору.

Необхідно відійти від стереотипів 
протиставлення держави і особи, держави 
і суспільства. Це призводить до надмір-
ного захоплення саме правами людини, 
на шкоду правам суспільства в цілому. 
Держава повинна виступати як створений 
суспільством інструмент для вирішення 
певних загальносуспільних справ, а не 
вважатися супротивником суспільства в 
цілому й окремої особи зокрема. Саме 
існування таких стереотипів обумовлює 
використання термінів “громадянске сус-
пільство”, “правова держава” як аморфних 
політичних інструментів.

На підставі запропонованих пог-
лядів можна проводити дослідження 
правової держави та громадянського 
суспільства не окремо один від одного, а 
як взаємопов`язаних елементів, з повним 
врахуванням цих зв`язків та принципів їх 
організації.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена рассмотрению сущностных характеристик таких явлений, как 

гражданское общество и правовое государство. Предлагается авторское видение таковых 
и их содержательная характеристика.

SUMMARY
The article investigates the essential characteristics of such phenomena as civil state and legal 

state. The author suggests his vision of such notions and their conceptual characteristic. 
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Оприлюднене видання творів Івана 
Франка у 50-ти томах з можливих 100, про 
що зробили висновок учені, опрацьовую-
чи спадщину до друку в другій половині 
ХХ ст., подає титанічну особу Каменяра 
у багатьох іпостасях: як поета, прозаїка, 
драматурга, публіциста, філософа, політо-
лога, економіста, історика, фольклориста, 
літературного критика, театрознавця, гро-
мадського діяча. Уважне прочитання його 
спадщини показує, що в ній провідна ідея 
— державотворча. Вона може виникати 
в тексті чи як мотив, чи як деталь, чи як 
наскрізна тема. 

В художній творчості Іван Франко, як 
відомо, був експериментатор, що дозволи-
ло Т. Гундоровій справедливо визначити 
основні стильові риси його як письменника 
ідеаліста в 70-ті рр., письменника—нату-
раліста у 80-ті роки й письменника-мо-
дерніста, починаючи з 90-тих рр. ХІХ ст. 
В кожному з цих періодів творчості ідея 
державотворення в Івана Франка виявляє 
себе своєрідно, відповідно до принципу 
того чи іншого мистецького напряму. 
Можемо, вочевидь, стверджувати, що саме 
ідеєю державотворення і були покликані до 
життя зміни в поетиці текстів, які відобра-
жають реальність. Хоча, безперечно, вони 
були результатом і мистецького пошуку, 
орієнтацією на світові зразки філософії, 
літератури, прагненням на національному 

ґрунті напрацювати новий досвід у різних 
сферах діяльності.

Авторські роздуми виливаються в ху-
дожніх текстах роздумами, якою повинна 
бути держава і громадянське суспільство, 
де б людина гідно могла прожити життя 
і зреалізувати себе відповідно до свого 
призначення, якою повинна бути держа-
ва, щоб гідно виконувати роль однієї із 
державних одиниць у контексті світової 
спільноти. Підставами до державотвор-
чих концепцій у спадщині Івана Франка 
було насамперед бездержавне становище 
України, розірваність її на дві частини 
через належність до різних держав — Росії 
та Польщі. Крім того, наукова й художня 
спадщина попередників Івана Франка та-
кож фіксувала ідею необхідності побудови 
незалежної Української держави. 

У творчості попередників Івана Фран-
ка виникають картини безрадісного 
українського буття, що пояснюється 
бездержавністю; в художніх працях Івана 
Франка знаходимо своєрідні формули, 
елементи, образи, мотиви, в яких закладена 
державотворча ідея, покликана наближати 
читача до розуміння потреби незалежної 
держави; комплекс художньо трансфор-
мованих державотворчих ідей виявляє 
принципи незалежної держави з її провід-
ною метою — сприяти вільному розвитку 
особистості.

Т.І. Конончук,
кандидат філологічних наук, доцент
(Академія адвокатури України)

Іван Франко: текст 
як засіб державотворення

Ключові слова: державотворення, літературна критика, публіцистика, художня 
література, політологія, національні та загальнолюдські цінності.
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Відомо, що автор у художньому тексті 
закладає мету його створення. Безперечно, 
одна із цілей тесту — естетична. І вона не 
єдина, надто в текстах громадянського 
звучання, які своїми функціями виконують 
триєдине завдання: несуть інформацію, ви-
ховують, дають естетичну насолоду. Всім 
комплексом значень тексти підводять до 
осмислення багатьох істин.

Праці Івана Франка, людини бага-
тогранної в творчих зацікавленнях і чітко 
зорієнтованої на державницькі позиції, 
багато ілюструють прямих і підтекстових 
смислів стосовно державобудови взагалі 
і стосовно України зокрема. Цей аспект 
творчої спадщини мислителя, вочевидь, міг 
би стати предметом спеціального вивчен-
ня. Отже, принаймні ескізно простежимо, 
як окремі тексти, хоча й опосередковано, 
виконують державотворчу функцію, 
порушуючи питання побудови держави, 
становища людини в ній, стосунків у гро-
мадянському суспільстві тощо. 

Наприклад, повість “Захар Беркут” 
написана 1882 р. в рідному селі Нагуєвичах 
(1.Х — 15.ХІ) про події давно минулі, 1241 
року, коли українській громаді довелося 
протистояти навалі монголів — онуків 
Чінгісхана. Головна державотворча ідея 
сконцентрована на образі старійшини 
тухольців Захарові Беркуті, проте вона 
розкривається і через зрадництво боярина 
Тугара Вовка, бо показує, що зрадництво 
завдає страшної шкоди державотворенню. 
Звернення до історії невипадкове у Франка. 
Про це вказує експозиція твору, що описує 
події сучасного Франкові дня: “Сумно й 
непривітно тепер в нашій Тухольщині! 
Правда, і Стрий, і Опір однаково миють 
її рінисті, зелені узбережжня, луги її од-
наково покриваються весною травами та 
цвітами, і в її лазуровім, чистім повітрі 
однаково плавле та колесує орел-беркут, 
як і перед давніми віками. Але все інше 
як же змінилося!” [1, 5]. Що ж змінилося? 
Рубають “столітні ялиці та смереки — і або 
спускаючи їх, потятих на великі ботюки, 
долі потоками до нових парових тартаків, 
або таки на місці ріжучи на дошки та на 
гонти” [1, 5]. Та найбільше, каже Франко, 

змінилися люди. Неначе й “сіл і присілків 
більше (...), зате по хатах убожество більше 
і нужда більша” [1, 5]. Письменник бачить 
причину такого становища: “Кожний 
дбає тільки про себе, не розуміючи того, 
що таким робом роздроблюються їх сили, 
ослаблюється громада. (...) Лиха доля довгі 
віки знущалася над тим народом. Тяжкі 
удари підкопали його добробут, нужда 
зломала його свобідну, здорову вдачу..” 
[1, 5]. Згадуючи давнину, герої-персонажі 
із сумом оповідають про добрі давні часи 
про перемогу над монголами під орудою 
славного тухольського ватажка Захара 
Беркута. Через цей образ подано зразок 
керівника-державника і морально-етичні 
засади суспільства. 

Поема “Мойсей”, написана 1905 р., як і 
повість “Захар Беркут”, оповідає про події 
давно минулі, зокрема, біблійні, коли з єги-
петського полону Мойсей вів єврейський 
народ до землі Обітованої. Цей твір, як і 
повість “Захар Беркут”, розпочинається 
прологом-експозицією, чим спеціально 
підкреслюється головна авторська думка 
про роль провідника в долі народу, про 
закорінення твору в реалії Франкової 
України. Пролог засвідчує конкретне звер-
тання до українства, оцінюється його буття 
упродовж великого історичного часу, текст 
проникнутий надзвичайною перейнятістю 
автора про народну недолю й вірою в день 
прийдешній. Самоочевидна авторська 
позиція, наприклад, у словах: “Народе 
мій, (...) твоїм будущим душу я тривожу... 
(...) Невже задарма стільки серць горіло до 
тебе найсвятішою любов’ю... (...) Задар-
ма край твій весь политий кров’ю твоїх 
борців? (...) Вірю в силу духа і в день вос-
кресний твойого повстання... (...) прийде 
час, і ти огнистим видом засяєш у народів 
вольних колі...” [2, 576–577]. Сучасники 
не зрозуміли державотворчих поривань 
Франка, тому він, на відміну від біблійного 
Мойсея, показує провідника єврейського 
також таким, якого не зрозумів його народ 
— лише нащадки осягнули Мойсеєву ідею. 
Франко закладає аналогічну думку і в своїх 
творах, покладаючи надію на прийдешні 
покоління. 
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Вірш “Вічний революцйонер” (1880) 
містить потужну ідею оновлення життя, 
проголошує про суспільні зміни “хоч си-
нам, як не собі” [2, 4]; у формулу “вічного 
революцйонера” вкладає такі поняття, як 
“дух, наука, думка, воля” [2, 4], які стануть 
на заваді перешкодам до мети, “не уступ-
лять пітьмі поля” [2, 4] — так узагальнено 
означено все, що протистоятиме „розвид-
няющомуся дневі” [2, 4].

Цикл “Веснянки” (1880) художніми 
формулами демонструє громадянські 
мотиви державотворення: “Гей брати! В 
кого серце чистеє, / Руки сильнії, думка 
чесная, — / Прокидайтеся! / Встаньте, 
слухайте всемогущого / поклику весни! / 
Сійте в головах думи вольнії, / В серцях 
жадобу братолюбія, / В грудях сміливість 
до великого / Бою за добро, щастя й волю 
всіх!” [2, 6]. 

Вірш “Не пора!” є суцільним державот-
ворчим текстом, що стало підставою для 
його еволюції в один із найпотужніших на-
ціональних гімнів; у радянські часи він був 
суворо заборонений і не включався в жодне 
з видань, хоч побачив світ ще в першій 
Франковій збірці “З вершин і низин” (1887), 
надрукованій у Галичині. Був поміщений 
автором відразу після вірша “Каменярі”, 
який проголошував, що “всі ми вірили, 
/ Що своїми руками / Розіб’ємо скалу, / 
Роздробимо граніт” [3, 53]. Як зазначає в 
передньому слові до перевидання збірки 
“З вершин і низин” (Київ, 1992) Д. Пав-
личко, вірш “Не пора!” після “Каменярів” 
— це “як розшифрування їхньої абстрак-
тної картини...” [3, 3], зокрема і в словах: 
“Най пропаде незгоди проклята мара! / 
Під Украйни єднаймось прапор!” [3, 55]. 
Прикметно, що у вірші “Каменярі” автор 
використовує візію сну (“Я бачив дивний 
сон. / Немов передо мною / Безмірна та 
пуста / І дика площина, / А я, прикований 
/ Ланцем залізним, стою, / Під височенною 
/ Гранітною скалою, / А далі тисячі / Таких 
самих, як я” [3, 51]). Розуміємо, що візією 
сну Франко підкреслює прийняття ідеї 
естафети від Т. Шевченка з його державот-
ворчої поеми “Сон”, яку разом з поемою 
“Кавказ” вважає “верхом його поетичного 

творчества” [4, 121]. Відтак вірш “Не пора” 
є не лише “розшифруванням” “Каменярів”. 
За Д. Павличком, це узагальнення, підве-
дення підсумку, план дій. До речі, Д. Пав-
личко вказує, шо “мелодію до цього твору 
склав сам Іван Франко (з його голосу ноти 
записав і опрацював Денис Січинський)” 
[3, 3].

Зразки державотворчих формул знахо-
димо в ліричних відступах, в експозиційних 
елементах, як-от у зачині до віршованої 
казки “Коваль Бассім” про легендарного 
керівника арабської держави 8 століття 
н. е. Думки Франка співзвучні з текстами 
Т. Шевченка про єдність суспільства, право 
народу жити вільно на своїй землі, напра-
цьовувати добробут: “І бажаю, щоб ми 
згідно, / Сміло, свідомо, свобідно / Йшли до 
спільної мети. / В своїй хаті жить по-свому, 
/ Не коритися нікому, / Лад найкращий 
завести” [3, 472].

І. Франко художньо розв’язує і в ць-
ому творі, як і в повісті “Захар Беркут”, 
питання, яким має бути правитель країни: 
щоб він “кривди й шкоду / Найбідніших із 
народу / Серцем збагнути бажав” [3, 473], 
щоб “правив без погрози, / На сирітські, 
людські сльози / Він чутливе серце мав” 
[3, 473]. 

Іван Франко, потужно працюючи в 
царині художньої творчості, був уважний 
до суспільних і мистецьких явищ у світі, 
в Україні, в Галичині — завжди це певні 
знакові події, які, розглядаючи, Франко 
вводив у русло тих ціннісних орієнтирів, 
котрі мали б сприяти виходу інших явищ 
духовного життя на новий рівень. Події 
української культури, спільноти, здобутки, 
прорахунки розглядав у контексті загаль-
ноєвропейських і світових чинників. 

Франкові державотворчі думки раз 
у раз виникають, наприклад, у текстах 
літературної критики, публіцистики. (До 
речі, його літературно-критичні статті 
з’являлися в різних періодичних видан-
нях; відповідно до їхньої мови видання 
Іван Франко писав їх українською, росій-
ською чи польською мовами. Як відо-
мо, опублікована літературно-критична 
спадщина І. Франка склала 8 томів). Так, 
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наприклад, у статті про роман Е. Золя 
“Пастка” (“Роман Е. Золя “L’A sommoir” 
— Пастка”), характеризуючи в цілому 
серію романів французького письменника 
“Ругон-Макари”, він пише, що їх “належить 
уважати за одну з найграндіозніших прояв 
літературного нашого віку, не лиш задля 
особливого способу будувати поетичну 
композицію на чисто науковій основі, але 
й задля безпримірного об’єктивізму, з яким 
автор представляє своїх героїв...” [5, 49]. 
Чому Іван Франко звертає увагу саме на 
“безпримірний об’єктивізм” Золя? Тому 
що час другої половини ХІХ ст. покликав 
новий напрям у мистецтві — натуралізм 
— саме з потреб суспільного життя. Іван 
Франко таким чином підтримує ідеологів 
натуралізму Золя, братів Гонкурів у тому, 
що фактографічним зображенням дійс-
ності в літературі буде привернуто увагу, 
зокрема верхівки суспільства, до станови-
ща низів, а це має привести до розуміння 
потреб суспільних змін. Тому Франко 
підтримує Золя.

Наприклад, у статті “Еміль Золя і його 
твори”, також надрукованій польською 
мовою, Франко зазначає, що “роман, на 
думку Золя, має бути протоколом з жит-
тя, має бути історичним документом про 
його сучасників”, а далі додає від себе: 
“Поезія — це життя, це його відбиття, і 
саме в цьому, а не у фальшивому його 
прикрашенні, не в ідеалізації полягає вся її 
висока облагороджуюча вартість” [5, 97]. 
Закцентуємо увагу на словах про “високу 
облагороджуючу вартість” поезії. Чи це 
не є той один із чинників, що має сприяти 
гуманізації суспільства, держави? І тому 
для літератури як одного із засобів якісно-
го зростання Франко вважає “моральною 
справою (...) досліджувати причини зане-
паду, шукати іскри божественного вогню, 
людського почуття, навіть в істотах, котрі 
впали найнижче...” [5, 101].

Франко розглядає стан функціонуван-
ня української мови й української книжки 
в Україні, а загалом це його погляд на 
стан мови в державі (стаття “Нива”, ук-
раїнський збірник”), аналізує збірку творів 
українських письменників, що вийшла 

друком 1885 р. в Одесі. Зазначає, що “нове 
се відрадне явище на полі нашої літератури 
тим відрадніше, що приходить з Одеси, в 
котрій українська література досі не могла 
здобути собі такого поля, як би се повинно 
бути” [5, 374].

Цінною є думка Франка про важ-
ливість перекладів кращих діячів, світочів 
світової культури (стаття “Адам Міцкевич 
в українській літературі” [5], зокрема про 
те, що “здорові зерна” текстів-перекладів 
розвинуться й проростуть на ґрунті іншої 
культури.

Вочевидь, державотворчою ідеєю про-
сякнута стаття “Життя і побут сучасного 
селянина на Вкраїні і у Франції”, вперше 
надрукована 1878 р.; в ній звертається ува-
га на необхідність правдивого відтворення 
буття: “Правда! Правда без згляду на то, 
чи кому коли вона подобається” [5, 68]. 
Зазначається, що почали розбирати “темне 
життя робочого люду, почато шукати глиб-
ших причин здеморалізування та упадку 
личності, почато дорогою філологічного 
та патологічного аналізу доходити там, де 
доходила статистика дорогою рахунковою. 
Се стало великим, глибоко научним і ви-
сокогуманним завданням новішої школи 
літературної, т.зв. реалістичної” [5, 68].

У програмній статті “Література, її 
завдання і найважливіші ціхи” (перша 
публікація 1878 р.), Франко наголошує на 
самостійності політичній, але не на само-
стійності літературній: “...інтелігенція, вже 
коли хоче бути інтелігенцією, не може за-
мкнутися в тіснім кружку одної літератури, 
але мусить студіювати, читати і порівнюва-
ти й твори других літератур — московської, 
німецької, фрацузької і проч.” [5, 8]. Думки 
автора мають важливе значення не лише 
для літератури, а й для держави в цілому: 
“Всяка самостійність не там, де більше кри-
ку, а там, де більше самостійної, розумної 
праці; а де має бути бесіда про таку працю 
в повнім значенні слова, там треба вперед 
добути собі повну свободу політичну й 
суспільну, без котрої праця свобідна та 
широка — зовсім неможлива” [5, 9]. Та-
ким чином, стаття ставить питання, якою 
повинна бути нова українська література і 
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якою повинна бути “нова література кож-
ного самостійного народу” [5, 9], “для кого 
має робитися...”, “чи має вона приносити 
яку-небудь користь, заступати які-небудь 
інтереси” [5, 10]. Розуміємо, що такі думки 
Франка були викликані становищем і на-
роду українського, і літератури, розуміємо, 
що йдеться про тематичне спрямування 
літератури, яку згодом назвуть “ангажова-
ною” [6, 134], що зафіксує термінологічно 
політичне буття нації, держави; ангажована 
література виявлятиме “повагу до факту, 
прагнутиме знайти смисл в історії, переко-
нання про відповідальність письменника” 
[7, 128]. Аналізована стаття І. Франка дає 
великий ряд державотворчих тверджень. 
Наприклад: “Література, як і нація сього-
часна, повинна бути робітницею на полі 
людського поступу. Її тенденція і метод 
повинні бути наукові. Вона громадить і 
описує факти щоденного життя, вважаючи 
тільки на правду, не на естетичні правила, 
а заразом аналізує їх і робить з них виводи, 
— се її науковий реалізм. Вона через те 
вказує хиби суспільного устрою там, де не 
все може добитися наука” [5, 13].

Статтею “Польський селянин в ос-
вітленні польської літератури” (вперше 
надрукована 1887 р. польською мовою) 
ставить питання створення художніх 
текстів у площині суспільно-політичних 
потреб, зазначає, що деякі факти поль-
ської літератури засвідчують “початок 
загального і тривалого повороту польської 
белетристики до власного народу” [8, 94]. 
Загальнолюдське й державотворче значен-
ня мають Франкові узагальнення: “...тільки 
там, на цьому “власному ґрунті”, може 
вона (література — Т.К.) знайти джерело 
живої води і невичерпне багатство оригі-
нальних, важливих, живих і цікавих для 
всього суспільства тем...” [8, 94]

У статті “Влада землі в сучасному 
романі” (вперше надрукована польською 
мовою 1891 р. в журналі “Mysl”), розгля-
даючи жанр роману в історичному аспекті, 
акцентує увагу на тому, що він є “могутнім 
популярним засобом пропаганди” [9, 177], 
оскільки на великому просторі епічного 
полотна багатоаспектно досліджує люди-

ну, котра є “продуктом свого оточення, 
продовженням своїх предків, природи 
та суспільства, серед яких вона живе...” 
[9, 180]. За І. Франком, жанр роману виво-
дить слово письменника “на шлях суспіль-
но-політичних дослідів” [9, 180] і зрештою 
— на вивчення причин і наслідків буття, 
а також на осмислення, прогнозування і 
будування перспектив. На прикладі широ-
кого ряду європейських романів, провідних 
авторів — Стендаля, Бальзака, Флобера, 
братів Гонкурів, Еміля Золя, розпочинаю-
чи аналіз теми з давньогрецьких романів, 
автор розглядає проблему землі, що стала 
“одним із найцікавіших явищ сучасної єв-
ропейської літератури — про відтворення 
в ній відношення землі до людини, вірніше, 
влади землі над людиною” [9, 176].

Неперехідне програмне значення в 
розбудові держави мають, наприклад, і 
слова Франка зі статті “Іван Вишенський, 
його час і письменська діяльність”: “Добре 
роблять наші розумні та вчені люди, що 
згадують щороку і розказують простому 
народові про життя таких наших пись-
менників та співаків, як Шевченко, Квітка, 
Шашкевич, Федькович, що своїм гарячим і 
чудово-красним словом будили наш народ 
зо сну, піднімали його до свідомості своєї 
людської і народної гідності. (...) Тільки 
тоді, коли такі живі приклади з життя поо-
диноких найліпших людей будуть кожному 
в тямці, будуть присвічувати йому при ро-
боті, будуть перейматися й переводитися в 
життя, тільки тоді можна буде сказати, що 
народ наш поступає наперед” [9, 260]. Без 
сумніву, згадування імені Івана Франка й 
осмислення його великої спадщини також 
веде до усвідомленого поступу. 

Зрозуміло, що державотворча ідея 
І. Франка найвиразніше виявляється в 
його політологічних працях. Прикметно, 
що видрукувану 2006 року “Хрестоматію 
політологічних статей” в упорядкування 
Д. Павличка видавничим домом “Киє-
во-Могилянська академія” названо саме 
“Будівничий Української державності” [10]. 
Багато думок у включених статтях мають 
актуальне значення й нині. Наприклад, 
підсумовуючи події 1896 року в статті “З 
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кінцем року”, Франко пише: “Усе наше на-
родне життя по сей і по той бік Збруча (ав-
тор говорить про підпорядкування України 
різним держава — Польщі й Росії — Т.К.) 
хоч і не пропало і навіть розвивається пот-
рохи, та все-таки похоже радше на річку 
під льодом, ніж на вільну течію. Живемо 
немов під обухом, а сей обух, то не стільки 
зверхній, посторонній тиск, скільки почут-
тя власної безсильності, власного розладу. 
Нехай і так, що се переходова пора, та в 
історії, де вічно все йде, все минає, — кожна 
пора переходова” [11, 252].

Франко говорить про те, що “життя 
народне дійшло до того ступеня, де вже не 
вистарчають ані красномовні проповіді, 
ані голослівне бажання народних святощів, 
ані платонічна любов, а треба важкої кон-
кретної праці на різних полях, починаючи 
від елементарної економічної самопомочі і 
правової оборони, а кінчаючи найвищими 
вимогами наукової і літературної праці” 
[11, 253]. Звернімо увагу, що Франко на пер-
ші місця ставить “економічну самопоміч” 
і “правову оборону”, що також актуально 
для нинішнього дня. Далі Франко наголо-
шує: “Систематична праця на кожнім полі” 
— ось що сталося окликом теперішньої 
доби” [11, 253]. Думка вдумливого вченого 
й політичного аналітика привертає увагу 
сучасника й таким аспектом: “Се могло би 
нас тільки тішити, якби се не був виплив 
того, що ми зрозуміли, що наші противни-
ки ведуть власне таку систематичну працю 
довкола нас і то або просто нам на шкоду, 
або на те, щоб нас випередити, затиснути в 
тінь, збити з місця в загальній конкуренції 
цивілізованої праці” [11, 253].

Політологічгна думка Франка вис-
новує поради як-от стосовно посилення 
в народі політичної свідомості, почуття 
державності: “До тої мети мусить підхо-
дити й вища література і наукова праця: 
вона мусить давати арсенал думок, фактів 
та поглядів для популяризаторів, мусить і 
серед інтелігенції скріплювати віру в рідний 
ґрунт, у силу нашої нації, мусить відновлю-
вати всі кращі традиції нашої минувшини і 
прищеплювати до них усі кращі здобутки 
загальнолюдської цивілізації” [11, 255]. 

Звернімо увагу, що Франко спрямовує 
погляд на загальнолюдські надбання, 
не перебувати лише в колі національних 
надбань, бо „тільки тоді ми здобудемо собі 
політичну силу на своїм ґрунті; тільки така 
інтегральна всестороння праця зробить 
нас справді чимось, зробить нас живою 
одиницею серед народів” [11, 255]. Кожне 
Франкове слово — як добірне зерно, що 
має прорости, має дати добрий врожай. 
Франко наголошує, що треба, “щоб ми 
справді росли органічно, то тоді тяжче 
буде ворожій силі спинити нас у тім рості” 
[11, 255]. Кажучи про те, що треба бути 
сильною нацією, залучає влучні фольклорні 
формули: “...бо дурня і в церкві б’ють, а на 
похиле дерево і кози скачуть” [11, 259].

У статті “Огляд української літератури 
1906 р.”, яка не увійшла до 50-томного 
видання, надрукована лише 2002 р. [12], 
звертається увага на нові тенденції в літе-
ратурному житті України після “першого 
року розкування українського слова” 
[13, 162], тобто коли було знято заборони 
з українського слова після дії Валуєвсь-
кого циркуляру (1863 р.), Емського указу 
(1876 р.), інших наступних указів. Франко 
каже, що упродовж 1906 року “в російській 
Україні мали ми в тім році всі ті з’явища 
громадського життя, які веде за собою 
політична свобода” [13, 162]. Аналізує 
пресу, белетристику, публіцистику голо-
вно з точки зору праці на перспективу, на 
розбудову власне державотворчих почут-
тів, привертає увагу до помилок, до того, 
що, наприклад, у пібліцистиці “лишилося 
необговореним і непорішеним” [13, 163], 
оскільки “українська інтелігенція в саму 
важку і гарячу пору ідейної і політичної 
боротьби була позбавлена свого органу, 
своєї прилюдної трибуни” [13, 163]. Звертає 
увагу на помилкові думки й позиції, нап-
риклад, щодо оцінок капіталізму в працях 
соціал-демократичних письменників, 
які “закриваючися (...) соціалістичними 
(краще сказати Марксо-Енгельсівськими) 
формулами, кидають затроєні стріли на 
всю західну цивілізацію, на всю її науку та 
здобутки. Соціалісти не повинні забувати 
ніколи, що той ненависний їм капіталізм 
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сотворив новочасну науку й літературу, но-
вочасні міста, комунікацію та філантропію, 
що він безмірно поширив серед народних 
мас просвіту, добре виховання та почуття 
солідарності” [13, 169—170]. 

В короткім підсумку наших спростере-
жень за працями Франка з точки зору за-
кладеної в них державотворчої ідеї можемо 
говорити, що кожний його текст є знако-
вим. Його твори, справді, є “своєрідними 
синтезуючими ланками новітньої суспіль-
ної епопеї, яку створював протягом свого 
життя Франко” [14, 119]. Він звертає увагу 
на окремі державотворчі чинники й загаль-
ні тенденції. Думки вченого й письменника 
були актуальні в своєму часі і такими за 
своїм концептуальним значенням зали-

шаються й нині: з одного боку, через те, що 
багато з державотворчих цілей в Україні ще 
не реалізовано, а з іншого, — через те, що 
більшість із них мають гуманістичне зна-
чення, є константами різних епох і періодів, 
працюють на формування духовності, без 
чого не може бути справді високорозви-
неного демократичного гармонійного 
суспільства. Художні, літературно-кри-
тичні, публіцистичні, політологічні тексти 
Івана Франка виконують державотворчу 
функцію засобами словесного впливу на 
особу, суспільство, вони пізнавальні, пов-
чальні, працюють на державотворення у 
всебічному значенні цього поняття, мають 
загальнолюдське значення. 
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РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются тексты Ивана Франко под углом зрения отображения в них 

идеи строительства государства. Для анализа привлечены поэзия, проза, публицистика, 
литературная критика, политологические труды выдающегося деятеля на поле украин-
ской духовности, чье творчество органически вписывается в мировой контекст.

SUMMARY
The article deals with texts by Ivan Franko from the point of the state-building idea shown 

in them. Analysis of the material has been conducted using poetry, prose, publicist, literature 
critique and politic works by this outstanding person in the field of Ukrainian spirit whose 
activity is an original part of the world context.
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Положення статті 6 Конституції Ук-
раїни передбачають здійснення державної 
влади на засадах її поділу на законодав-
чу, виконавчу і судову. Основний Закон 
визначає, що органи державної влади 
здійснюють свої повноваження у межах, 
встановлених Конституцією і законами 
України. Згідно із статтею 126 Конституції 
України органи судової влади виконують 
свої функції незалежно від законодавчої 
і виконавчої складових влади. Отже, 
відповідно до принципу та практики роз-
поділу функцій державної влади судова 
влада є самостійною, незалежною сферою 
публічної влади. Усталеною є позиція про 
те, що поняття судової влади містить у 
собі два основні компоненти: по-перше, її 
можуть реалізувати тільки спеціально на 
те уповноважені органи (суди); по-друге, 
ці органи мають бути наділені тільки їм 
притаманними повноваженнями, шляхом 
здійснення яких вона реалізується: 1) здій-
снення правосуддя; 2) судовий конститу-
ційний контроль; 3) судовий контроль за 
додержанням законності й обґрунтованості 
рішень і дій (бездіяльності) державних ор-
ганів та їх посадових осіб; 4) формування 
органів суддівського самоврядування; 5) у 
відповідній частині — започаткування про-
цедури призначення (обрання) суддівсь-
кого корпусу; 6) надання судам загальної 
юрисдикції роз’яснень щодо застосування 

норм законодавства. Отже, здійснення су-
дової влади за змістом є значно ширшим, 
ніж правосуддя. Така влада реалізується 
не тільки у здійсненні вказаної функції, 
а передбачає виконання інших, прямо не 
пов’язаних із розглядом і вирішенням кон-
кретних категорій, справ.

Аналіз норм Конституції України 
спонукає звернути увагу на розділ VІІІ 
“Правосуддя”. У науковій літературі існує 
думка, що в ньому закладено дві форми 
організації судової влади: судовий лад і 
судовий устрій [15, 56]. Із такою позицією 
необхідно погодитися, оскільки в іншому 
випадку невиправданим є віднесення до 
правосуддя Вищої ради юстиції, а також 
інших інституцій, статус яких визначений 
цим розділом — кваліфікаційних комісій 
суддів, органів суддівського самоврядуван-
ня. Тобто, конституційні приписи вказують 
на судовий лад і лише безпосередні суб’єкти 
судової системи (суди) утворюють судовий 
устрій. Наукове визначення цих категорій, 
теоретичне осмислення судової влади ма-
ють важливе значення, насамперед, для 
практики законотворення. Як зазначає з 
цього приводу А.О. Селіванов, “судова 
влада як самостійний вид державної вла-
ди не може обмежитися тільки системою 
загальних та спеціалізованих судів, і тому 
вона функціонує у двох формах органі-
зації: судового ладу і судового устрою” 
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[12, 14–15]. Отже, судовий устрій — це ор-
ганізація судових органів, які здійснюють 
правосуддя у власному розумінні його 
механізму, а до судового ладу повинні 
належати відповідним чином побудований 
судоустрій та інші суб’єкти, які безпосеред-
ньо не здійснюють функцію правосуддя, 
але тісно пов’язані з ним.

Відповідно до статті 1 Закону України 
“Про судоустрій України” судова влада 
реалізується шляхом здійснення право-
суддя у відповідних формах. Нормативне 
поєднання положень статті 124 Конститу-
ції України щодо здійснення судочинства 
Конституційним Судом України і судами 
загальної юрисдикції, статті 125 Основно-
го Закону щодо визначення Верховного 
Суду України найвищим судовим орга-
ном серед зазначених судів, наявністю у 
судовій системі апеляційних і місцевих 
судів та діяльності вищих спеціалізованих 
судів дає можливість стверджувати про 
побудову судової системи за принципами 
територіальності та спеціалізації. 

Особливу увагу необхідно звернути на 
принцип спеціалізації, що вперше визначав-
ся у Концепції судово-правової реформи 
1992 р., оскільки з прийняттям Конституції 
України його було відображено у нормах 
Закону України “Про судоустрій Украї-
ни” для побудови системи судів загальної 
юрисдикції. Виходячи з цього, організація 
національної судової системи нагадує таку 
собі кабіну пілота з чотирма штурвалами: 
один штурвал уособлює Конституційний 
Суд України, другий — Верховний Суд 
України, а інші — Вищий адміністратив-
ний та Вищий господарський суди Украї-
ни. Отже, маємо підстави стверджувати, 
що у судовій системі чітко окреслилася 
тенденція до автономізації її складових, 
які відокремлені одна від одної не лише 
приписами процесуальних законів, але й 
мають притаманні тільки їм особливості 
організації. Якщо Конституційний Суд 
України не має інстанційної побудови, то за 
плечима вищих спеціалізованих судів, зок-
рема Вищого господарського, знаходяться 
створені і функціонуючі суди першої та 
апеляційної інстанцій. Крім цього, майже 

автономно (щодо спеціалізованих) діють 
загальні суди. За такого підходу Верховний 
Суд України хіба-що на папері залишається 
найвищим органом у системі судів загаль-
ної юрисдикції. 

Відповідно до приписів чинного зако-
нодавства система судів загальної юрисдик-
ції за одними процесуальними законами діє 
або як трьохланкова (відповідно до норм 
КПК України: загальні суди — місцеві, 
апеляційні, Верховний Суд України), або 
як чотирьохланкова у двох іпостасях (за 
змістом ЦПК України — місцеві, апеляцій-
ні суди, суд касаційної інстанції, Верховний 
Суд України; згідно із положенням КАС 
України і ГПК України — місцеві, апеля-
ційні суди, відповідний вищий суд, Верхов-
ний Суд України). На виході в середньому 
маємо три з половиною судових ланки для 
остаточного вирішення спору, тому, навіть 
виходячи з цього, про єдність системи судів 
говорити передчасно. 

Стаття 18 Закону України “Про су-
доустрій України” як одну з гарантій 
єдності системи судів загальної юрисдик-
ції передбачає забезпечення Верховним 
Судом України однакового застосування 
законодавства. Але будемо відвертими 
— він на сьогодні практично позбавлений 
належних процесуальних можливостей 
щодо забезпечення зазначеної гарантії. Як 
це не парадоксально, але найвищий орган 
у системі судів загальної юрисдикції не має 
важелів впливу на рішення, наприклад, 
відповідних вищих спеціалізованих судів 
в адміністративних або господарських 
справах, навіть за умови їх очевидної не-
законності, необґрунтованості. 

Наведене чітко відслідковується на 
прикладі положень процесуального зако-
нодавства. Так, відповідно до статті 237 
КАС України судові рішення в адміністра-
тивних справах можуть бути переглянуті 
Верховним Судом України за винятковими 
обставинами, якщо вони оскаржені, зокре-
ма, з мотивів неоднакового застосування 
судом (судами) касаційної інстанції однієї 
й тієї ж норми закону. Цей припис необ-
хідно уточнити: 1) законодавець у даному 
випадку говорить про множинність судів 
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касаційної інстанції, маючи, очевидно, на 
увазі рішення Вищого адміністративного та 
Вищого господарського судів як результат 
здійснення ними судочинства; 2) неоднако-
ве застосування — це оціночна категорія, 
яка може по-різному сприйматися заінтере-
сованою стороною і суддями Верховного 
Суду України; 3) визначення тотожності 
норми права, яка, на думку заінтересо-
ваної сторони, неоднаково застосована у 
вирішенні спорів, обумовлює обов’язкове 
долучення до скарги за винятковими об-
ставинами матеріалів порівняльної судової 
практики. Таким чином, за відсутності вка-
заних критеріїв Верховний Суд України не 
має підстав для перегляду судових рішень 
в адміністративних справах. 

Підстави для оскарження до Верховно-
го Суду України постанов чи ухвал Вищого 
господарського суду України передбачені 
статтею 11115 ГПК України, відповідно 
до якої у касаційному порядку можуть 
бути переглянуті судові акти вказаного 
суду з мотивів, зокрема, їх невідповідності 
рішенням Верховного Суду України чи 
Вищого суду іншої спеціалізації з питань 
застосування норм матеріального права, 
або у зв’язку з виявленням різного засто-
сування Вищим господарським судом 
України одного і того ж положення закону 
чи іншого нормативно-правового акта 
в аналогічних справах. І в цих випадках 
убачається неможливість забезпечення 
однакового застосування законодавства 
за умови відсутності касаційної скарги 
(подання) або невідповідності скарги (по-
дання) вимогам закону (наприклад, відсут-
ність порівняльної судової практики), що 
може бути передумовою залишення в силі 
незаконного, необґрунтованого рішення. 
Схожа ситуація складається і тоді, коли 
касаційна скарга (подання) відкликається 
до моменту постановлення відповідного рі-
шення, а оскаржуване рішення суперечить 
нормам закону. 

Крім цього, приписи ГПК України не 
дають чітких гарантій дотримання закон-
ності при постановленні судових рішень. 
Згідно із статтею 11121 ГПК України вказів-
ки, що містяться у постанові Верховного 

Суду України, є обов’язковими для суду 
першої інстанції під час нового розгляду 
справи та для Вищого господарського 
суду України під час розгляду матеріалів 
касаційної скарги (подання). Однак цей 
процесуальний закон не містить посилань 
на обов’язковість урахування правових 
позицій Верховного Суду України судом 
апеляційної інстанції при перегляді рішен-
ня суду першої інстанції. Це пов’язано з 
відсутністю регламентації у нормах розділу 
ХІІ2 ГПК України повноваження Верхов-
ного Суду України щодо залишення в силі 
законного і обґрунтованого рішення суду 
апеляційної інстанції з одночасним скасу-
ванням пов’язаного з ним судового акта 
Вищого господарського суду України. 

Судова практика свідчить, що такі 
випадки є непоодинокими. Так, у справі за 
позовом товариства до Державного казна-
чейства України про стягнення суми судові 
рішення були скасовані Верховним Судом 
України з направленням справи на новий 
розгляд. При новому розгляді справи гос-
подарським судом першої інстанції було 
проігноровано вимоги статті 11121 ГПК 
України щодо обов’язковості вказівок Вер-
ховного Суду України з приводу помилко-
вості застосування відповідних положень 
законодавства. Суд апеляційної інстанції 
на ці обставини також не звернув уваги, що 
призвело до ухвалення незаконних рішень, 
та на порушення приписів зазначеної статті 
процесуального закону зробив висновок 
про неможливість оцінки Верховним Су-
дом України правильності застосування 
судами нижчих інстанцій норм матеріаль-
ного права [1]. Отже, за такої процесуальної 
регламентації забезпечення Верховним 
Судом України однакового застосування, 
зокрема, господарського законодавства 
як гарантії єдності системи судів загальної 
юрисдикції уявляється неможливим. 

Великою проблемою видається ре-
алізація на законодавчому рівні пропо-
зицій щодо надання роз’ясненням вищих 
спеціалізованих судів обов’язкового 
характеру. За змістом статті 44 Закону 
України “Про судоустрій України” пленум 
вищого суду надає роз’яснення з питань 
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застосування спеціалізованими судами при 
вирішенні справ відповідної судової юрис-
дикції (адміністративної, господарської). 
Наведена норма Закону не встановлює 
обов’язковості таких роз’яснень для від-
повідних судів нижчих інстанцій. У свою 
чергу, роз’яснення Верховного Суду Украї-
ни обов’язкової сили для вирішення справ 
судами загальної юрисдикції також не ма-
ють. Виходячи з цього, за умови прийняття 
на законодавчому рівні відповідних змін 
можливим є виникнення парадоксальної 
в правовому сенсі ситуації — вищий суд 
надає відповідним спеціалізованим судам 
обов’язкові під час розгляду справ певної 
нормативно окресленої сфери правовідно-
син роз’яснення, які не співпадають, або ще 
гірше — суперечать правовій позиції Вер-
ховного Суду України. За такої матеріаль-
но-правової конструкції відносин правим є 
і вищий суд, і Верховний Суд України. Але 
двох правд не буває, а страждають, перш 
за все, громадяни (юридичні особи) та 
власне система судів загальної юрисдикції. 
Така постановка питання, звичайно, не на 
користь правосуддю.

Досвід побудови судової системи за 
радянських часів передбачав трьохланко-
ву організацію судових органів. Наразі із 
здобуттям Україною незалежності у період 
після запровадження реформи процесу-
ального законодавства (червень 2001 р.) 
фактично відбувається переформатування 
судової системи з трьохланкової на чотирь-
охланкову. В основному це пояснюється 
необхідністю дотримання конституційного 
принципу спеціалізації. Не маючи на меті 
піддавати сумніву цей базисний принцип, 
необхідно зауважити, що непродумане 
зловживання ним у побудові судів є вкрай 
небезпечним і ставитися до його вико-
ристання потрібно обережно і розсудливо. 
Спеціалізація заради спеціалізації не ви-
рішує проблеми ефективності діяльності 
судової системи, а за умови недосконалості 
законодавчих приписів про судоустрій вза-
галі ускладнює її функціонування. З цього 
приводу Рада суддів України висловила 
позицію, згідно з якою суцільна спеціалі-
зація системи судів не узгоджується з по-

ложеннями статті 125 Конституції України, 
а докази того, що за умови домінантності 
принципу спеціалізації у побудові судової 
системи вона буде діяти більш ефективно, 
ніж існуюча, на жаль, відсутні. Навпаки, її 
запровадження обмежує доступ громадян 
до правосуддя [4, 9–12]. 

Серед науковців існують різні погляди 
щодо питання про створення нових, крім 
існуючих, вищих спеціалізованих судових 
органів. Стосовно цього досить давно 
обґрунтовується ідея створення вищих судів 
кримінальної та цивільної юрисдикції [17, 
256–265]. Однак із такою точкою зору не 
погоджуються, наприклад, А.О. Селіванов 
та В.М. Палій [11; 8, 332–335]. Висловлена 
ж у літературі позиція про недоцільність 
створення Вищого кримінального та Ви-
щого цивільного суду також заслуговує на 
увагу [6, 6; 7, 3]. Таке твердження випливає 
з базисного характеру окремих галузей 
права, оскільки кримінальне і цивільне 
право включають у себе норми інших га-
лузей, які нерозривно пов’язані між собою 
(наприклад, норми податкового, трудового 
права). Тому в даному випадку потреби у 
спеціалізованих судах не виникає. Більше 
того, якщо за основу брати приписи статті 
129 Конституції України щодо вимог до 
суддів спеціалізованих судів, то криміналь-
ні і цивільні справи можуть розглядатися 
суддями, які не мають додаткової фахової 
підготовки. Взагалі наразі не існує і до-
статніх підстав, які випливають із поло-
жень Конституції України, для створення 
вищих кримінального і цивільного судів. 
Проблема виникає не в самій організації 
ще двох окремих спеціалізованих судових 
юрисдикцій, а взагалі лежить у площині 
деструктиву щодо судової системи. Такий 
висновок випливає з того, що передба-
чення здійснення зазначеними судами 
касаційних повноважень з одночасним 
визначенням Верховного Суду України 
як суду виняткової інстанції остаточно 
розбалансує судову систему, а реалізація 
цієї ідеї в сукупності з іншими негативни-
ми наслідками (наприклад, неможливість 
забезпечення Верховним Судом України 
однакового додержання судами загальної 
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юрисдикції норм матеріального і проце-
суального права) може призвести до того, 
що найвищий статус Верховного Суду Ук-
раїни, визначений статтею 125 Основного 
Закону, фактично перетвориться на фікцію, 
пустотілу декларацію. 

Завдання забезпечення єдності судової 
практики безперечно має включатися у 
сферу пріоритетів Верховного Суду Украї-
ни. Однак це лише один з напрямів його 
багатогранної діяльності, яка до того ж 
передбачає спрямування ним практики 
вирішення спорів у єдиному, загальному 
для всіх судових юрисдикцій руслі. Для 
цього Верховному Суду України необхідні 
повноваження щодо корекції судової прак-
тики вищих спеціалізованих судів, якщо 
вони допускають непослідовність (неодна-
ковість) при застосуванні законодавства в 
аналогічних справах або роблять взаємо-
виключні висновки на підставі одних і тих 
же норм матеріального і процесуального 
права. І таких прикладів достатньо. Тому 
слушною з цього приводу вбачається думка 
відомого адвоката Я.П. Зейкана про те, що 
“нерозбірлива безтурботність законодавця, 
який погодився на скороспілу й не досить 
продуману судову реформу та “автономіза-
цію” спеціалізованих судів, привела судову 
систему до стану, близького до колапсу. 
Сталося це при майже повному потуранні 
юридичної громадськості” [5]. 

Прикладом запровадження широ-
кої спеціалізації є судова система ФРН. 
Особливості судоустрою цієї країни виз-
начаються двома основними чинниками: 
1) федеральний устрій; 2) наявність поряд 
із судами загальної підсудності судів спе-
ціальної компетенції (адміністративні, 
соціальні, трудові, дисциплінарні, фінан-
сові), у системі яких діє, як правило, три 
інстанції [2, 145]. У німецькій правничій 
науці все частіше виникають сумніви з при-
воду функціонування спеціальних судових 
вертикалей, причому погляди вчених зво-
дяться до того, що кількість судів і суддів 
є завеликою (наприклад, у ФРН на один 
мільйон жителів припадає 200 суддів, в 
той час як в Італії — 101, Великій Британії 
— 51) [3]. Така стверджувальна відповідь 

є характерною для німецьких учених, од-
нак при цьому вони переймаються тим, 
що для правосуддя особливо важливою є 
можливість створення для судді умов, за 
яких він працює без надмірного переван-
таження. Ігнорування зазначеного підходу 
призводить до невиправданого поспіху та 
недостатнього вивчення матеріалів справ 
[16, 102]. 

Не ставлячи під сумнів дієвості функ-
ціонування судів спеціальної компетенції 
ФРН, з огляду на можливість урахування 
специфіки правових конфліктів при ви-
рішенні конкретних категорій справ така 
структура судової системи значною мірою 
підриває принцип єдності правосуддя. І 
справа не тільки в тому, що громадянин, 
заінтересований у захисті свого права, не 
завжди правильно орієнтується в системі 
судових установ, які є не лише спеціалізовані 
за компетенцією, але й можуть розташову-
ватися у різних місцях. Набагато суттєвішим 
є існування між самими судами “боротьби” 
за пріоритетне становище в судовій системі. 
Навіть німецькі судді доволі скептично 
оцінюють переваги широкої спеціалізації, 
яка ускладнює управління судами і фун-
кціональне наповнення їхньої діяльності 
[14, 174]. Більше того, останнім часом у ФРН 
активно дискутується тема реорганізації 
системи судів у бік її централізації.

В аспекті єдності судової системи 
України привертають увагу положення 
Концепції вдосконалення судівництва 
для утвердження справедливого суду в 
Україні відповідно до європейських стан-
дартів (далі — Концепція вдосконалення 
судівництва) [13]. Але почнемо з того, 
що виконання цієї Концепції вбачається 
проблематичним, хоча б виходячи з того, 
що Концепція судово-правової реформи, 
схвалена 28 квітня 1992 р. постановою 
Верховної Ради України, не скасовувалася, 
а Концепція вдосконалення судівництва 
затверджена відповідним Указом. Виникає 
логічне запитання: яким чином Президент 
України зможе забезпечити її впроваджен-
ня? Механізм та інструментарій виконання 
вказаного документа фактично зводяться 
до того, що Верховна Рада України кожен 
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закон, запропонований главою держави 
у розвиток цієї Концепції, повинна безу-
мовно прийняти без суттєвих застережень. 
Однак у парламенті не існує пропрези-
дентської більшості, а результати останніх 
голосувань за проектами законів, поданих 
главою держави на розгляд Верховної 
Ради України, свідчать про нерозуміння, 
а в деяких випадках — ігнорування його 
пропозицій. 

Сама назва Концепції свідчить про 
те, що держава, взявши курс на створення 
основоположних, науково обґрунтованих 
методологічних принципів розвитку право-
суддя на найближчі 10 років з дотриманням 
європейських стандартів, “забула” про те, 
що здійснення правосуддя — це хоч і ос-
новна, але не єдина функція судової влади. 
Авторами Концепції не відображається 
основна проблема — всебічне, повне ре-
формування судової влади, а пропонується 
тільки часткове вдосконалення окремих її 
складових та інститутів. Досить розмитим 
у правовому сенсі є і визначення сутності 
Концепції — чи це програмний документ 
удосконалення діяльності судів, чи їх ре-
формування, оскільки, наприклад, у розділі 
ІІІ йдеться про початковий і наступний 
етапи реформи, а в назві фігурує “вдоско-
налення”? Це тільки деякі питання, які 
виникають на підставі аналізу Концепції. 
Більш глибоке вивчення цього документа 
свідчить про невеликі шанси його прак-
тичного впровадження, оскільки окремі 
положення, викладені в ньому, швидше 
сприймаються як бомба уповільненої дії 
під фундаментом єдності судової влади, а 
ніж відображають увесь спектр проблем і 
вказують відповідні напрями, пов’язані із 
здійсненням реформування. 

Концепція вказує на незавершеність ре-
форми норм процесуального права, оскіль-
ки справедливе судочинство та належний 
захист прав і свобод людини можливі лише 
за наявності досконалого процесуально-
го законодавства. Дійсно, прийнятий за 
радянських часів і суттєво змінений КПК 
України не задовольняє потреби суспільс-
тва, спеціалізовані господарські суди вирі-
шують справи за правилами ГПК України, 

які не відповідають приписам новітнього 
законодавства, закладених у положеннях 
ЦПК України і КАС України. Розробка но-
вого ГПК України свідчить, що копіюючи 
деякі європейські стандарти, автори цього 
акта передбачають обмеження компетенції 
Верховного Суду України, хоча досвід 
інших країн, чиє законодавство ближче 
до українського права (Австрія, ФРН), 
залишається поза увагою. Тому вбачається 
доцільним наділити Верховний Суд Ук-
раїни контрольними функціями — надати 
право витребувати справу з будь-якого 
суду (будь-якої юрисдикції), розглянути її 
за правилами апеляційного чи касаційного 
провадження, прийнявши при цьому оста-
точне рішення. 

Такі права органічно випливають 
із положень статей 124, 125 Конституції 
України, виходячи з того, що Верховний 
Суд України є вершиною судової піраміди 
у державі. Разом із тим, з урахуванням 
вимог європейської інтеграції та необхід-
ності гармонізації законодавства, зазначене 
право має бути обмежене певним терміном. 
Постановляючи у такий спосіб остаточне 
рішення, Верховний Суд України сприяв би 
оперативності розгляду справ, оскільки, на 
жаль, усталеною є практика судів апеляцій-
ної інстанції, Вищого господарського суду 
України щодо неодноразово скасування рі-
шень нижчих судів із направленням справи 
на новий розгляд. Як результат — справа 
по декілька років мандрує між судами. Це 
не влаштовує ані заінтересовану сторону 
(звичайно, за умови добросовісного вико-
ристання нею своїх диспозитивних і про-
цесуальних прав), ані судову систему, яка 
внаслідок цього постійно перевантажується 
“мандрівними” справами, а вирішення спо-
ру по суті затягується на досить тривалі тер-
міни, що критикує і Європейський Суд. 

З іншого боку, визнання за вищими 
судами відповідних спеціалізованих юрис-
дикцій права на ухвалення остаточного 
рішення може спровокувати виникнення 
ситуації, коли будь-яке рішення Верховно-
го Суду України може визнаватися Євро-
пейським Судом таким, що суперечать 
статті 6 § 1 Конвенції (наприклад, справа 
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“Брумареску проти Румунії”) [9, 23–45]. 
За такого підходу фактично піддаються 
сумніву положення Конституції України 
стосовно того, що Верховний Суд України 
є найвищим судовим органом у системі 
судів загальної юрисдикції, а перегляд ним 
судових актів вищих спеціалізованих судів 
після прийняття цими судами остаточних 
рішень може визнаватися Європейським 
Судом як такий, що порушує статтю 6 
Конвенції (наприклад, справа “Сокуренко 
і Стригун проти України”) [10]. У цьому 
сенсі є неприпустимим діяти без урахуван-
ня рішень Верховного Суду України, тому 
позиція окремих правників, відповідно до 
якої вищий спеціалізований суд має стати 
остаточною інстанцією при вирішенні 
спору, суперечить приписам статті 125 
Конституції України. 

У проекті ГПК України відпрацьо-
вується модель, згідно з якою за умови 
прийняття Вищим господарським судом 
України рішень всім складом виникне 
можливість у зменшенні кількості суддів 
Верховного Суду України, що дасть суттєву 
економію бюджетних коштів. Однак такі 
спроби свідчать швидше про невиваженість 
і поспішність реформаторських підходів, 
аніж про послідовність законотворців. Фак-
тично відбувається тихий революційний 
перерозподіл судової влади Верховного 
Суду України у бік відповідного вищого 
суду. Порядок розгляду справ усім скла-
дом Судової палати у цивільних справах 
Верховного Суду України переконливо 
доводить, що мегаколегіальність себе не 
виправдовує, оскільки: 1) сумнівним є ви-
рішення питання істини більшістю голосів 
та виключення можливості помилки при 
цьому; 2) такий підхід — прямий шлях до 
перевантаження суду касаційної інстанції 
справами, що призводить до різкого зни-
ження ефективності роботи, а сам суд стає 
подібним до пункту приймання вторинної 
сировини; 3) за своєю сутністю це погір-
шений варіант перевірки судових рішень 
у порядку нагляду. За такої процесуально 
встановленої регламентації судочинства 
фактично тільки суддя-доповідач вивчає 
справу і саме його позиція є вирішальною, 

а решта суддів перетворюється на своєрід-
ну масовку, виступаючи, по суті, у ролі 
статистів. Перегляд справи всім складом 
палати, на жаль, не може вберегти суддю-
доповідача від помилки, оскільки віра в те, 
що інші судді здатні без глибокого аналізу 
й вивчення матеріалів ухвалити єдино пра-
вильне рішення у справі за кілька хвилин, 
сприйнявши на слух пояснення сторін і 
думку доповідача, є досить примарною.

На підставі викладеного, шляхи ви-
рішення проблеми єдності судової влади 
концептуально можливо викласти так:

1. Відсутність цілісної, комплексної, 
науково обґрунтованої концепції єдності 
судової влади призводить до безсистемно-
го, невиваженого реформування як судів за-
гальної юрисдикції, так і інших державних 
інституцій, що безпосередньо не здійсню-
ють правосуддя, але тісно співпрацюють із 
судовою системою у вирішенні питань ор-
ганізаційного, матеріального-технічного, 
кадрового забезпечення тощо. Подальше 
реформування судової влади неможливе 
без політичної волі та внесення змін до 
Конституції України, оскільки право є 
продовженням політики. Тому в аспекті 
єдності судової влади назву розділу VІІІ 
“Правосуддя” необхідно викласти в новій 
редакції — “Судова влада”. Конституційна 
формула “судова влада” повинна являти 
собою чітке вираження політико-право-
вої доктрини, що випливає з концепції 
поділу функцій влади у правовій державі, 
яка окреслює і фундаментує місце органів 
судової влади в системі державного ме-
ханізму. Основу судової влади повинні 
складати відповідні органи, максимально 
дистанційовані від органів законодавчої і 
виконавчої влади. Закріплення у конститу-
ційних приписах і нормах законів судової 
влади як державно-правового інституту 
дозволяє виділити його специфічні ознаки, 
акцентувати увагу на утвердженні системи 
гарантій, що дозволяють судовій владі 
здійснювати свої функції і вирішувати 
поставлені законом завдання. 

Статтею 6 Конституції України пере-
дбачено здійснення повноважень орга-
нами законодавчої, виконавчої і судової 
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влади у встановлених Основним Законом 
межах і відповідно до законів України. 
Однак, якщо статті 75, 113 Конституції 
України визначають органи законодавчої 
і виконавчої влади, то в нормах розділу 
VІІІ Основного Закону таке поняття щодо 
органів судової влади відсутнє. Тому з ура-
хуванням наведеного, послідовно і логічно 
можливо наповнити приписи Конституції 
України правовими конструкціями щодо 
засад організації судового ладу — сукуп-
ності суб’єктів як носіїв судової влади та 
принципів їх діяльності. Судова влада 
не обмежується тільки системою судів і 
функціонує у формах судового устрою та 
судового ладу, який повинен включати в 
себе відповідно організований судоустрій 
та сукупність інших суб’єктів, які безпосе-
редньо не здійснюють правосуддя, але між 
ними і судовим устроєм (системою судів) 
зберігається постійний зв’язок. Зважаючи 
на наявність конституційних гарантій неза-
лежного і неупередженого правосуддя та їх 
практичне втілення, судова влада повинна 
включати в себе судову систему, кваліфі-
каційні комісії суддів, Вищу раду юстиції, 
органи суддівського самоврядування та 
органи прокуратури. Виходячи з цього, 
необхідно на законодавчому рівні затвер-
дити нову Концепцію реформування судо-
вої влади із залученням до її розробки та 
відпрацювання суддів і фахівців-науковців, 
передбачивши чіткі гарантії її виконання. 

2. Однією із основних складових єд-
ності судової влади вбачається досягнення 
високого рівня централізації системи судів 
шляхом доктринального переосмислення 
необхідності раціонального використання 
принципу спеціалізації судової системи. 
Тому потрібно удосконалити інстанційну 
побудову загальних судів і за допомогою 
процесуальних інструментів передбачити 
повноваження місцевих судів щодо розгля-
ду усіх цивільних, кримінальних справ та 
справ про адміністративні правопорушення 
по першій інстанції. Апеляційне провад-

ження доцільно здійснювати апеляційним 
судам, територіальна юрисдикція яких 
поширюється на відповідні місцеві суди. 
Верховний Суд України повинен стати 
судом касаційної інстанції з можливістю 
перегляду рішень судових палат Пленумом 
Верховного Суду України чи в інший спосіб 
в екстраординарному порядку. 

Необхідною умовою стабільності судо-
вої системи і судової влади в цілому є відмо-
ва від функціонування вищих спеціалізова-
них судів та недоцільність створення нових 
судів такого рівня. Здійснення правосуддя 
зазначеними судовими органами фактично 
унеможливлює забезпечення Верховним 
Судом України однакового застосування 
законодавства, а самі ці суди постійно пе-
ребувають у стані перманентної боротьби з 
найвищим судовим органом з метою уник-
нення процесуального впливу Верховного 
Суду України на їх рішення. 

3. Верховний Суд України повинен 
дійсно стати найвищим органом у сис-
темі судів держави. З метою забезпечення 
однакового застосування законодавства 
необхідно регламентувати процесуальну 
можливість витребування будь-якої спра-
ви, в якій рішення набрало законної сили, 
з будь-якого суду та передбачити порядок 
її вирішення Верховним Судом України 
за правилами апеляційного, касаційного 
провадження з постановленням остаточ-
ного рішення. Це дасть змогу застосувати 
своєрідний наскрізний важіль контролю за 
судовою діяльністю та припинити практику 
“ковзання” справ по інстанціях. Таке право 
Верховного Суду України доцільно реалізу-
вати шляхом внесення змін до відповідного 
процесуального законодавства, але обме-
жити його конкретизованим терміном (6 
місяців, один рік тощо). Разом із тим, у цьо-
му аспекті необхідно не піддатися спокусі 
копіювання попереднього процесуального 
порядку судового нагляду та прийняття 
рішення в залежності від адміністративної 
посади, яку займає суддя. 
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РЕЗЮМЕ
В статье анализируются отдельные концептуальные вопросы единства судебной 

власти и обосновывается идея ее централизации 

SUMMARY
In the article analyzed are separate conceptual questions of judicial authority unity and 

substantiated idea of its centralization.
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Визнання й дотримання прав і свобод 
людини, їхнє належне забезпечення й надій-
ний захист є проявом правової держави, 
тому проблема прав людини в сучасному 
кримінальному судочинстві сьогодні зай-
має особливе місце, оскільки саме ця сфера 
діяльності держави пов’язана із втручанням 
в особисте життя людини, обмеженням у 
випадках, передбачених законом, її прав і 
свобод, застосуванням заходів процесуаль-
ного примусу.

Конвенція про захист прав людини та 
основоположних свобод (п. “с” ч. 3 ст. 6) [1], 
Міжнародний пакт про громадянські і полі-
тичні права (п. “d” ч. 3 ст. 14) [2, с. 12–34] 
закріпили право особи захищати себе осо-
бисто або через призначеного захисника, а 
при відсутності коштів — через визначеного 
захисника, коли цього вимагають інтереси 
правосуддя. 

Норми зазначених правових актів 
знайшли своє закріплення в ч. 1 ст. 59 
Конституції України, прийнятої на п’ятій 
сесії Верховної Ради України 28 червня 
1996 р., яка проголосила Україну суве-
ренною і незалежною, демократичною, 
соціаль ною, правовою державою, в 
якій людина, її життя, честь і гідність, 
недо торканність і безпека визнаються 
найвищою соціальною цінністю. У своїй 
основі Конституція України має ідеологію 
природних і невідчужуваних прав люди-
ни, про що з достатньою переконливістю 
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свідчить зміст її другого розділу, в якому 
закріплені права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина. Факт проголошен-
ня України правовою державою показує 
спрямованість створюваної вітчизняної 
правової системи на пріоритетний захист 
прав людини, що є важливою умовою 
входження України в цивілізоване світове 
співтовариство.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Конституції 
України кожен має право на правову допо-
могу. У випадках, передбачених законом, 
ця правова допомога надається безоплатно. 
Кожен є вільним у виборі захисника своїх 
прав. Для забезпечення права на захист від 
обвинувачення та надання правової допо-
моги при вирішенні справ у судах в Україні 
діє адвокатура. 

Проте за 11 років існування Конститу ції 
Україна стала лише формально правовою 
державою, оскільки реального верховенс-
тва права та закону в усіх сферах жит-
тєдіяльності суспільства, поширення сфери 
їх прямого й безпосереднього впливу на 
всю сукупність суспільних відносин, в тому 
числі й на правовідносини в сфері кримі-
нального процесу, не відбулося. Продовжує 
набувати широ кого розповсюдження в 
суспільстві як серед пересічних громадян, 
так і серед державного чиновництва, в тому 
числі й юристів, правовий нігілізм, що має 
глибокі історичні корені і виражається в 
девальвації права й законності, ігноруванні 
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законів чи їх недооцінюванні як регулятора 
соціальної сфери. 

Розвитку правового нігілізму, на наш 
погляд, сприяє судово-правова реформа 
в Україні, яка розтягнута в часі на де-
сятиріччя й проводиться непослідовно, 
без глибокого та всебічного наукового 
обґрунтування й широкого обговорення 
її засад науковою спільнотою, право-
застосовцями та гро мадськістю. В ході 
розробки засад цієї реформи деякими її 
розробниками сліпо вихвачуються ок-
ремі правові інститути з різних правових 
систем зарубіжних країн, які переносять-
ся в національну правову систему без 
урахування її історичного досвіду, пра-
вових традицій, менталітету суспільства, 
соціально-економічних умов, нех тується 
перевіреним у міжнародній прак тиці 
правилом про те, що реформування пра-
воохоронної і судової системи не тер пить 
суєти, а потребує виваженості, систем-
ності, послідовності.

Як наслідок зазначених негативних 
про цесів, що відбуваються в Україні, 
правоохо ронні та судові органи держави, 
які пок ли кані захищати права та сво-
боди лю дини, самі в окремих випадках 
становлять за гро зу національній безпеці 
України. В таких умовах реалізація кон-
ституційного права обвинуваченого на 
захист як у ході досудового слідства, так 
і в суді стає проб лематичною, оскільки 
навіть сам суд з ура хуванням перекруче-
ного сприйняття судової незалежності, 
як влучно зазначає Президент України 
В.А. Ющенко, “переростає в суддівське 
свавілля, почасти перетворюючись на 
явище судового деспотизму” [3].

Виходячи із зазначеного та враховуючи 
визначений обсяг статті, в ній робиться 
спроба запропонувати низку заходів, 
спрямованих на вдосконалення реалізації 
конституційного права обвинуваченого 
на захист.

Для реалізації конституційного пра ва 
обвинуваченого на захист серед невідклад-
них заходів, на нашу думку, є втілення у 
правову систему України принципу пріори-
тетного захисту прав людини й доповнення 

чинного законодавства України такими 
положеннями.

Втілюючи змагальні засади у вітчиз-
няний кримінальний процес, слід урів-
няти права обвинуваченого з правами 
захисника. Для забезпечення обвинува-
ченому права на захист необхідно надати 
йому право самостійно збирати будь-які 
дані, які можуть бути визнані доказами 
у кримінальній справі, в тому числі й на 
досудовому слідстві. Враховуючи проце-
суальне положення обвинуваченого та 
терміни досудового слідства й судового 
розгляду кримінальної справи, для реалі-
зації цього права в чинному КПК України 
необхідно встановити десятиденний тер-
мін для надання від повід них документів, 
матеріалів та інформації посадовими осо-
бами під приємств, установ та організацій, 
які можуть бути використані як докази у 
кримінальній справі. 

З метою забезпечення реалізації права 
обвинуваченого на захист доцільно встано-
вити кримінальну відповідальність зазна-
чених посадових осіб за чинення перешкод 
обвинуваченому в реалізації його права на 
захист, в тому числі й шляхом відмови у 
встановлений термін надати йому відповід-
ні документи, матеріали та інформацію для 
використання в кримінальному процесі з 
метою реалізації свого права на захист, як 
це має місце на сьогодні, наприклад, при 
втручанні в діяльність захисника чи пред-
ставника особи, за що ст. 397 КК України 
передбачена кримінальна відповідальність. 
Одним з обов’язкових видів кримінальної 
відповідальності таких посадовців повинно 
бути позбавлення їх права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю 
(управлінською, юридичною тощо) термі-
ном на три роки.

Враховуючи те, що в перехідний 
період від тоталітарного суспільства до 
правової демократичної держави в країні 
поряд з правовим нігілізмом процвітає ще 
й “глибока корумпованість судів і право-
охоронних органів”, яка, як справедливо 
зазначає Президент України В.А. Ющен-
ко, є “критичною, глибинною загрозою 
національній безпеці країни” [3], виникає 

29



необхідність у чинному КПК України 
максимально обмежити винесення проце-
суальних рішень, які приймаються уповно-
важеними особами за їх власним розсудом, 
що природно формується на їх професійній 
правосвідомості як сукупності поглядів, 
що виражають їх ставлення до закону, їх 
знання норм КК, КПК та ін. У зв’язку з 
тим, що правосвідомість багатьох служи-
телів Феміди в сучасних умовах розбудо-
ви правової держави не безпідставно не 
заслуговує на довіру пересічних громадян 
України, слушним є внесення до КПК Ук-
раїни окремої норми, яка б зобов’язувала 
зазначених осіб мотивувати своє процесу-
альне рішення, й норми, яка б визнавала 
такі рішення незаконними в разі відсутності 
такого вмотивування, а також встановити 
в чинному законодавстві систему відпові-
дальності (процесуальної, дисциплінарної, 
кримінальної), оскільки в правозастосов-
ній практиці незаконні рішення органом 
дізнання, слідчим, прокурором та судом, як 
правило, виносяться без вмотивування, що 
є однією з форм приховування незаконної 
діяльності цих посадових осіб, яка пере-
шкоджає обвинуваченому реалізації його 
права на захист. 

Наприклад, окремі слідчі при відмові 
в задоволенні клопотання обвинуваченого 
без будь-якого вмотивування вказують, що 
“підстав для задоволення клопотання не 
вбачається”, а деякі прокурори при цьому 
на вмотивовану скаргу обвинуваченого 
про оскарження будь-яких рішень слідчого, 
в тому числі й про відмову в задоволенні 
його клопотання, дають стандартну від-
повідь однакового змісту: “порушень в 
діяльності слідчого не вбачається”. Окремі 
суди в своїх рішеннях про оскарження не-
законних дій слідчого та прокурора також 
без будь-якого вмотивування обмежуються 
лише “штампом” такого змісту: “порушень 
не вбачається, що випливає із матеріалів 
справи”. При цьому ніякого аналізу ні норм 
чинного законодавства, на підставі яких 
приймається відповідне рішення, ні аналі-
зу фактичних обставин та доказів у таких 
рішеннях не наводиться. Такі процесуальні 
рішення у кримінальній справі обвинува-

ченому чи його захиснику навіть важко 
оскаржувати в установленому порядку, 
оскільки будь-яких доводів слідчого, про-
курора та суду в них немає. При цьому вищі 
інстанції на таку, на наш погляд, незаконну 
практику нерідко ніяк не реагують, що дає 
підстави вважати, що вона визнається цими 
інстанціями законною.

Великого значення при впровадженні 
змагального кримінального процесу в 
Україні набуває надання обвинуваченому 
права на застосування науково-технічних 
засобів при провадженні тих слідчих дій, у 
яких він бере участь, а також при ознайом-
ленні з матеріалами справи — з дозволу 
особи, яка провадить дізнання, чи слідчого, 
а у суді, якщо справа розглядається у від-
критому судовому засіданні, — з дозволу 
судді чи суду. Відсутність цієї норми в 
чинному КПК України є анахронізмом 
інквізиційного кримінального процесу, від 
рис якого до цього часу ще не може позба-
витися сучасне кримінальне судочинство. 
Таке право, до речі, надано п. 5 ст. 48 КПК 
України захиснику обвинуваченого. У 
зв’язку з цим, на нашу думку, є невиправ-
даним, щоб права обвинуваченого на його 
особистий захист були меншими, ніж у його 
захисника. Впровадження цієї норми до 
чинного КПК України дозволило б створи-
ти певні правові гарантії від фальсифікацій 
та інших грубих порушень особами, що 
ведуть кримінальний процес.

Заява клопотань обвинуваченого 
та його захисника — один з ефективних 
засобів захисту обвинуваченого й спосіб 
реалізації його конституційного права на 
захист. Разом з цим аналіз слідчої практики 
і норм чинного КПК України свідчить про 
те, що ця форма захисту обвинуваченого 
потребує вдосконалення в новому КПК 
України.

В чинному КПК України розгляду 
слідчим клопотань обвинуваченого та його 
захисника присвячено дві статті — 129 і 221, 
проте саме через відсутність чітких проце-
суальних форм прийняття та розгляду кло-
потань обвинуваченого і його захисника 
як в ході досудового слідства, так і при оз-
найомленні їх з матеріалами кримінальної 
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справи, в практичній діяльності виникають 
спірні питання, що потребують свого вирі-
шення в новому КПК України.

Загальною проблемою на практиці, 
що грубо порушує право обвинуваченого 
на захист, є те, що як і у ході досудового 
слідства, так і при ознайомленні обвину-
ваченого та його захисника з матеріалами 
справи слідчі нерідко відмовляються під 
різними приводами безпосередньо прийма-
ти не лише усні, а й письмові клопотання 
як обвинуваченого, так і його захисника, 
пропонуючи їм направляти такі клопотан-
ня поштою. На наш погляд, застосовувати 
всілякі виверти з метою уникнення своє-
часного прийняття заявленого клопотання 
слідчим надає можливість невизначеність 
у ст. 129 КПК України порядку подання 
клопотань слідчому обвинуваченим чи 
його захисником.

Прикладом створення можливості 
безпосередньо слідчим не приймати кло-
потань обвинуваченого для їх вирішення у 
визначений законом трьохдобовий строк, 
є навіть впроваджена у військовій проку-
ратурі Харківського гарнізону непередба-
чена чинним законодавством “скринька” 
(дерев’яний ящик, що висить на стіні у 
коридорі військової прокуратури), куди 
слідчими в окремих кримінальних справах 
пропонується обвинуваченим подавати 
такі клопотання. Це унеможливлює як 
фіксацію факту подачі клопотання, так і 
встановлення дати його подачі, а також 
значно збільшує термін отримання кло-
потань слідчим для їх вирішення, а отже 
необґрунтовано затягує строк слідства у 
кримінальній справі й грубо порушує пра-
во обвинуваченого на гарантований йому 
Конституцією України захист. Яскравим 
прикладом цього є справа за обвинувачен-
ням Ю., в якій окремі клопотання, подані 
обвинуваченим через “скриньку”, лише 
прямували до слідчого майже 10 діб [4].

Хоча в частині 1 ст. 129 КПК України 
і встановлено, що клопотання підозрюва-
ного, обвинуваченого та його захисника 
про виконання будь-яких слідчих дій 
слідчий зобов’язаний розглянути в строк 
не більше трьох діб, проте в частині 2 цієї 

норми, де зазначено, що про результати 
розгляду клопотання повідомляється осо-
ба, яка заявила клопотання, не вказується, 
у який спосіб. Отже, слідчі нерідко з метою 
ухилення від повідомлення у визначений 
законом термін такої особи про результати 
його вирішення, направляють зазначені 
повідомлення поштою, при чому нерідко 
останні не знаходять свого адресату. Про 
результати їх розгляду обвинувачений чи 
його захисник, як правило, дізнаються 
лише в ході ознайомлення з матеріалами 
справи, в яких залишається їх копія, не 
маючи можливості своєчасно оскаржити 
такі повідомлення в установленому зако-
ном порядку. Так, наприклад, у справі Ю., 
що знаходилася в провадженні військової 
прокуратури Харківського гарнізону, 
обвинувачений та його захисник заявили 
клопотання про надання кожному з них 
можливості при ознайомленні з матеріала-
ми справи застосовувати науково-технічні 
засоби. Слідчий замість того, щоб виріши-
ти ці клопотання в трьохдобовий строк і 
ознайомити з результатами їх вирішення 
обвинуваченого та його захисника, які на 
той час ознайомлювалися з матеріалами 
справи, взагалі не повідомив обвинува-
ченому про результати вирішення його 
клопотання, а захиснику обвинуваченого 
направив таке повідомлення поштою на 
адресу адвокатської контори (про що свід-
чить його копія в матеріалах справи), яке 
той так і не отримав навіть після вирішення 
справи у суді [4].

У слідчій практиці при винесенні пос-
танови про повну чи часткову відмову у 
задоволенні клопотання обвинуваченого 
чи його захисника слідчі нерідко не знайом-
лять їх з цим процесуальним документом, а 
обмежуються лише усним повідомленням 
про результати розгляду клопотання, вва-
жаючи, що таке ознайомлення обвинуваче-
ного чи його захисника в ході досудового 
слідства не засноване на законі, оскільки 
ст. 129 КПК України прямої вказівки на 
це не містить. Така практика, на нашу 
думку, суперечить чинному КПК України, 
оскільки слідчий зобов’язаний розгляну-
ти клопотання обвинуваченого чи його 
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захисника в строк не більше трьох діб, до 
якого включається і ознайомлення особи, 
що його заявила, з результатами розгля-
ду такого клопотання. Неознайомлення 
слідчим особи, що заявляла клопотання, 
з такою постановою незаконно позбавляє 
можливості обвинуваченого чи його захис-
ника її оскаржити.

По-різному на практиці визначають-
ся строки вирішення клопотань, заяв-
лених при ознайомленні з матеріалами 
справи, оскільки в частині 2 ст. 221 КПК 
України лише зазначається, що слідчий 
зобов’язується задовольнити клопотання 
обвинуваченого і його захисника, якщо 
обставини, для з’ясування яких заявлено 
клопотання, мають значення для справи, 
проте не вказується в який строк такі 
клопотання повинні бути вирішені. Нап-
риклад, у практиці слідчих органів СБ Ук-
раїни та прокуратури Харківської області 
клопотання про доповнення досудового 
слідства, про зміну кваліфікації злочину 
й закриття справи вирішують в такий 
самий строк, як і клопотання про вико-
нання будь-яких слідчих дій, передбачені 
ст. 129 КПК України — в строк не більше 
трьох діб. Однак існує й інша слідча прак-
тика дотримання строків розгляду таких 
клопотань. Наприклад, слідчі військової 
прокуратури Харківського гарнізону, як 
правило, вирішення будь-яких клопотань 
обвинуваченого і його захисника, заявле-
них ними при ознайомленні з матеріалами 
справи, здійснюють лише після закінчення 
ознайомлення з матеріалами справи обви-
нуваченого та його захисника. З нашого 
погляду, така практика не заснована на 
законі й грубо порушує право обвинуваче-
ного на захист, оскільки окремі клопотання 
обвинуваченого та його захисника в пев-
них випадках потребують невідкладного 
розгляду.

Для забезпечення реалізації конститу-
ційного права обвинуваченого на захист 
слід в КПК України виділити окрему главу 
“Клопотання”, в якій встановити строки 
та порядок їх подання обвинуваченим 
ійого захисником та розгляду їх уповно-
важеними особами. В новому КПК слід 

встановити, що клопотання можуть бути 
подані обвинуваченим і його захисником 
в будь-який момент провадження у кримі-
нальній справі. При цьому письмове кло-
потання повинно долучатися слідчим до 
кримінальної справи, а усне — заноситися 
до протоколу слідчої дії.

Слід також закріпити в новому КПК 
України, що клопотання обвинуваченого 
та його захисника як на досудовому слідс-
тві про виконання будь-яких слідчих дій, 
так і при ознайомленні обвинуваченого та 
його захисника з матеріалами справи про 
доповнення досудового слідства, про зміну 
кваліфікації злочину і закриття справи по-
даються безпосередньо чи в інший спосіб 
слідчому, який зобов’язаний розглянути їх 
в строк не більше трьох діб і задовольнити, 
якщо обставини, про встановлення яких 
заявлені клопотання, мають значення для 
справи. Про задоволення клопотання, про 
повну або часткову відмову в його задо-
воленні повинна складатися мотивована 
постанова, яка має оголошуватися особі, 
що його заявила, в трьохдобовий строк. 
В разі винесення постанови про повну або 
часткову відмову в задоволенні клопо-
тання слідчий роз’яснює обвинуваченому 
порядок її оскарження. Копія постанови 
слідчого про повну або часткову відмову 
у задоволенні клопотання надається обви-
нуваченому та його захиснику. Вона може 
бути оскаржена обвинуваченим та його 
захисником прокуророві чи до суду, які 
зобов’язані розглянути її в трьохдобовий 
строк з часу отримання й надати останнім 
відповідний процесуальний документ про 
результати розгляду такого оскарження.

В умовах науково-технічного прогресу 
з урахуванням обставин справи та особи 
обвинуваченого доцільно надати йому 
право при ознайомленні з матеріалами 
справи з дозволу слідчого отримувати 
копії документів, що містяться в матеріа-
лах справи, чи копію самої кримінальної 
справи. Впровадження цієї норми в чин-
ний КПК України дозволило б значно 
скоротити терміни ознайомлення обви-
нуваченого з матеріалами кримінальної 
справи, підвищило б відповідальність осіб, 
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у провадженні яких знаходиться справа, та 
прокурора, що здійснює нагляд за її про-
вадженням, за якістю процесуальних до-
кументів, скоротило б терміни досудового 
слідства та судового розгляду кримінальної 
справи, терміни тримання обвинувачених 
під вартою та застосування до них ін-
ших процесуальних примусів, позитивно 

вплинуло б на вирішення справи по суті 
й скоротило матеріальні витрати держави 
на її вирішення.

Реалізація наведених пропозицій в 
новому КПК України, на нашу думку, 
сприятиме вдосконаленню реалізації 
конституційного права обвинуваченого 
на захист.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы реализации права об-
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SUMMARY
The article examines certain problematic issues of the realization of the right of the 

defendant for the defense and the ways of their implementation.    
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21 листопада 2006 р. у Верховній Раді 
Україні відбулися парламентські слухання, 
присвячені темі “Сучасний стан та актуаль-
ні завдання у сфері попередження гендер-
ного насильства”. Ініціатори цих слухань 
мали на меті, перш за все, наголосити на 
актуальності зазначеної проблематики. 
Так, відповідно до останніх статистичних 
даних, оголошених МВС України, лише 
впродовж 2006 р. органами внутрішніх 
справ було поставлено на облік 54 тис. 
осіб, які вчинили насильство в сім’ї, при-
чому жертвами насильницьких дій у сім’ї 
найчастіше ставали жінки [2, 5]. Слід та-
кож визнати, що різниця між офіційною 
статистикою випадків домашнього на-
сильства щодо жінок та реальним життям 
може бути у декілька разів заниженою, 
адже чимало випадків такого насильства 
(особливо психологічного, сексуального та 
економічного) залишаються прихованими 
і невиявленими. 

Парламентські слухання “Сучасний 
стан та актуальні завдання у сфері попе-
редження гендерного насильства” було 
приурочено двом важливим міжнарод-
ним подіям. По-перше, 28 червня 2006 р. 
Парламентська Асамблея Ради Європи 
звернулась у своїй резолюції “Парламенти, 
об’єднані для подолання побутового на-
сильства над жінками” до всіх парламентів 
держав-членів Ради Європи з пропозицією 

розпочати панєвропейську кампанію проти 
насильства над жінками. Приємно від-
значити, що у 2006 р. Україна була серед 
шести країн Європи, голови парламентів 
яких першими проголосили про початок 
цієї кампанії у своїх країнах. Друга подія 
— вже 15 років поспіль близько 100 держав 
світу проводять щорічну міжнародну акцію 
“16 днів проти гендерного насильства”. Ця 
акція розпочалася 25 листопада і завер-
шилась у Міжнародний день прав людини 
— 10 грудня. 

Гендерне насильство може мати різні 
прояви, одним із них є домашнє насиль-
ство. Для того, щоб уявити, якою мірою 
питання домашнього (сімейного, побу-
тового) насильства щодо жінок відобра-
жено у чинному законодавстві України, 
проаналізуємо міжнародні документи та 
акти внутрішнього законодавства України 
з точки зору визначення у них правил, які 
стосуються попередження такого насильс-
тва та захисту його жертв.

Експертиза міжнародних актів з питань 
гендерного насильства. Міжнародною 
організацією, завдяки правотворчій діяль-
ності якої попередження і подолання ген-
дерного насильства і, зокрема, насильства 
щодо жінок, стало питанням міжнародного 
інтересу, є Організація Об’єднаних Націй. 
Саме під егідою цієї організації було при-
йнято перший міжнародний правовий акт 

Ю.В. Черняк,
кандидат юридичних наук 
(Академія адвокатури України)

Сучасний стан та проблеми 
законодавчого регулювання 
у сфері попередження 
домашнього насильства 
щодо жінок в Україні

Ключові слова: гендерне насильство, правовий статус жінки, попередження насиль-
ства, сім’я.

© Ю.В. Черняк, 2007

Â³ñíèê Àêàäåì³¿ àäâîêàòóðè Óêðà¿íè Âèïóñê 8.

34



Ю.В. Черняк

про права людини, який безпосередньо 
стосується насильства щодо жінок, — Де-
кларацію про викорінення насильства щодо 
жінок. Цей документ було підготовлено 
Комітетом ООН з питань правового стату-
су жінок і проголошено резолюцією 48/104 
Генеральної Асамблеї 20 грудня 1993 р. 
Відповідно до Декларації, насильство 
щодо жінок є проявом нерівного співвід-
ношення сил між чоловіками і жінками, 
яке склалося історично і яке призвело до 
домінування над жінками та їхньої дис-
кримінації з боку чоловіків. Декларація 
про викорінення насильства щодо жінок 
визначає зміст окремих прав жінок (напри-
клад, право на життя, право на свободу та 
особисту недоторканість, право на рівний 
захист відповідно до закону, право мати 
найвищий рівень фізичного та психічного 
здоров’я, справедливі та сприятливі умови 
праці, право на те, щоб не зазнавати тортур 
або інших форм жорстокого, нелюдського 
поводження чи покарання, право бути 
вільними від будь-якої дискримінації) і 
вперше в історії розвитку міжнародного 
права закріплює легальне визначення 
терміну “насильство щодо жінок”: це 
будь-який акт гендерного насильства, який 
заподіює чи може заподіяти фізичну або 
психологічну шкоду, страждання жінкам, 
в тому числі погрози здійснити такі акти, 
примусове позбавлення свободи, здійс-
нювані публічно або у приватному житті. 
Стаття 4 Декларації спеціально присвячена 
тим зобов’язанням, які мають виконати 
держави для ліквідації насильства щодо 
жінок. Перелік цих зобов’язань є чималим 
— 17. Проте враховуючи те, що цей нор-
мативний документ має форму Декларації, 
а не Конвенції, то перераховані у статті 4 
зобов’язання держав-членів ООН мають 
лише рекомендаційний характер. 

Наступний міжнародний правовий 
документ, який безпосередньо стосується 
проблеми попередження насильства щодо 
жінок, — це Генеральна Рекомендація № 19, 
прийнята в 1992 р. у рамках Комітету 
ООН, який було утворено відповідно до 
Конвенції 1979 р. про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок. Цей правовий 

акт визначає, що гендерне насильство, у 
тому числі насильство щодо жінок, є од-
нією із форм дискримінації. Генеральна 
Рекомендація № 19 покладає на держави-
члени ООН низку зобов’язань: по-перше, 
ті зобов’язання, які передбачено статтями 
5-16 Конвенції 1979 р. про ліквідацію всіх 
форм дискримінації; по-друге, додаткові 
зобов’язання — збір статистичних даних 
щодо випадків насильства по відношенню 
до жінок, визначення внутрішнім зако-
нодавством держави порядку подання та 
розгляду скарг щодо такого насильства, 
створення служб для підтримки жертв 
насильства. 

У березні 1994 р. на 50-ій Сесії Комісії 
з прав людини було прийнято Резолюцію 
1994/45 про призначення Спеціального До-
повідача з питань насильства щодо жінок. 
Відповідно до Резолюції, особі, яка обіймає 
цю посаду, надано повноваження збирати, 
одержувати та аналізувати інформацію 
з даного питання, рекомендувати захо-
ди щодо усунення явища насильства по 
відношенню до жінок, співробітничати з 
незалежними експертами Комісії з прав 
людини та з її Підкомітетом з усунення 
дискримінації та захисту неповнолітніх. 
Спеціальний Доповідач з питань насиль-
ства щодо жінок щорічно на Сесії Комісії 
з прав людини представляє доповідь про 
виконану роботу. 

Експертиза внутрішнього законодавс-
тво України з питань гендерного насильс-
тва. Країни Західної Європи почали прий-
мати спеціальні закони про рівні права та 
можливості жінок і чоловіків у 70-их роках 
20-го століття. Серед держав, які утвори-
лися на терені СРСР, першими такі зако-
ни прийняли Литва (1998 р.) та Киргизія 
(2003 р.) В Україні активна робота щодо 
підготовки законопроектів у цій сфері сягає 
1999 р. Протягом 1999-2005 рр. до Верхов-
ної Ради України в порядку законодавчої 
ініціативи було подано 6 законопроектів з 
гендерної рівності. Нарешті, Закон України 
“Про забезпечення рівних прав і можливос-
тей жінок і чоловіків” було прийнято 8 
серпня 2005 р., він вступив в силу з 1 січня 
2006 р. Цей закон закріпив легальне визна-
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чення термінів “рівні права жінки і чолові-
ка”, “рівні можливості жінки і чоловіка”, 
“гендерна рівність”, “дискримінація за 
ознакою статі”, “сексуальні домагання”. 
Віднині проект будь-якого нормативного 
правового акту підлягає гендерно-пра-
вовій експертизі. Законом встановлено 
вимогу забезпечення рівності прав жінок і 
чоловіків щодо участі у політичних партіях, 
здобутті освіти, здійсненні підприємниць-
кої діяльності, працевлаштуванні та підви-
щенні кваліфікації. Безперечно, цей закон 
став важливим кроком уперед у справі 
формування системи гендерних норм. 
Разом з цим, залишається низка проблем, 
які потребують подальшого законодавчого 
врегулювання, серед них: який порядок 
проведення гендерної експертизи і хто має її 
здійснювати; який орган виконавчої влади 
повинен здійснювати безпосередній конт-
роль за забезпеченням гендерної рівності 
в українському суспільстві; який порядок 
розгляду скарг осіб, які вважають себе 
жертвою дискримінації за ознакою статі 
чи об’єктом сексуальних домагань? 

Правовою основою державної політи-
ки України щодо попередження однієї із 
форм гендерного насильства — насильства 
у сім’ї, є Закон України “Про попередження 
насильства у сім’ї”, який Верховна Рада 
України ухвалила 15 листопада 2001 р. і 
який вступив у дію в березні 2002 р. Україна 
стала першою серед країн колишнього Ра-
дянського Союзу та країн Східної Європи, 
в яких прийнято подібний законодавчий 
акт. Цей закон містить визначення поняття 
“насильство у сім’ї”. Якщо порівняти це 
визначення із визначенням, сформульова-
ним у Декларації ООН про викорінення 
насильства щодо жінок, то можна зробити 
висновок, що воно відповідає міжнародним 
стандартам. Згідно із законом України 
“Про попередження насильства у сім’ї” 
координація заходів із попередження 
домашнього насильства покладається на 
спеціальний уповноважений орган вико-
навчої влади — Міністерство у справах 
сім’ї, молоді та спорту, а реалізація заходів 
здійснюється спільно зі службою дільнич-
них інспекторів міліції, кримінальної міліції 

у справах неповнолітніх органів внутріш-
ніх справ, органами опіки та піклування, 
спеціальними установами, які опікуються 
жертвами насильства у сім’ї.

Основну увагу хотілося б сконцентру-
вати на тих положеннях цього закону, які 
є проблемними, а тому ускладнюють його 
застосування і роблять його менш дієвим. 

1. Як випливає із назви та змісту норм 
закону, про який йдеться, сферою його 
дії охоплюються лише особи, які є чле-
нами сім’ї особи-кривдника. Сьогодні у 
юридичній літературі та практиці немає 
однозначного вирішення питання про те, 
чи може з точки зору цього закону бути 
об’єктом домашнього насильства жінка, 
яка не перебуває у зареєстрованому шлюбі 
із чоловіком, з яким вона проживає і з 
боку якого зазнає насильство. Так, деякі 
правознавці вважають, що насильство, 
вчинене по відношенню до такої жінки, не 
слід трактувати як таке, що підпадає під 
дію норм цього законом, оскільки стаття 1 
вказаного закону визначає жертву насильс-
тва саме як члена сім’ї, який постраждав від 
будь-якого насильства з боку іншого члена 
сім’ї. На основі цієї статті формулюється 
висновок: щодо жінки, яка перебуває із 
правопорушником у фактичних шлюбних 
відносинах, не можуть бути застосовані 
спеціальні заходи з попередження насиль-
ства у сім’ї, які передбачені вищеозначеним 
законом [1, 84]. На мою думку, така позиція 
не є правомірною, оскільки суперечить 
положенням Сімейного Кодексу Украї-
ни 2002 р. (далі — СК) та роз’ясненням 
Конституційного Суду України. Дійсно, 
до тих пір, поки сімейний союз жінки і 
чоловіка не зареєстровано у державному 
органі рацсу відповідно до ст. 21 СК, він 
не є шлюбом у правовому значенні, а 
жінка і чоловік не мають юридичного ста-
тусу подружжя. З іншого боку, відповідно 
до легального визначення поняття сім’ї, 
сформульованого у ч. 2 ст. 3 СК, а також 
Рішення Конституційного Суду України 
від 3 червня 1999 р. за № 5-рп/99, фактичні 
шлюбні відносини мають ознаки сім’ї. Це 
дає підстави стверджувати, що жінки, які 
перебувають у зареєстрованому шлюбі, 
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та жінки, які перебувають у фактичних 
шлюбних відносинах, мають рівні мож-
ливості у використанні норм закону “Про 
попередження насильства у сім’ї” щодо 
захисту своїх прав та інтересів. 

Навряд чи є підстави нехтувати й на-
бутим міжнародним правовим досвідом у 
вирішенні проблем домашнього насильс-
тва щодо жінок. Відповідно до міжнарод-
ної практики, акт насильства, вчинений 
чоловіком щодо жінки, яка є матір’ю його 
дитини, розцінюється як акт домашнього 
насильства, навіть якщо жінка і чоловік не 
зареєстрували свій шлюб [5, 9].

2. Як засвідчили парламентські слухан-
ня та практика застосування Закону Украї-
ни 2001 р. “Про попередження насильства у 
сім’ї”, об’єктом найбільш гострої критики 
є стаття 11 цього закону. Стаття має назву 
“Офіційне попередження про неприпус-
тимість віктимної поведінки щодо насильс-
тва в сім’ї” і визначає “віктимну поведінку” 
як поведінку члена сім’ї, внаслідок якої 
створюється ситуація, що може призвести 
до вчинення насильства у сім’ї. Варто зазна-
чити, що правова норма такого змісту не є 
унікальною, тобто такою, що притаманна 
виключно законодавству України. Сучасні 
нормативні акти багатьох інших держав 
світу з питань гендерного насильства щодо 
жінок також закріплюють положення про 
те, що за певних обставин таке насильство 
може бути виправдано. Водночас є чимало 
вагомих аргументів на користь виключення 
із законодавства про гендерне насильство 
норми про “віктимну поведінку”. 

Наявність правової норми про вік-
тимну поведінку жертви насильства у сім’ї 
підтримує припущення про те, що жінка 
сама винна у провокуванні насильства, 
отже її чоловік може або взагалі уникнути 
покарання, або зазнати м’якшого покаран-
ня. Така позиція законодавця ґрунтується 
на твердженні деяких вчених про те, що 
існують психологічні особливості жінок, 
які стають жертвами сімейного насильства: 
жертвою такого насильства може стати не 
будь-яка жінка, а лише та, яка є “потен-
ційною жертвою”, тобто притягує до себе 
насильство, тому що її внутрішній стан, 

почуття, поведінка, манери, зовнішній 
вигляд привертають до неї увагу людей, 
схильних до насильства [3, 38]. 

Практика застосування статті 11 Зако-
ну України “Про попередження насильства 
у сім’ї” показала, що є можливими серйозні 
зловживання положеннями цієї статті — в 
першу чергу, з боку працівників органів 
внутрішніх справ, які наразі несуть основ-
не навантаження щодо надання допомоги 
у разі вчинення насильства. Ці особи, не 
маючи належної психологічної освіти та 
підготовки, наділяються вищезазначеною 
правовою нормою повноваженнями визна-
чати “віктимну поведінку” жертви домаш-
нього насильства. Як справедливо відміти-
ли представники організації “Міжнародна 
Амністія”, це дає змогу міліції спрямувати 
свої зусилля на повчання жертви, яким 
чином виправити свою поведінку, замість 
того, щоб забезпечити жертву належним за-
хистом та притягнути до відповідальності 
винуватця [4, 2]. 

Зважаючи на викладене, хотілося б 
зауважити: по-перше, робити висновок про 
так звану “віктимну поведінку”, звертати 
увагу партнерів на їхню поведінку, їхні 
відносини є місією психолога при наданні 
психологічної допомоги; по-друге, ефек-
тивна боротьба із насильством у сім’ї пе-
редбачає виключення із закону статті 11, 
яка виправдовує таке насильство. 

3. Закон України “Про попередження 
насильства у сім’ї” вирішує два завдання: 
по-перше, регулює питання реабілітації 
потерпілих, по-друге, закріплює систему 
санкцій, які можуть бути застосовані до 
кривдника. Так, відповідно до Розділу 3 
закону щодо члена сім’ї, який вчинив на-
сильство в сім’ї, можуть бути застосовані 
такі спеціальні заходи: офіційне попе-
редження про неприпустимість вчинення 
насильства в сім’ї, взяття на профілактич-
ний облік служби дільничних інспекторів 
міліції чи кримінальної міліції у справах 
неповнолітніх, винесення захисного при-
пису, стягнення коштів на утримання 
жертв насильства в сім’ї у спеціалізованих 
установах для жертв насильства сім’ї. Як 
повідомив на пленарних слуханнях заступ-
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ник міністра внутрішніх справ України 
В.М. Рудік, у справах про насильство щодо 
жінок переважно застосовується штраф. 
Така практика свідчить про недоскона-
лий механізм правового та соціального 
захисту потерпілих від насильства та про 
неефективність системи санкцій, що засто-
совуються до осіб, які вчинили насильство 
у сім’ї. Адже така санкція, як штраф, б’є по 
сімейному бюджету, погіршує економічне 
становище всієї родини (а не лише крив-
дника), створює додатковий привід для 
сварок між подружжям, і, як наслідок, зму-
шує постраждалу жінку приховувати факт 
насильства або забирати заяву з правоохо-
ронних органів. Отже, наразі є актуальним 
передбачити у законодавстві України інші 
міри покарання, які б були адекватними і 
не шкодили самій жертві. 

4. Однією з ознак, властивих українсь-
кій системі заходів з попередження на-
сильства у сім’ї, є те, що вона передбачає 
медико-соціальну роботу виключно із жер-
твою такого насильства. Так, в Україні діє 
мережа спеціалізованих закладів, служб і 
установ, які надають допомогу потерпілим 
від насильства. Заслуговує на увагу той 
факт, що у 2005-2006 рр. в Україні створено 
6 притулків для жертв насильства в сім’ї, 
18 кризових центрів, 24 центри соціально-
психологічної допомоги, а також служби 
медико-соціальної реабілітації. Водночас, 
як показує досвід європейських держав, 
до медико-соціальної роботи необхідно 
залучати також і чоловіка-кривдника. Це 
дозволить принаймні уникнути подаль-
шої його криміналізації, а в найкращому 

варіанті — надасть шанс зберегти сім’ю. 
Тому, на мою думку, одним із заходів з 
удосконалення системи попередження на-
сильства у сім’ї може бути запровадження 
як альтернативи покаранню осіб, які вчиня-
ють таке насильство, їх обов’язкової участі 
в реабілітаційних програмах із залученням 
до громадських робіт.

Безперечно, проаналізовані вище між-
народні акти ООН, Закон України 2001 р. 
“Про попередження насильства у сім’ї”, За-
кон України 2005 р. “Про забезпечення рів-
них прав і можливостей жінок і чоловіків” 
сприяють викоріненню насильства щодо 
жінок. Однак самі по собі ці нормативні 
акти не спроможні ліквідувати явище ген-
дерного насильства. На моє переконання, 
законодавство України має бути частиною 
цілісної системи заходів, спрямованих на 
подолання гендерного насильства і, зокре-
ма, насильства щодо жінок у їхніх сім’ях. 
Найважливішими із таких заходів є:

гендерна освіта дітей та юнацтва;
створення дієвої системи надання 

допомоги потерпілим від насильства у сім’ї 
шляхом розширення мережі служб для жі-
нок, потерпілих від насильства, незалежно 
від віку, громадянства, місця їх реєстрації 
і проживання;

запровадження програм реабілітації 
сімейних агресорів;

просвітницька і роз’яснювальна 
робота з метою підвищення рівня поінфор-
мованості громадян щодо можливостей 
вирішення проблеми насильства у родині 
та досвіду правоохоронних органів. 
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РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена проблеме предупреждения насилия по отношению к женщинам 

в семье. Эта проблема анализируется автором с точки зрения итогов парламентских 
слушаний в Верховной Раде Украины по теме “Современное положение и актуальные 
задачи в сфере предупреждения гендерного насилия” и положений национального за-
конодательства по этому вопросу. 

SUMMARY 
The article is devoted to research the problem of prevention of gender based violence 

against women in the family. This problem is taken into consideration from the point of view 
of the results of the parliament hearings in the Supreme Rada of Ukraine on the topic “The 
Realities and Main Tasks in the Sphere of Gender Violence Prevention” and the rules of the 
national legislation on this question.
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Сучасна політична, державотворча, 
соціальна діяльність багатьох держав ха-
рактеризується тенденціями об’єднання 
різноманітних країн в єдину спільноту, 
яка ґрунтується на загальнолюдських при-
нципах організації суспільних відносин. 
Зазвичай такі принципи знаходять своє 
відображення в різноманітних міжнарод-
но-правових документах, які встановлю-
ють певні правила в конкретних сферах 
життєдіяльності суспільства і держави. 
Актуальність проблематики імплементації 
міжнародно-правових актів в національне 
законодавство України підсилюється в су-
часних умовах активної зовнішньополітич-
ної діяльності нашої держави з приєднання 
до певних міжнародних організацій.

Разом з тим, виникають певні склад-
нощі з практичною реалізацією, втіленням 
зазначених положень в практичну діяль-
ність кожної окремої країни. Це пов’язано 
з двома основними аспектами:

1. Різні історичні умови розвитку окре-
мих суспільств (або їх груп) на Планеті при-
звело до появи декількох основних підходів 
до правового регулювання суспільних 
відносин, які знайшли своє відображення 
в формуванні так званих правових систем: 
романо-німецька, або сім’я континенталь-
ного права, англо-американська, або сім’я 
загального права тощо. Фактично кожна з 
сучасних цивілізацій на Планеті має свої ха-

рактерні особливості в цих питаннях [12].
2. На даний момент в межах як вітчиз-

няної юридичної науки, так і за кордоном 
немає єдиного погляду на порядок (проце-
дуру) та правила адаптації положень між-
народно-правових актів до національної 
правової системи конкретної держави, так 
званої імплементації.

Проблема імплементації міжнародних 
договорів традиційно досліджувалася в 
науці міжнародного права. З означеної 
тематики відомі праці таких юристів-між-
народників, як О. Анісімов, М. Антонович, 
І. Бліщенко, Е. Бредлі, М. Буроменський, 
В. Буткевич, А. Гавердовський, В. Гаври-
лов, Л. Гусейнов, В. Денисов, М. Дженіс, 
А. Дмитрієв, М. Ентін, В. Євінтов, О. Зай-
чук, Н. Захарова, Г. Ігнатенко, В. Кар-
ташкін, Р. Кей, В. Кофман, І. Лукашук, 
Р. Махефаман, С. Марочкін, Д. Мердок, 
Н. Миронов, Р. Мюллерсон, А. Норгаарда, 
О. Прагнюк, В. Семенов, А. Стремоухов, 
А. Талалаєв, Г. Тункін, М. Черкес, С. Чер-
ниченко та інших. Однак у цих працях 
здебільшого відображались проблеми 
міжнародно-правової, а не внутрішньопра-
вової імплементації. Імплементаційних 
проблем торкалися і деякі представни-
ки галузевих юридичних наук, а саме: 
Ю. Грошевий, В. Дрьомін, І. Клепицький, 
В. Ковальський, В. Коссак, А. Мавлонов, 
А. Мацко, А. Мєзяєв, В. Тацій, Н. Цись, 
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Л. Чубарєв, чиї судження, висновки, як 
правило, не претендували на загальнотео-
ретичний статус.

На нашу думку, необхідно розглянути 
основні теорії імплементації, які виникли 
за різних історичних умов, та сформувати 
сучасне бачення правил та процедури такої 
діяльності. Це надасть можливість з науко-
вою обґрунтованістю підходити до питань 
приєднання України до різноманітних 
міжнародно-правових угод та запропону-
вати шляхи подолання сучасних проблем з 
національним законодавством України.

З теоретичної точки зору імплемен-
тація норм міжнародного права в націо-
нальне законодавство, як відомо, являє 
собою втілення норм міжнародного права 
в законодавство відповідної держави, а 
також у практичну діяльність суб’єктів у 
національному праві. Відповідно імплемен-
тація (реалізація) охоплює законотворчий 
і правозастосовчий рівні [10, 174]. “Вона 
виражається в цілеспрямованій діяльності 
суб’єкта, покликаної забезпечити здійс-
нення норм міжнародного права” [9, 201]. 
Наше дослідження спрямоване лише на 
перший вид імплементації, оскільки право-
застосовча імплементація — питання, яке 
потребує окремого розгляду.

Ми пропонуємо визначати імплемента-
цію (від латинського impleo — наповнюю, 
виконую) як діяльність держави, форми 
і методи якої визначаються самостійно і 
яка спрямована на практичну реалізацію 
міжнародних правових норм.

У XVIII столітті в системі загального 
права Англії виникає так звана теорія 
адаптації, суть якої зводиться до того, що 
міжнародне право автоматично визнається 
складовою частиною права національно-
го. Необхідно відзначити, що ця теорія 
виникає і довгий час застосовується саме 
в практичній діяльності суддів, які часто 
посилалися на міжнародні норми права у 
вирішенні конкретних юридичних справ. За 
цією теорією, міжнародне право в принципі 
підлягає прямому застосуванню судами 
держави, якщо відсутній перешкоджаючий 
цьому закон. Так, там де можливе узгод-
ження міжнародного та національного 

права, суд повинен його здійснити. Якщо 
є закон, що суперечить міжнародному пра-
ву, суд повинен застосувати закон навіть 
всупереч міжнародному договору. Тобто, 
як частина національного законодавства 
визнається лише те міжнародне право, 
яке не суперечить конституції та пізніше 
прийнятим національним законам, а також 
визнається судами. Суди зобов’язані визна-
вати міжнародний договір національним 
правом уже в силу дії самої конституції.

Істотною ознакою та особливістю 
теорії адаптації є те, що рецепція між-
народного права відбувається без зміни 
змісту норм. Держава за допомогою нор-
мативного акту відкриває міжнародному 
праву шлях в національний правопорядок, 
не перетворюючи його у національне пра-
во [16, 8]. Протягом усього ХХ століття 
дискусії з цього питання не припинялися 
[15, 129].

Історично другою виникає так звана 
моністична концепція, яка ґрунтується на 
твердженні примата національного права 
над правом міжнародним. Коріння цієї те-
орії можна знайти в філософії Гегеля, який 
стверджував, що міжнародне право це сума 
волі декількох держав [11, 11]. Теорія визнає 
суверенну волю держав єдиним джерелом 
обов’язковості (vis obligandi) як національ-
ного, так і виведеного з останнього міжна-
родного права. Самостійність міжнародно-
го права, як явища, заперечується даною 
теорією, що у свою чергу веде до протиріч 
методологічного характеру. Адже джерело 
обов’язковості міжнародного звичаєвого 
права, наприклад, неможливо виводити з 
волі однієї держави, тут потрібне визнання 
звичаю більшістю суб’єктів міжнародного 
права [13, 261—262].

Практично одночасно з моністичною 
теорією виникає ще одна, яка розглядає 
міжнародне та національне право як два 
явища, що практично не пересікаються. 
Вона отримала назву дуалістичної. Між-
народне право протиставляється праву 
національному в двох аспектах:

1. Національне право регулює відноси-
ни усередині держав, тобто між фізичними 
і юридичними особами, а також між ос-
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танніми та самою державою. Предметом 
же міжнародного права є відносини між 
останніми й самою державою.

2.  Другим аспектом є джерела 
обов’язковості обох правопорядків: якщо 
джерелом нормативності національного 
права є державна воля, то в міжнародному 
праві нормативність залежить від спіль-
ності воль держав, тобто визначається 
“загальною волею” [15, 139—140].

Пануючою в таборі дуалістів доктри-
ною стала не радикальна теорія Трипеля 
[16], яка суворо розмежовує міжнародне та 
національне право, як непересічні право-
порядки, а помірний дуалізм, розроблений 
його послідовниками вже в середині XX 
століття [1, 31]. Дана течія пропонує роз-
глядати міжнародне і національне право як 
явища з тісною взаємодією. Обидва право-
порядки можуть відсилати один до одного, 
причому відсилання може бути здійснене 
або в матеріальній формі рецепції, інакше 
кажучи, запозичення міжнародно-правової 
норми із частковою зміною її змісту, а та-
кож адресатів, джерела обов’язковості, або 
в ході формального затвердження [15, 142]. 
Таким чином, допускається участь міжна-
родного права у формуванні та регулюван-
ні відносин, що є предметом національного 
права. При цьому міжнародне право може 
юридично зв’язувати національні право-
порядки за умови внутрішньодержавного 
дозволу [15, 150].

Наукові суперечки середини XX сторіч-
чя щодо співвідношення міжнародного 
та національного права в сучасному світі 
втратила своє значення, що визнається 
багатьма авторами [13, 263; 2, 131]. Це 
викликано, принаймні, двома факторами. 
По-перше, позиція помірного дуалізму, що 
знайшла своє визнання в багатьох конти-
нентальних державах, у своїх результатах 
подібна з висновками помірного монізму в 
тому, що стосується практичних наслідків 
для повсякденної юридичної практики: 
обидві теорії ґрунтуються на пріоритеті 
міжнародного права над національним 
правом. По-друге, якщо розходження між 
монізмом і дуалізмом і зберігали практичну 
значимість, то лише в часи протистояння 

двох політичних таборів, коли дуалізм 
радянського права намагався приховати 
намір підкорити дотримання норм міжна-
родного права вищим політичним вимогам 
держави і виключити застосування міжна-
родного звичаєвого права у внутрішньо-
державній сфері [2, 131].

Необхідно зазначити, що в сучасному 
світі ще й досі не вироблено єдиного ба-
чення співвідношення міжнародного та 
національного права, відсутні загальноп-
рийняті схеми імплементації. Наприклад, 
в англійському та американському праві 
було створено декілька прецедентів, згід-
но з якими застосування звичаєвих норм 
міжнародного права можливе, якщо вони 
не суперечать положенням внутрішніх за-
конів. Крім того, загальне право має пріо-
ритет стосовно звичаєвого міжнародного 
права [8, 141].

В країнах континентальної Європи 
трансформація норм міжнародного права 
відбувається в більшості випадків на кон-
ституційному рівні. Так, стаття 25 Основ-
ного Закону ФРН проголошує загальні 
правила міжнародного права складовою 
частиною федерального права. Вони мають 
пріоритет перед законами та створюють 
права і обов’язки для жителів федеральної 
території безпосередньо. Стаття 10 Конс-
титуції Італії визначає: “Правовий порядок 
Італії узгоджується із загальновизнаними 
нормами міжнародного права” [7, 64]. 
Ідентичні формулювання втримуються в 
статті 9 австрійської та у статті 7 іспанської 
Конституцій.

Нарешті, окремі договори особливої 
важливості, такі як установчі договори Єв-
ропейського Союзу, іноді займають панівне 
місце в правовій системі держави, що най-
частіше дає їм верховенство над окремими 
положеннями конституції (Італія).

В практиці держав зустрічається й без-
посереднє застосування договірного права 
у внутрішньодержавній сфері. За голланд-
ським конституційним правом договори, 
які за своїм змістом можуть зобов’язувати 
всіх осіб, стають обов’язковими у внут-
рішньодержавній сфері з моменту їхнього 
опублікування [14]. Мова йде про пріоритет 
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договору, що створює права та обов’язки 
безпосередньо для суб’єктів національного 
права, перед національним законом, хоча 
б останній і був прийнятий після вступу 
в дію договору. При цьому такий міжна-
родний договір не вимагає спеціальної 
ратифікації.

Однак ще багато країн не визнають 
пріоритету міжнародного права над пра-
вом національним. В даному випадку 
загальновизнані принципи міжнародного 
права, які містяться в договорах, пактах, до 
яких приєдналися такі країни, повинні бути 
імплементовані в поточне законодавство.

Мова йде не лише про такі країни, 
як Норвегія, де дотепер діє Конституція 
1814 р., хоча й зі значними змінами та 
доповненнями, але й про країни, де конс-
титуції прийняті в післявоєнний час (Кон-
ституція Данії в 1953 р.; Форма правління 
Швеції 1974 р.; Основний закон Фінлянд-
ської Республіки 1999 р.).

У конституціях Данії та Ісландії не 
міститься вказівок на пріоритет національ-
ного законодавства перед нормами між-
народного права. Але окремі положення 
основних законів цих країн визначають, що 
ті або інші питання можуть регулюватися 
тільки національним законом. Існуюча 
у всіх Скандинавських країнах практика 
виходить з того, що одночасно з поданням 
на ратифікацію в парламент міжнародного 
договору, уряд передає до нього законо-
проекти про внесення відповідних змін до 
національного законодавства.

В національному законодавстві Украї-
ни питання щодо міжнародно-правових 
актів вирішується так:

1. Стаття 9 Конституції України: 
“Чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного 
законодавства України.

Укладення міжнародних договорів, які 
суперечать Конституції України, можливе 
лише після внесення відповідних змін до 
Конституції України” [3].

2. Стаття 19 Закону України “Про між-
народні договори України” від 29 червня 
2004 р.: “Чинні міжнародні договори Ук-

раїни, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства і застосову-
ються у порядку, передбаченому для норм 
національного законодавства.

Якщо міжнародним договором Украї-
ни, який набрав чинності в установленому 
порядку, встановлено інші правила, ніж 
ті, що передбачені у відповідному акті за-
конодавства України, то застосовуються 
правила міжнародного договору” [4].

Ці законодавчі постулати начебто 
виключають дискусію щодо того, як буде 
діяти міжнародний договір у внутрішньому 
національному праві і який статус він буде 
в ньому мати. Однак, якщо проаналізува-
ти наведені норми детальніше, то можна 
зробити висновок, що вони містять лише 
загальні, основоположні принципи щодо 
вирішення проблеми реалізації міжнарод-
но-правових зобов’язань України. Тому 
виникає потреба в їхній конкретизації в 
інших спеціальних нормах, які й можна 
буде вважати результатом імплемента-
ційної правотворчості щодо конкретних 
міжнародних договорів.

Крім цього, як відомо, міжнародні 
договори поділяють на такі, що можуть 
бути реалізовані самостійно, і такі, що 
не можуть. Це безпосередньо впливає на 
характер їхньої дії (пряма або опосеред-
кована) у внутрішньому правопорядку, 
що є надзвичайно важливим для реаліза-
ції міжнародного договору: адже якщо 
договір належить до тих, що вимагають 
опосередкування, він постійно потребує 
національних імплементаційних і, в пер-
шу чергу, правотворчих ресурсів для його 
реалізації.

На нашу думку, не може бути й мови 
про пряме застосування міжнародно-
правових норм, “обходячи” національну 
правову систему, оскільки вони вклю-
чаються Конституцією в національну 
правову систему, діють як частини цієї 
системи, застосовуються відповідно до її 
цілей і принципів, а також у встановленому 
нею процесуальному порядку. Взаємодія 
міжнародного та національного права з 
практичної точки зору вимагає засвоєння 
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норм міжнародного права таким чином, 
щоб вони могли практично застосовува-
тися в правовій системі й в першу чергу, 
у необхідних випадках, національними 
судами. Необхідно зазначити, що сама 
ідеологія міжнародного права не пов’язує 
пріоритет міжнародного права з його без-
посередньою дією, вважаючи такий підхід 
ірраціональним [5, 34].

Аналізуючи із загальнотеоретичних 
позицій проблему співвідношення джерел 
міжнародного та джерел національного 
права, можна охарактеризувати досить 
широке коло випадків, коли міжнародно-
правові норми не можуть бути втілені в 
національну практику без попередньої пра-
во-трансформаційної діяльності держави 
[6, 221—236].

Відсутність належної деталізації проце-
дурних елементів імплементації міжнарод-
но-правових актів в національне законо-
давство України врешті-решт призводить 
до політичних криз. 

Підсумовуюче зазначене, можна дійти 
висновків, що практика іноземних держав 
демонструє використання наступних про-
цедур:

• попередня перевірка, особливо з 
боку конституційних судів, конституцій-
ності положень договору для того, щоб у 
випадку виникнення колізій між договором 
і положеннями конституції, у конституцію 
можна було б внести виправлення до при-
йняття міжнародного зобов'язання (Фран-
ція, Угорщина, Італія, Болгарія, Іспанія, 
Румунія);

• включення в конкретні законо-
давчі акти положень, що передбачають 
використання цих актів лише в випадку 
відсутності протиріччя міжнародним ак-
там, учасниками яких є відповідна держава 

(Румунія, Чехословаччина, Албанія);
• тлумачення норм права де-

ржавними органами (особливо судами) 
відповідно до положень міжнародно-пра-
вових актів, учасником яких є відповідна 
держава;

• держави залишають за собою 
прерогативу визначати обсяг міжнародно-
го права, яке підлягає адаптації. Саме внут-
рішнє право визначає статус міжнародних 
норм у внутрішньодержавній сфері.

Необхідно вказати на існування двох 
основних підходів щодо визначення пріо-
ритету міжнародного права або права 
національного відносно один одного:

а) країни континентальної правової 
системи визнають пріоритет міжнародного 
права перед національним законом;

б) країни англо-американської пра-
вової сім’ї підкоряють міжнародне право 
внутрішньому національному праву.

Оскільки Україна належить до сім’ї 
континентального права, пропонуємо 
визначити процедуру імплементації між-
народно-правових актів в національне 
законодавство наступним чином:

1. Перевірка міжнародно-правового 
акта на відповідність національному зако-
нодавству України. 

2. В разі необхідності підготовка змін 
до національного законодавства України 
та їх прийняття.

3. Ратифікація міжнародно-правового 
договору.

4. Перевірка ратифікованого міжна-
родно-правового акта на можливість пря-
мої дії його норм. В разі відсутності такої 
можливості — застосування необхідних 
заходів для забезпечення його належної 
реалізації.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена анализу существующих теорий имплементации международно-

правових актов в национальное законодательство государств и их практической реа-
лизации в современном мире. Исследуется возможность проекции процедуры и правил 
имплементации в пределах континентальной правовой семьи на национальную правовую 
систему Украины. Предложено авторское видение процедуры имплементации.

SUMMARY
The article is dedicated to the analysis of the existing theories of the emplementation 

of international legal acts in the national legislation of some states an their practical 
implementation in modern life. The possibility of its projection and the rules emplementation 
within the framework of continental law bench onto the Ukrainian legal system is viewed in 
this article. The author suggests his vision of the implementation of the procedure. 
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На думку багатьох вчених і практиків, 
чинний Закон України “Про судоустрій Ук-
раїни” потребує докорінних змін, оскільки 
створена система судів України не здатна 
на практиці забезпечити конституційні 
засади судочинства в демократичній, со-
ціальній, правовій державі Україна.

Перехідні положення Конституції 
України [1, 111] передбачали створення 
нової системи судів загальної юрисдикції 
протягом п’яти років від моменту прийнят-
тя Конституції. На виконання цієї вимоги 
були підготовлені різні проекти відповід-
ного Закону. Маючи обмаль часу, що 
залишився до закінчення 28 червня 2001 р. 
п’ятирічного терміну, Верховна Рада Ук-
раїни все ж відхиляє законопроекти через 
численні вади і лише 7 лютого 2002 р. Пар-
ламентом прийнято новий Закон України 
“Про судоустрій України” [2, 7]. За цим 
законом уся судова система поділяється 
на чотири судові ланки. За Законом суди 
різних ланок виконують різні функції і за 
цією ознакою поділяються на суди різних 
інстанцій: першої (місцеві суди), другої 
(апеляційні суди), третьої (вищі спеціалі-
зовані суди), четвертої (Верховний Суд 
України.

Незважаючи на те, що цей Закон 
набрав чинності з 1 червня 2002 р., по-
ложення Закону, що стосуються органі-
зації та здійснення повноважень системи 

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

Реалізація конституційних 
принципів територіальності 
і спеціалізації судів у нових 
проектах закону України 
“Про судоустрій в Україні”

Ключові слова: судоустрій, спеціалізація судів, спеціалізація суддів, принцип тери-
торіальності.

спеціалізованих адміністративних судів, 
системи касаційного розгляду справ та 
деякі інші питання статусу суддів залиша-
ються не вирішеними концептуально. За 
таких умов має привернути увагу не лише 
парламентарів, але й більш широкого за-
галу експертне обговорення відповідних 
проектів законів України, оскільки йдеться 
про новий варіант організації однієї з гілок 
влади в Україні. Ст. 6 Конституції України 
проголошує принцип розподілу влади і 
встановлює, що державна влада в Україні 
здійснюється на засадах її поділу на зако-
нодавчу, виконавчу та судову. Принцип 
розподілу влади передбачає гарантії неза-
лежності судової влади і рівності усіх гілок 
влади. Реалізація цього принципу — це не 
самоціль утвердження авторитету судової 
влади та не рекламна акція наявності ознак 
правової держави, а необхідна умова реалі-
зації гарантій, викладених у ст. 55 Консти-
туції України про те, що права і свободи 
людини і громадянина захищаються судом. 
В свою чергу, наведені гарантії можуть бути 
реалізовані за умов сумлінного виконання 
законодавцем обов’язків щодо ухвалення 
несуперечливих та сучасних законів, що 
визначають статус суддів, існування ефек-
тивної судової системи. Принаймні про 
це прямо йдеться в ст. 125, 126 Основного 
Закону. Зокрема наголошується, що сис-
тема судів загальної юрисдикції в Україні 
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будується за принципами територіальності 
і спеціалізації. Одночасно в ст. 125 Конс-
титуції визначено, що вищими судовими 
органами спеціалізованих судів є відповідні 
вищі суди, а найвищим судовим органом у 
системі судів — Верховний Суд України. В 
ст. 126 Конституції проголошено, що неза-
лежність суддів гарантується Конституцією 
і законами України. 

Питання незалежності і недоторканості 
суддів в Україні — це додаткова тема для 
дискусій в контексті підходів розробників 
законопроектів (рег. № 2834) до цих про-
блем, а тому зупинимось лише на тому, у 
який спосіб та наскільки вдало автори за-
конопроекту дотримались конституційних 
принципів: територіальності та спеціаліза-
ції судів.

У законопроекті (рег. № 2834) [4, 7] 
передбачається чотирирівнева судова сис-
тема, яка включає: 1) місцеві суди; 2) апе-
ляційні суди; 3) вищі спеціалізовані суди; 
4) Верховний суд України. Суди загальної 
юрисдикції спеціалізуються на розгляді 
цивільних, господарських, адміністра-
тивних і кримінальних справ (ч. 1 ст. 17 
Проекту закону) і вони, як місцеві суди, 
діють як суди першої інстанції при розгляді 
відповідних справ (ч. 1 ст. 20 Проекту За-
кону). Частина 2 ст. 20 Проекту Закону пе-
редбачає створення місцевих судів різного 
виду: 1) дільничні суди — районні, районні 
у містах, міські та міськрайонні суди; 2) ок-
ружні суди — окружні господарські суди, 
окружні адміністративні суди та окружні 
кримінальні суди, що утворюються в ок-
ругах указом Президента України.

З наведеного вбачається, що автори 
законопроекту відійшли від існуючого 
принципу поділу судів загальної юрис-
дикції на загальні та спеціалізовані суди 
окремих судових юрисдикцій (ч. 1 ст. 19 
закону України “Про судоустрій України”). 
Зазначений підхід авторів законопроекту 
не суперечить ст. 125 Конституції, так само 
не суперечить вказаній статті діюча система 
поділу судів на “загальні та спеціалізовані 
суди”. Виникає питання: в чому полягає 
успішність цієї пропозиції, окрім новизни 
такого підходу? 

На думку М.І. Сірого, автори цього 
законопроекту роблять помилку, коли не 
вбачають різниці між діяльністю загальних 
і спеціалізованих судів. На думку цього 
автора, судова система має бути асимет-
ричною і правила підсудності в ній мають 
визначатися за формулою “спеціалізовані 
суди приймають до розгляду тільки ви-
черпно визначені категорії справ, а решта 
справ — підсудні загальним судам” [6, 6]. 
Необхідно зазначити, що такий підхід 
(проблема підсудності) заслуговує на увагу, 
проте стосується предмета відання проце-
суального права, а не організації судової 
системи.

Р.О. Куйбіда обґрунтовано робить 
висновок, що сучасна система судів загаль-
ної юрисдикції побудована без належного 
врахування принципу спеціалізації. Вка-
заний автор справедливо зазначає, що 
загальні суди здійснюють усі спеціалізовані 
юрисдикції — цивільну, кримінальну та 
адміністративну, та ще й розглядають спра-
ви про адміністративні правопорушення. 
Військові суди здійснюють кримінальну 
юрисдикцію за галузево-суб’єктною спе-
ціалізацією, а господарські суди здійсню-
ють цивільну юрисдикцію щодо суб’єктів 
господарювання (суб’єктна спеціаліза-
ція). Адміністративні суди здійснюють 
адміністративну юрисдикцію (галузева 
спеціалізація). У підсумку Р.О. Куйбіда 
пропонує у системі судів загальної юрис-
дикції виділяти цивільні, кримінальні та 
адміністративні суди [5, 8–9]. 

На нашу думку, у преамбулі Розділу 3 
Концепції вдосконалення судівництва для 
утвордження справедливого суду в Україні 
відповідно до європейських стандартів 
[3, 11] правильно визначені принципи по-
будови системи судів загальної юрисдикції, 
зокрема, принцип спеціалізації передбачає, 
що суди мають бути організовані з ураху-
ванням особливостей предмета судових 
справ за відповідною юрисдикцією та 
зумовленого цими особливостями виду 
судочинства. Проте предмет судових справ 
не може визначатися через призму певного 
виду судочинства. Так, наприклад, справи 
про адміністративну відповідальність роз-
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глядаються місцевими судами загальної 
юрисдикції відповідно до Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення 
за невизначеним видом судочинства. З 
іншого боку, за своїм публічно-правовим 
характером і спрямованістю посягань, ця 
категорія справ має бути предметом відан-
ня кримінальних судів. Запровадження ад-
міністративного судочинства, що призвело 
до визначення господарської юрисдикції як 
різновиду цивільної юрисдикції, дозволяє 
висловити пропозицію про доцільність 
створення не окремої ланки спеціалізо-
ваних судів, а про створення, наприклад, 
міжрайонних судів у цивільних справах 
з запровадженням спеціалізації суддів в 
господарських, трудових, сімейних та ін-
ших справах. В цьому контексті необхідно 
відзначити, що розробники законопроекту, 
на нашу думку, помилково проігнорували 
слушну пропозицію авторів Концепції, 
викладену у першому пункті ІІІ Розділу, 
про необхідність на початковому етапі ре-
форми визнати загальні суди спеціалізова-
ними з розгляду окремих категорій справ, 
підсудних місцевим загальним судам. 

Щодо дії принципу територіальності, 
то слід зазначити, що сьогодні його дія, 
як правило, ототожнюється із адміністра-
тивно-територіальним устроєм держави. 
Заперечуючи такий підхід, автори і Кон-
цепції і проекту Закону “Про судоустрій 
України”, висувають аргументи про те, 
що при утворенні судових органів їх юрис-
дикцію доцільно поширити на територію 
з приблизно однаковою чисельністю насе-

лення, місцезнаходження суду необхідно 
визначити з урахуванням транспортних 
зв’язків тощо і це автоматично начебто 
буде підсилювати незалежність суддів від 
місцевої влади. Стосовно останнього зразу 
ж зробимо застереження, що незалежність 
від органів місцевої влади буде досягатись 
тільки тоді, коли судова влада отримає всі 
складові влади як такої. З нашої точки зору, 
— хоча б деякі з них, такі як гарантії реаль-
ного виконання прийнятих судових рішень 
і фінансову незалежність. Крім того, важко 
уявити собі, щоб при утворенні певної 
адміністративно-територіальної одиниці 
не висувались аргументи щодо зручності 
для населення, не враховувалися наявність 
транспортних зв’язків та інші фактори. 
Сьогодні вже є приклади відходу при ут-
воренні судових органів від прив’язки до 
адміністративно-територіального устрою. 
Виникає питання, чому юридична громад-
ськість так активно не обговорює “ефек-
тивність” роботи міськрайонних судів або 
моделі “дільничних” судів в м. Києві, коли 
в деяких районах утворилось фактично 
по два судові органи? Чи не краще було б 
розпочинати судову реформу із з’ясування 
таких простих питань, як завантаженість 
суддів, нормативи щодо кількості справ 
для одного судді на місяць, співвідношення 
суддівських посад в конкретному суді до 
кількості населення в районі дії судового 
органу, існування великої кількості ва-
кансій в судових органах, пристосованість 
приміщень судів до відправлення право-
суддя тощо. 
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1. The importance of the uniformity of 
judicial practice

Equality of persons before the court 
and before law, the protection of legitimate 
expectations, justice, legal clarity and other 
principles of a state under the rule of law re-
quire for similar cases to be adjudicated in a 
similar way, so that by following the existing 
judicial practice, people could forecast what 
other relevant cases might result in. Uniform 
judicial practice is a pursuable worth. Let us 
provide just several aspects demonstrating 
the importance of securing a uniform judicial 
practice: 

• uniform judicial practice ensures the 
equality of persons; 

• uniform judicial practice contributes 
to the stability of the legal system. Stability 
generates predictability and, at the same time, 
creates legal security for persons, seeking pro-
tection of their rights in courts; 

• while settling cases, courts do not sim-
ply apply legal norms, but come to decisions of 
ethical nature and decisions concerning social 
values. Uniform judicial practice displays 
which values are given priority by the court, 
and which social interests are considered to be 
more important than the others. Whereas, if 
the judicial practice is not uniform, it remains 
unclear which values the courts consider as 
essential; 

• non-uniform judicial practice demol-
ishes the authority of the judiciary and does 

not contribute to the promotion of  the public 
trust in courts; 

• uniform judicial practice helps reduce 
the workload of the courts because persons can 
observe in what way similar cases are settled; 
they may also estimate the negative perspec-
tives of winning the case and decide not to 
address the court;  

• uniform judicial practice lessens the 
probability for the decision to be appealed 
against, because it is possible to predict how 
different circumstances will be qualified by a 
court of a higher instance.

When speaking about securing the uni-
formity of judicial practice, it is impossible to 
bypass the doctrine of the judicial precedent. 
There is different point of view regarding the 
judicial precedent in common law countries 
and the countries of continental law system. 
In the countries where a system of common 
law exists, the meaning of the judicial prec-
edent is explained by the principle of stare 
decisis: “stare decisis et non quieta movere”, 
which translates as “to stand by decisions and 
not to disturb settled matters”. The principle 
stare decisis comprises of two main rules. The 
first rule is such that judgments of a court of 
a higher instance are binding on the courts 
of a lower instance, and must be followed by 
them. According to the second rule, a court 
of a higher instance may not deviate from its 
earlier practice either, except for instances 
when exceptional circumstances exist.    
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In the countries of the continental law 
system, the doctrine of stare decisis is not 
formally recognized, because to some extent 
it is against the principle, which states that 
the legislator has exclusive legislative rights. 
However, many countries strive to ensure the 
continuation of their jurisprudence, and state 
that even though the judiciary is independent 
when hearing cases, their judgments must be 
predictable and not chaotic. For this reason, 
in practice, the courts of lower instances often 
rely on the judgments of the courts of higher in-
stances. Furthermore, presently an even more 
evident establishment of judicial precedent 
is noticeable in the countries of tradition of 
continental law as well. 

That can be also said about Lithuania 
— one of the countries belonging to the con-
tinental law tradition. Although traditionally 
the doctrine of the judicial precedent was not 
formally recognized in the national legal 
system, in one of its more recent decisions, 
the Constitutional Court of the Republic of 
Lithuania took a major step towards the im-
plementation of the doctrine of stare decisis 
by stating that:

“in order to ensure <…> the continuity of the 
jurisprudence, the following factors (along with 
other important factors) are of decisive importance: 
in analogical cases, courts are bound by their own 
judgments; the courts of lower instance are bound 
by judgments of courts of a higher instance, which 
had been passed in certain categories of cases 
— by the judicial precedents in those categories of 
cases; while reviewing judgments of courts of lower 
instances, courts of higher instances must always 
analyze such judgments according to the same legal 
criteria; the criteria must be clear and known ex ante 
to the legal subjects, inter alia, to the courts of lower 
instances (therefore, the jurisprudence of the courts 
must be predictable); the judicial practice in respec-
tive categories of cases must be corrected and new 
judicial precedents in such categories of cases may 
be adopted only when it is inevitably and objectively 
necessary; such adjustment of judicial practice (the 
deviation from the precedents, which used to bind 
the courts, and the creation of new precedents) must 
always be properly (clearly and rationally) reasoned 
in the respective court decisions”[4]. 

2. Means to ensure the uniformity of 
judicial practice.

It is far from simple to ensure a uniform 

judicial practice. All countries have more 
courts than one. Often even several judi-
cial systems exist, the competence of which 
might collide: courts of general competence, 
administrative courts, labour courts, family 
courts, commercial courts, etc. A considerable 
amount of cases and many different judges 
rendering judgments condition the fact that ju-
dicial practice is becoming hardly transparent. 
Therefore, there is a need for legislative and 
organizational measures to help ensure a uni-
form judicial practice. Such measures might be 
for instance: (1) availability to appeal against 
judgements; (2) other procedural means of 
unification of judicial practice; (3) the acces-
sibility of judicial decisions; (4) the clarity of 
the language of judicial documents etc.

2.1. An availability of appeal
It is generally accepted that judicial prac-

tice is formed only when the courts themselves 
adjudicate cases. Therefore, judicial practice 
should not be influenced by administrative 
methods, for example, when a court of a 
higher instance gives courts of lower instances 
consultations of abstract (general) nature 
or adopts decisions containing instructions 
on how certain legal norms should be inter-
preted. The statutory law of the Republic of 
Lithuania still allows for the possibility of the 
Supreme Court or the Supreme Administra-
tive Court of Lithuania to consult the judges 
of the courts of lower instances on questions 
of interpretation and application of laws  For 
instance article 23 of the Law on Courts of 
the Republic of Lithuania [1] where it is stated 
that “the Supreme Court of the Republic of 
Lithuania [...] 2) shall analyse court practice 
in the application of laws and other legal acts 
and provide their interpretation in the form of 
recommendations; 3) may advise judges about 
the interpretation and application of laws and 
other legal acts”. Currently such consultations 
are no longer provided; they have lost their 
practical value. The purpose of such consulta-
tions does not correspond to the nature of the 
judicial activities. Moreover, sometimes such 
consultations may risk to infringe upon the 
procedural independence of the court provid-
ing them, as if a case later reaches the court 
which has given the consultation, it might feel 
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bound by its earlier position.   
Whereas namely the supreme courts gen-

erally safeguard uniform judicial practice, laws 
must foresee possibilities for all cases to reach 
the courts of final instance. Therefore, proce-
dural laws must avoid absolute restrictions of 
appeal and cassation, when it is established 
by the laws that all cases of certain categories 
may not be appealed against. It seems that a 
much better solution is to ensure a possibility 
for every case to reach the supreme court, and 
balance the heavy caseload of the supreme 
judicial institutions by establishing a system of 
permissions — the court of last instance itself 
would decide, whether a complaint is admis-
sible, while the law would simply lay down the 
main requirements for admission (i.e., when a 
significant legal issue is raised, when judicial 
practice is not uniform, etc.).   

2.2. Other procedural means of unification 
of judicial practice

The hierarchical control of judgments may 
not be sufficient when, in the same country, 
deviating judicial practice is identified in the 
judgments of courts of different competence. 
For example, courts of general jurisdiction and 
administrative courts may interpret certain 
legal norms differently, or give different mean-
ing to the same facts. Courts belonging to one 
system cannot repeal the judgments of courts 
belonging to a different system; therefore, a 
problem of securing uniform judicial practice 
may arise. In some countries, special mecha-
nisms for solving such situations are created. 
For example, in Germany, a Common Senate 
of the Supreme Courts exists (germ. Gemein-
samer Senat der Obersten Gerichtshöfe), which 
decides upon questions when the supreme 
court of one competence intends to deviate 
from the jurisprudence of the supreme court 
of a different competence. There is still no such 
mechanism in Lithuania, but it might be pos-
sible to solve the latter problem by reopening 
a case which had already been solved (i.e., if 
substancial legal norms had been misapplied 
by the court). For instance article 153 of the 
Law on Administrative Proceedings of the 
Republic of Lithuania [2], where it is stated 
that “The proceedings may be resumed [....] 
in case of submission of clear evidence of the 

commission of a material violation of the 
norms of substantive law, or [...] when it is 
necessary to ensure the formation of uniform 
practice of administrative courts”.

For instance, in Lithuania whereas there 
is deviation of judicial practice at both, the 
lower courts, and the courts of the highest 
instance, in such cases there is a possibility 
for an extended chamber to be formed or 
even for the case to be heard by the plenary 
session of the court (by all of the judges). Even 
though formally judgments in such cases have 
the same legal power as other judgments, in 
practice, courts of lower instances and also the 
court, which delivered the latter judgments, 
usually takes them into greater consideration. 
The latter judgments are also published in the 
periodical bulletins of judicial practice, which 
ensures that they are noticeable and acces-
sible to a greater number of other courts and 
persons, and this is also an important mean of 
safeguarding a uniform judicial practice.  

Deviations of judicial practice are also 
possible not only within the courts of general 
jurisdiction and specialized courts, but also 
within the latter courts and the Constitutional 
Court, which seems to be performing a com-
pletely different function. A widely known 
situation in Lithuania can be provided here 
as an example. The mentioned situation was 
related to the hearing of the criminal case of 
the ex-president of the Republic of Lithuania. 
He had been impeached from his office for 
violating the Constitution. The ground for 
such an impeachment was the conclusion of 
the Constitutional Court, stating, inter alia, 
that he had revealed a secret of the state [5]. 
Criminal responsibility is also established for 
the latter act. However, unlike the Constitu-
tional Court, the Supreme Court of Lithuania 
considered that there had not been enough 
proof that the former president had disclosed 
a state secret, and, therefore, he was acquitted 
[6]. Undoubtedly, the Constitutional Court 
and the courts, which heard the criminal case, 
analyzed different aspects of the same acts 
of the former president. The Constitutional 
Court decided upon the questions of the vio-
lation of the Constitution and constitutional 
responsibility, while the courts, which heard 
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the criminal case, decided upon the question of 
criminal responsibility. However, the grounds 
for one type of responsibility or another were 
the exact same circumstances, which had been 
proven by the Constitutional Court, but not 
by the Supreme Court. Therefore, different 
judicial authorities qualified the same facts 
differently, applied a different standard of 
proof, while at the same time this raised wide 
discussions in the public space and did raise 
some doubts in the judiciary. It is difficult to 
give an unambiguous assessment of this case. 
The applications of different standards of 
proof in different procedures, which comply 
with different rules of substantiation, are com-
pletely understandable and justifiable from a 
legal perspective. But to an ordinary citizen 
the question is left unanswered: did the former 
president disclose the state secret or did he 
not? That is why the uniformity of judgments 
of courts with different functions is still such 
a topical problem. 

2.3. The accessibility of judicial decisions
For the judicial practice to be uniform, all 

judges must have the possibility to acquaint 
themselves with the procedural documents 
of other courts. Often, the parties of the case 
draw the attention of the courts of higher 
instances to deviating judicial practice. That 
is why judicial practice must be accessible to 
persons who are outside the judicial system as 
well. This requires for judgments to be pub-
lished and easily found with the help of legal 
information search systems. Only when there is 
a possibility to access judgments, deviating ju-
dicial practice may be identified. In Lithuania, 
the procedural decisions of all courts (except 
the courts of the lowest instance) are available 
on the Internet. But in this case a different 
problem arises — because of the great number 
of published judgments the judicial practice is 
becoming hardly transparent as well. 

According to the laws of Lithuania, the 
Supreme Court and the Supreme Administra-
tive Court of Lithuania publishes bulletins, 
containing their judicial practice [1, articles 
27and 32]. Such bulletins include the most 
important procedural decisions of a certain 
period. The Law on Courts of the Republic 
of Lithuania and procedural laws state that 

other courts, institutions and persons must 
take into consideration the interpretations of 
laws and of the application of legal norms, 
which are given in the judgments published 
in such bulletins, whenever they apply the 
mentioned legal provisions [1, articles 23 and 
31]. But under no circumstances it should be 
interpreted that by being published in the 
bulletin a judgment becomes of greater im-
portance. The legal power of the judgments 
of supreme judicial institutions cannot depend 
on the fact, whether it had been published in 
the bulletin or not. The practical importance 
of the mentioned bulletins is that they draw 
the attention of the lower courts to the most 
recent and topical position of the court of the 
highest instance on one issue or another. 

2.4. The clarity of language of judicial 
documents

The clarity of the language of judicial de-
cisions is an issue closely connected with the 
accessibility of judicial decisions mentioned 
above. Of course, judges, being the legal pro-
fessionals, can and do understand even the 
most complicated legal language. From this 
viewpoint it may seem that the simplicity of 
language of judicial decisions is not directly 
connected with the unification of judicial prac-
tice. However, it should not be forgotten that 
an important aspect of accessibility of law, as 
enshrined in judicial decisions, is represented 
by their ready availability to the general public, 
which is usually not familiar with the specific 
legal terminology and may thus face difficul-
ties when trying to understand the position of 
the court stated in a judgement. Taking into 
account the very purpose of the unification of 
judicial practice, its interconnections with the 
principles of legal clarity and equality before 
the law and court, it is no surprise that the 
Consultative Council of the European Judges 
has recently pointed to the desirability of the 
accessibility, simplicity and clarity of the lan-
guage of judgements [3]. 

3. Limits of the unification of judicial 
practice

Even though uniform judicial practice is 
an aspired matter, it should not become an 
objective in itself and should not violate other 
principles of the state under the rule of law. 
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The purpose of the continuity of the jurispru-
dence is based upon the protection of human 
rights, the protection of legal expectations 
and the implementation of the principle of 
equality before the law and the court; there-
fore uniform judicial practice is a tool, rather 
than an aim. First of all, it must be taken into 
account that judicial practice is a reflection of 
the social life of a certain society during a cer-
tain period of time. Whenever the perception 
of social values changes, the judicial practice 
must change as well. If altering the existing 
jurisprudence would better safeguard human 
rights, the former judicial practice should not 
be considered as a value in itself, and it should 
undergo changes. 

Secondly, it cannot be denied that er-
rors may be found even in a uniform judicial 
practice, for example, when legal provisions 
are explained or applied in the same incorrect 
way. Such situations are especially likely when 
an interpretation of a certain legal question is 
provided by the international courts (the Euro-
pean Court on Human Rights, the European 
Court of Justice, etc.), and the interpretation 
that they provide differs from that of the na-
tional courts. In such instances the evolution 
of the jurisprudence is inspired by outside 
factors and, therefore, it is inevitable. 

Thirdly, it is a well-known fact that in 
real life there are no situations, which are 
completely alike. Therefore, existing judicial 
practice must be followed only when it is es-
timated, whether the situations are common 
enough for them to be treated in the same 
way. On the contrary, if the one existing prec-
edent were to be followed in many different 
situations, it would be the same as applying 
a legal provision, which regulates different 
legal relations.

Fourthly, even in similar cases, a judge 
may have important arguments, which may 
not have been analyzed earlier, and which 
may reverse the legal interpretation provided 
in previous precedents. A properly motivated 
disagreement with the existing judicial prac-
tice is an expression of the independence of 
courts. New legal motives may convince the 

courts of higher instances of the wrongfulness 
of the existing practices, and may result in the 
creation of new legal precedents. Therefore, 
every judge must not simply follow the existing 
practice by rule, but he or she must interpret 
it with creativity and apply it to the specific 
situation, and when reasonable grounds exist 
— disagree, giving reasons for it.

In any case, methods, which are meant 
for unifying the judicial practice, must never 
infringe upon the independence of a judge. 
The Constitutional Court of Lithuania has 
stated that the hierarchical system of courts 
must never be understood as a system, which 
restricts the procedural independence of 
the courts of lower instances. Even though 
the legal precedents of the courts of higher 
instances bind the courts of lower instances 
when they decide upon the same categories of 
cases, the courts of higher instances (and the 
judges of such courts) may not interfere with 
the cases heard by the lower courts by giving 
them advice or orders of obligatory nature 
on how a case should be settled, etc; such 
commands (both, obligatory and not), from 
the perspective of the Constitution, would be 
considered as action ultra vires [4]. In practice, 
this also means that when a court of a higher 
instance sends the case back to the court of a 
lower instance for it to be reheard, the higher 
court cannot give instructions on how a certain 
circumstance should be looked at, how certain 
legal provisions have to be applied or even in 
what manner the case should be decided — it 
has to be admitted that there have been such 
cases in the Lithuanian courts. When a case 
is sent back for retrial, it is possible draw the 
attention of the lower court to certain circum-
stances, which have to be analyzed, or to give 
certain criteria on how a legal provision is to 
be interpreted, but concrete commands are 
intolerable. Otherwise, it would also restrict 
the higher courts, which give orders or recom-
mendations, themselves, because when such 
cases are appealed against, an impartial hear-
ing at the appellate instance or the instance of 
cassation are no longer possible.  

Â³ñíèê Àêàäåì³¿ àäâîêàòóðè Óêðà¿íè Âèïóñê 8.

54



Conclusions

1. Although the doctrine of stare decisis is a traditional feature of the common law tradition, 
because of the general acceptance of the importance of the uniform judicial practice, formal 
recognition of judicial precedent can be presently noticed also in the countries with the continental 
law tradition.

2. The purpose of the continuity of the jurisprudence is based upon the protection of hu-
man rights, legal expectations and the implementation of the principle of equality before the 
law and the court.

3. Some of the legislative and organizational measures that may help to ensure a uniform 
judicial practice are: the possibility to appeal against judgements, special mechanisms for solv-
ing the divergences of judicial practice between the courts of different jurisdictions, possibility 
to hear cases by extended panels of judges, clarity and accessibility of judicial decisions.

4. Even being an aspired matter, the unification of judicial practice should not become an 
objective in itself. Necessary changes in established judicial practice may occur because of the 
change of relevant social values, errors found in the previous judgements, or other important 
reasons. Methods, which are meant for unifying the judicial practice, may in no way infringe 
upon the procedural independence of a judge.
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РЕЗЮМЕ
В статті йдеться про уніфікованість (універсальність) юридичної практики. Аналізу-

ються важливість і межі уніфікованості (універсальності) юридичної практики, а також 
деякі законодавчі та процедурні засоби, що здатні забезпечити таку уніфікованість (уні-
версальність). Будучі прямо пов’язаною з такими визначальними принципами держави, 
побудованої на засадах верховенства права, як рівність всіх громадян перед законом і 
судом, чіткість судочинства і захист законних очікувань, наслідуваність юриспруденції 
є найбільшою цінністю. Отже, існує необхідність проведення відповідних законодавчих 
й організаційних заходів, які сприятимуть уніфікованості (універсальності) юридичної 
практики.

РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются вопросы унификации (универсальности) юридической 

практики. Анализируются важность и рамки унификации (универсальности) юриди-
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ческой практики, а также некоторые законодательные процедурные шаги, способные 
обеспечить достижение такой унификации (универсальности). Будучи непосредственно 
связанной с такими основополагающими принципами правового государства как равенс-
тво всех перед законом и в суде, ясность юриспруденции и защита законных ожиданий, 
преемственность юриспруденции выступает наибольшей ценностью. Таким образом, 
существует необходимость обеспечить наличие таких законодательных и организацион-
ных мероприятий, которые способствуют обеспечению унификаций (универсальности) 
юридической практики.
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У період становлення незалежної Ук-
раїнської держави, розбудови її правової 
системи актуальним є звернення вченими 
уваги до правових надбань українського 
народу. В історично-правовому аспекті 
особливо слід вказати на значущість до-
сліджень у сфері історії вітчизняного кримі-
нального права, зокрема, кримінального 
права Київської Русі. Важливість таких 
досліджень пояснюється тим, що у період 
існування Київської Русі були закладені 
основні підвалини правових поглядів 
українського суспільства на сутність 
провідних понять кримінального права 
— злочину і покарання. Тому, безперечно, 
важливим видається об’єктивне вивчення 
розробок істориків права, що присвятили 
свої праці дослідженню проблем кримі-
нального права Київської Русі. 

Слід зазначити, що важливий внесок 
у формування системи знань із вказаної 
проблематики зробили не тільки представ-
ники української історико-правової науки. 
Об’єктивний підхід до цього питання вима-
гає визнання того факту, що дослідження 
кримінального права Київської Русі про-
водились і російськими істориками права. 
Зокрема, значний внесок було зроблено 
російськими вченими у ХІХ ст., коли іс-
торико-правова наука тільки починала 
формуватись. Особливо слід зупинитись 
на працях таких вчених як І.Ф.Г. Еверс та 

О.М.Ф. Рейц, адже завдяки діяльності цих 
вчених були закладені основи, підвалини 
російської історико-правової науки зі свої-
ми особливостями, на яких у подальшому 
дістали розвитку різноманітні концепції, 
школи тощо. Дослідження праць вказаних 
вчених дасть змогу виявити характер, особ-
ливості їх поглядів, визначити тенденції у 
формуванні російською історико-правовою 
наукою знань про історію кримінального 
права Київської Русі.

Проблема статті полягає у необхід-
ності визначити змістовий характер та 
особливості поглядів І. Еверса та О. Рейца 
на історію кримінального права Київської 
Русі.

Слід зазначити, що історико-правові 
дослідження, які проводили вказані науков-
ці, були предметом вивчення як дореволю-
ційних, так і радянських вчених. Зокрема, 
більшою або меншою мірою праці І. Еверса 
та О. Рейца аналізували Д.Я. Самоквасов 
(“История русского права”, 1878), М.П. За-
госкин (“История права русского народа”, 
1899), В.І. Пичета (“Введение в русскую 
историю”, 1923), М.В. Нечкина (“Густав 
Эверс”, 1927), Н.Л. Рубинштейн (“Русская 
историография”, 1941), Б.В. Віленський 
(“Из истории историко-правовой науки в 
России”, 1976), І.А. Ємельянова (“Истори-
ко-правовая наука России ХІХ в.”, 1988) та 
деякі інші вчені. У результаті критичного 
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осмислення наукової спадщини І. Еверса 
та О. Рейца ними було встановлено кілька 
важливих складових їх поглядів, зокре-
ма, що вказані вчені вперше намагались 
систематично викласти історію “русского 
права”, поєднували історичний та право-
вий елементи, їм був притаманний певний 
діалектизм, намагання знаходити внутріш-
ні зв`язки між елементами суспільного жит-
тя, розкрити закономірності історичного 
процесу розвитку суспільства, критичний 
підхід до історико-правових джерел. Як 
вважає більшість дослідників, І. Еверс та 
О. Рейц належали до історико-правової 
школи (“історико-юридичної”), в основних 
рисах обґрунтували т.зв. “родову” теорію 
походження держави.

Зазначені риси їх історико-правових 
надбань є достатньо важливими, разом з 
тим, в історіографії обмаль місця відведено 
вивченню поглядів І. Еверса та О. Рейца 
на історію кримінального права Київської 
Русі. Відомості, що маємо, є доволі спора-
дичними, і не дають можливості скласти 
повноцінний набір знань про змістовий 
характер та особливості їх поглядів на 
історію кримінального права Київської 
Русі.

Мета статті полягає у визначенні зміс-
тового характеру та особливостей поглядів 
І. Еверса та О. Рейца на історію криміналь-
ного права Київської Русі. Головним при 
цьому є виявлення концептуальних засад 
наукової спадщини зазначених вчених, 
власне, підґрунтя, на якому у подальшо-
му дістали розвитку погляди російських 
вчених на історію кримінального права 
Київської Русі.

Одним із засновників російської істори-
ко-правової науки об’єктивно вважається 
І.Ф.Г. Еверс (1783 — 1830 рр.), з 1810 р. 
професор, а з 1819 р. — ректор Дерптсь-
кого університету. У творчому арсеналі 
цього талановитого вченого є кілька праць, 
зокрема, “Предварительные критические 
исследования для российской истории” 
(1814 р.), “История руссов” (1816 р.). Але 
квінтесенцією його наукових пошуків 
стала праця “Древнейшее русское право в 
историческом его раскрытии” (написана 

німецькою мовою у 1826 р., перекладена на 
російську у 1835 р.). Чому ж І. Еверса слід 
вважати тим першим вченим, який багато 
у чому уособив формування російської 
історико-правової науки? Дуже влучно з 
цього приводу висловився Н.Л. Рубин-
штейн: “Вивчення історичних явищ в їх 
правовому виявленні, в системі діючих 
правових норм і в першу чергу на основі 
юридичних джерел — робить його фактич-
ним засновником науки історії руського 
права...” [5, 233] 

Важливо наголосити, що І. Еверс був 
послідовником “класичної” німецької 
історичної школи права. Зокрема, можна 
стверджувати, що він вважає появу норм 
кримінального права результатом діяль-
ності людей у додержавний період, коли 
єдиною формою співжиття була сім’я та 
рід. Дуже вдало він це показує на прикладі 
кровної помсти: “У стародавньому періоді 
Права всюди ще діє приватна помста. Вона 
панує раніше формування Держави...” 
[6, 56] Така думка І. Еверса проходить 
червоною ниткою і при дослідженні ним 
норм правових пам’яток Київської Русі 
та свідчень про кримінально-правові 
відносини у цій державі. Зокрема, щодо 
поняття вбивства за договором Олега з 
греками [6, 164], реформи князя Володи-
мира у сфері кримінального права [6, 257] 
тощо. Як справедливо відзначає І. Плато-
нов, юридичні правила та норми Правди 
Ярослава “...розвинуті їм з одного джере-
ла, діючого в первісному стані держави, 
коли воно тільки що виходить із сфери 
сімейного устрою, звичайно попередньо-
го державному” [2, с. ХІІ]. Отже, І. Еверс 
стоїть на позиціях первинності звичаїв, що 
формуються “народним духом”, умовами 
співжиття людей.

У досліджуваній нами праці І. Еверс 
вперше намагається знайти закономірності 
розвитку кримінального права Київської 
Русі. Ці закономірності він вбачає у двох 
чинниках. По-перше, у залежності якісних 
змін кримінального права від розвитку 
народної правосвідомості, що формувалась 
під впливом сімейного та родового спів-
життя людей. Так, говорячи про Правду 
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Ярослава, вчений зазначає: “Якщо де, то 
тут переважно необхідно шукати справж-
ній початок всьому позитивному праву, 
— тут найбільше повинен відкриватися 
поступовий розвиток його з первинних 
сімейних відносин...” [6, 337] Особливо по-
казовими у цьому відношенні є твердження 
І. Еверса стосовно права кровної помсти 
та його пояснення норм Правди Ярослава 
щодо порушення права власності. Зокрема, 
І. Еверс зазначає, що підґрунтям цих норм 
є народні звичаї-правила: “...усі закони 
відносно права власності ґрунтувалися на 
цьому простому правилі: не смій брати 
нічого, що належить іншому, — правилі, 
яке визнається у всіх народів непорушною, 
основною істиною” [6, 344].

Іншою закономірністю було утворення 
і посилення держави, яка тією чи іншою 
мірою змінює звичаї. Якщо, аналізуючи 
договори Олега та Ігоря, І. Еверс вказує 
на домінуючу роль звичаїв русів, то його 
дослідження реформи князя Володимира 
та Правди Ярослава ілюструють погляди 
вченого на посилення фактору князівської 
влади. І. Еверс зазначає, що вже у ст. 1 
Правди Ярослава законодавець обмежує 
право помсти, “...так як бачать, що цим 
правом порушується в більшій або мен-
шій мірі безпека, якою кожний повинен 
користуватися в Державі…” [6, 318] Так 
само вплив держави на розвиток норм 
кримінального права І. Еверс вбачає і щодо 
постанов правової пам’ятки про тілесні 
ушкодження [6, 323].

Важливо у зв’язку з зазначеним вище 
визначити чинники, які сприяли розробці 
І. Еверсом історії кримінального права 
Київської Русі. Провідним чинником, на 
наш погляд, є те, що вчений розглядав 
кримінальне право не у статичній, а у 
динамічній формі, “в историческом его 
раскрытии”, виявляв якісні зміни до-
сліджуваних ним понять кримінального 
права. Говорячи про діалектизм І. Еверса, 
М.В. Нечкина зазначає, що у вченого “...
не тільки всі явища пов’язані між собою: 
одне з них переходить в інше, змінюється, 
плине, предстає перед нами в послідовних, 
різних формах” [2, 40]. Можна говорити, 

що він проаналізував: 1. Поняття кровної 
помсти; 2. Вбивство та покарання за його 
вчинення; 3. Тілесні ушкодження (поранен-
ня, побої) та покарання за їх спричинення; 
4. Злочини проти власності та покарання 
за їх вчинення.

Із дослідження праці І. Еверса видно, 
що під розвитком кримінального права 
він розумів якісні зміни, у першу чергу, у 
системі покарань. Зокрема, це стосується 
покарання за вбивство та тілесні ушкод-
ження — поступове обмеження права кров-
ної помсти і введення відкупів (винагород) 
у випадку відсутності родичів-месників або 
небажання ображеного мстити за спричи-
нення тілесних ушкоджень. Саме такий 
перехід бачимо у дослідженні І. Еверсом 
договорів Олега, Ігоря, реформи князя 
Володимира, Правди Ярослава. У зв’язку 
з цим вчений зазначає: “...помста, первинне 
право сімейного устрою, ...була обмежена 
не інакше, як поступово, і що це обмеження 
полягало спочатку у встановленні ступенів 
спорідненості, на яких повинен лежати 
обов’язок кровної помсти; — далі, що ви-
нагорода встановлена була на той тільки 
випадок, коли б не знайшлося месників...” 
[6, 338]

По-друге, суттєвим чинником було 
поєднання І. Еверсом історичних відомос-
тей, з правовими пам`ятками досліджу-
ваного ним періоду, за словами М.П. За-
госкина “...історія і право стоять тут рука 
в руку, взаємно висвітлюючи один одного” 
[1, 87]. Тому вчений намагається не обмежу-
ватись простим переказом статей правових 
пам’яток, а співвідносить їх з реальною дій-
сністю, розглядає розвиток кримінального 
права як історичний процес, відображений 
у статтях писаних правових джерел. У 
зв’язку з цим, слід вказати на широке за-
стосування вченим критичного підходу до 
досліджуваних ним джерел. Так, особливо 
чітко це видно у проблемі реформування 
князем Володимиром системи покарань 
за вбивство: І. Еверс співставляє текст 
літопису Нестора з відомими історични-
ми фактами, правосвідомістю населення 
у кінці Х ст. Він зазначає, що літописець 
не зовсім вірно передав сутність реформи 
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по введенню Володимиром смертної кари, 
адже “...це суперечить всім нашим відомос-
тям про моральний і законний стан Росії 
того часу...” [6, 249] Дуже цікаво у подіб-
ному напрямі І. Еверс розглядає і статті 
договорів Олега та Ігоря, в яких відобра-
жені були кримінально-правові відносини. 
Зокрема, він вдало співставляє зазначені 
статті із станом сімейного життя русичів, 
зовнішньополітичною ситуацією того часу, 
проводить аналогії із давнім правом інших 
народів. Саме таке співставлення закладало 
основу його тлумачення відповідних статей 
договорів. Так само можна говорити і про 
критичний підхід вченого при дослідженні 
ним Правди Ярослава: норми про право 
кровної помсти, грошову винагороду по-
яснюються ним станом правосвідомості 
тогочасного суспільства, що формувалось 
умовами сімейного життя, а також по-
силенням ролі держави в упорядкуванні 
кримінально-правових відносин.

Одним з важливих методів, які засто-
совує І. Еверс, є метод аналізу. Завдяки 
йому вченому вдалось виявити характерні 
риси права кровної помсти, призначення 
грошових винагород у випадку вчинення 
вбивства, тілесних ушкоджень тощо. До-
статньо важливим методом був порівняль-
но-правовий, який використовує вчений 
при дослідженні кримінально-правових 
норм договорів Олега та Ігоря. Зокрема, 
для правильного розуміння сутності статей, 
в яких йшлось про вбивство, тілесні ушкод-
ження, крадіжку і покарання за вчинення 
зазначених злочинів, він порівнює звичаєве 
право русів із грецьким правом, співставляє 
їх і знаходить відмінності. 

Оскільки домінуючим у дослідженні І. 
Еверса є історичний підхід, то провідним 
методом стає історичний, що підтверджує 
належність вченого до історичної школи 
права. Завдяки застосуванню даного мето-
ду І. Еверс прослідковує на якісних змінах 
конкретних понять кримінального права 
Київської Русі його виникнення і розвиток 
від укладення першого договору з греками 
(Олега, 911 р.) до Правди Ярослава. Поряд 
з цим, І. Еверс використовує логічний ме-
тод, у результаті чого він відтворює основні 

риси еволюції кримінального права Київсь-
кої Русі. Зокрема, він встановлює, що право 
помсти за вбивство і тілесні ушкодження 
є наслідком сімейного життя людей, а у 
період державності воно обмежується за-
конодавцем у Правді Ярослава; грошові 
відкупи встановлюються поступово разом 
з обмеженням права помсти; упорядкову-
ються і узагальнюються на законодавчому 
рівні порядок вирішення різноманітних 
випадків порушення права власності.

Достатньо цікавими є теоретичні уза-
гальнення І. Еверса. Зокрема, він схема-
тично виклав власний погляд на проблему 
поступового відмирання права помсти. 
Вчений зазначає, що “...помста робиться 
священним обов’язком спочатку для од-
ноплемінників; ...в результаті, вона стає 
тільки правом, від якого в Державному 
союзі, ….поступово всі відмовляються, 
спочатку одноплемінники, потім родичі, а 
за ними ….за умови відплати, тобто речової 
винагороди, і члени сімейства” [6, 56].

Достатньо широко І. Еверс застосовує 
спеціально-юридичний метод, досліджу-
ючи кримінальне право Київської Русі за 
допомогою сучасної вченому юридичної 
термінології. Особливе значення при цьо-
му відіграв переклад вченим правових 
пам’яток, а також виокремлення ним з 
літопису Нестора відомостей про кримі-
нально-правові відносини. Завдяки засто-
суванню такого методу І. Еверс тлумачить 
і реконструює кримінально-правові від-
носини, зафіксовані у правових джерелах; 
пояснює покарання за вбивство, тілесні 
ушкодження, крадіжку, сутність приватних 
винагород за вчинення злочину тощо.

На наш погляд, початок формування 
у першій чверті ХІХ ст. історико-правової 
науки, її предмета, методологічної бази 
дослідження, рівень розвитку тогочасних 
знань про кримінальне право об’єктивно 
наклав свій відбиток на характер підходів 
І. Еверса до дослідження кримінального 
права Київської Русі. Так, якщо у другій 
половині ХІХ ст. науковці здебільшого 
застосовували інституціональний метод, 
що полягав у системному вивченні кримі-
нального права Київської Русі за його 
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основними поняттями та інститутами, то 
І. Еверс використовує постатейний аналіз 
правових джерел. Відтак, деякі поняття 
кримінального права (поняття злочину, 
елементи складу злочину, поняття обста-
вин, що виключають злочинність діяння 
тощо) не отримали у праці І. Еверса ви-
світлення.

У дослідженні І. Еверса відсутнім є 
вивчення норм кримінального права, що 
містились у церковних статутах Володими-
ра та Ярослава, тексти яких стали відомими 
у 70-х рр. ХVІІІ ст. Тому вчений не зміг 
визначити характер церковного кримі-
нального права Київської Русі, з’ясувати 
вплив візантійського права, його можливу 
рецепцію тощо.

Оцінюючи дослідження І. Еверсом 
Руської Правди, слід зазначити, що він 
звернув, головне, увагу на Правду Яросла-
ва. Вище зазначалось, що заслугою вченого 
є не тільки власний авторський переклад 
статей цієї пам’ятки, але й історико-юри-
дичне її дослідження. Разом з тим, Правда 
Ярославичів та Просторова Правда були 
ним тільки перекладені без критичного 
аналізу норм, що відображали криміналь-
но-правові відносини. Тому можна гово-
рити, що з історико-правової точки зору 
І. Еверс частково дослідив кримінальне 
право Київської Русі.

Безумовно, І. Еверс достатньо чітко 
довів детермінацію розвитку кримінально-
го права Київської Русі у період укладення 
русько-візантійських договорів, реформи 
князя Володимира, Правди Ярослава та-
кими чинниками як розвиток свідомості 
населення, формування і посилення ролі де-
ржавних інституцій. Поряд з цим, І. Еверс 
не достатньо враховував економічний 
чинник, соціальне положення суспільних 
класів.

У контексті формування російською іс-
торико-правовою наукою знань про кримі-
нальне право Київської Русі слід виділити 
іншого професора Дерптського універси-
тету — О.М.Ф. Рейца (1799 — 1862 рр.), 
який виклав свою наукову концепцію у 
монографії “Опыт истории российских 
государственных и гражданских законов” 

(написана німецькою мовою у 1829 р., пе-
рекладена на російську мову у 1836 р.). Як 
зазначає М.П. Загоскин, О. Рейц “... заме-
чателенъ, какъ авторъ перваго опыта сис-
тематическаго изложенія исторіи русскаго 
права” [1, 249]. У загальному викладі історії 
держави і права ця риса праці О. Рейца є 
дуже важливою, на що вказує її перекла-
дач Ф. Морошкин: “...всі перераховані 
праці спрямовані були або на приватний 
предмет, або на один період Законодавс-
тва, або не містили наукової критики, 
написані без ідеї про ціле, або спрямовані 
були виключно на збір матеріалів” [4, ХV]. 
Так само вважає і В.І. Пичета [3, 117]. Як 
бачимо, вчені достатньо позитивно оці-
нювали працю О. Рейца. Дійсно, в його 
праці дана доволі цілісна система поглядів 
на розвиток державності і права, у тому 
числі і кримінального, що виходив за межі 
періоду Київської Русі і обіймає період до 
середини ХVІІ ст.

Конкретизуючись до безпосереднього 
предмета нашого дослідження, слід зазна-
чити, що О. Рейц розвинув ідеї свого по-
передника. Зокрема, слід говорити про те, 
що вчений при дослідженні кримінального 
права Київської Русі використав значно 
більше правових джерел, ніж І. Еверс. 
Окрім договорів Олега та Ігоря, Правди 
Ярослава, О. Рейцем аналізувались Правда 
Ярославичів, Просторова Правда, церков-
ні статути Володимира та Ярослава, хоча 
реальність останніх і була поставлена ним 
під сумнів. Отже, можна говорити, що 
вчений більш повно виклав історію кримі-
нального права Київської Русі.

Слід зазначити, що О. Рейц вперше 
приділив увагу історичній долі криміналь-
ного права Київської Русі, розглядаючи 
її у контексті розвитку московсько-росій-
ського кримінального права (криміналь-
не право Галицько-Волинської Русі та 
періоду, коли українські землі входили 
до складу Литовсько-Руської держави та 
Речі Посполитої, О. Рейц не висвітлював 
з суто об’єктивних, як на той час, причин 
— уявлень в російській історичній науці 
про генетичний зв`язок Київської Русі, її 
правової системи лише з Московським 
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князівством, царством). Таким чином, вче-
ний не обмежився вивченням кримінально-
го права Київської Русі, а намагався дослі-
дити розвиток основних його положень у 
більш пізні історичні періоди. Причому, 
важливість такого підходу розуміє і сам 
О. Рейц, зазначаючи, що законодавство 
часів Олексія Михайловича є заключення 
“Древняго Права”, “Огляд Права по Уло-
женню має разом на меті показати його по-
ложення у зв’язку з ідеями Стародавнього 
Права...” [4, ХХV — ХХVІ]. 

Більш чітка, ніж у І. Еверса, пред-
ставлена у О. Рейца періодизація. Якщо 
І. Еверс ділить історію за релігійною 
ознакою — “період язичництва — період 
християнства”, то в основі періодизації, 
запропонованої О. Рейцем — державно-
правовий чинник, зокрема, такі фактори 
як поява перших законів, утворення де-
ржави, форма правління тощо (І період 
— середина ІХ — середина ХІ ст., ІІ пе-
ріод — середина ХІ — середина ХVІ ст., 
ІІІ період — середина ХVІ — середина 
ХVІІ ст.). З іншого боку, така періодизація, 
яка, на нашу думку, “розриває” історію 
держави і права Київської Русі, у тому 
числі — і історію кримінального права, є 
недостатньо вдалою. Адже ми вважаємо, 
що кримінальне право Київської Русі скла-
дає сформовану систему, яка генетично 
пов’язана з державним ладом Київської 
Русі, її суспільним устроєм, економічною 
сферою, правосвідомістю населення тощо, 
і тому має розглядатись в рамках існу-
вання Київської Русі, від її виникнення до 
занепаду.

Праця О. Рейца цікава і тим, що її 
автор постійно робить узагальнення роз-
витку кримінального права. Зокрема, він 
наголошує, що “Приватне Право містить 
в собі разом і Кримінальне ...Вся система 
права цього часу є: відплата за спричине-
ну образу, або винагорода за заподіяну” 
[4, 55]. Досліджуючи Просторову Правду, 
О. Рейц справедливо відзначає, що “У 
законах цього періоду довго ще панували 
основи приватного задоволення, яке за-
мінило помсту і відплату стародавнього 
часу” [4, 179]. Такі історико-теоретичні 

виклади є дуже важливими з огляду як 
тогочасного розуміння характеру кримі-
нального права Київської Русі, так і для 
створення наукового підґрунтя подальших 
розробок проблем історії кримінального 
права Київської Русі.

Наукові погляди на історію кримі-
нального права Київської Русі О. Рейца 
та І. Еверса мають і кілька спільних рис. 
Зокрема, О. Рейц, як і його попередник, 
розглядає розвиток кримінального права 
через, передусім, генезис системи покарань. 
Схема цього генезису є, у загальних рисах, 
подібною до схеми І. Еверса: 1. Помста 
злочинцю з боку ображеного чи його ро-
дичів; 2. Перехід від помсти до грошових 
винагород (викупи); 3. Суто кримінальні 
покарання (наприклад, “поток і пограбу-
вання”).

Слід зазначити, що методологічна 
база дослідження історії кримінального 
права Київської Русі у працях І. Еверса 
та О. Рейца є також багато у чому схожа. 
О. Рейц також застосовує історичний під-
хід, керується постатейним аналізом норм 
правових пам’яток, використовує метод 
аналізу, спеціально-юридичний, порів-
няльно-правовий та логічний метод.

Таким чином, із сказаного вище можна 
зробити наступні висновки:

1. У 20-х рр. ХІХ ст. представниками 
російської історико-правової науки І. Евер-
сом та О. Рейцем проводяться перші істори-
ко-юридичні дослідження кримінального 
права Київської Русі. Наукові погляди цих 
вчених на історію кримінального права 
Київської Русі були багато у чому спіль-
ними:

обидва науковця підтримували ідеї 
історичної школи права, тому первинним 
джерелом кримінального права вважали 
звичаї, що формувались умовами співжит-
тя людей в об`єднанні “рід-сім’я”;

вперше І. Еверс, а згодом — і О. 
Рейц, намагались знайти закономірності 
розвитку кримінального права Київської 
Русі. До них вони відносили розвиток 
народної правосвідомості та посилення 
ролі держави як регулятора кримінально-
правових відносин; 

–

–
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для обох вчених характерним є до-
слідження кримінального права Київської 
Русі з позицій діалектизму. Тому розвиток 
кримінального права Київської Русі уяв-
лявся, в основному, як якісні зміни у системі 
покарань за певною схемою: необмежена 
кровна помста — її обмеження, введення 
відкупів та грошових винагород потерпі-
лому — поява суто кримінальних покарань 
(“поток і пограбування”);

для праць І. Еверса та О. Рейца 
характерним є поєднання історичних ві-
домостей про кримінально-правові відно-
сини з правовими джерелами. Тому вчені 
намагались відобразити історичний процес 
— розвиток кримінального права — у нор-
мах правових пам’яток;

спільною у загальних рисах є і 
методологічна база досліджень І. Еверса 
та О. Рейца (домінує історичний підхід, 
використовуються такі методи як аналіз, 
логічний, спеціально-юридичний, порів-
няльно-правовий);

І. Еверс та О. Рейц встановили 
важливі для історико-правової науки 
факти про кримінально-правові відносини 
в Київській Русі, обґрунтували суть ав-
торського погляду на зміст окремих видів 
злочинів (проти особи, власності) та пока-
рань (помста як вид покарання, грошова 
винагорода, “поток і пограбування”).

2. Разом із спільними рисами можна 
виділити і деякі особливості дослідження 
вченими кримінального права Київської 
Русі. До таких слід віднести: використан-
ня О. Рейцем більшої кількості правових 
пам’яток, ніж І. Еверсом; приділення уваги 
О. Рейцем історичній долі кримінального 

–

–

–

–

права Київської Русі; різниця у критеріях 
періодизації — якщо І. Еверс в основу 
поклав релігійну ознаку, то О. Рейц — пе-
реважно державно-правовий чинник.

3. Формування історико-правової 
науки, загальні уявлення про місце Київсь-
кої Русі в контексті російського держа-
вотворення об’єктивно позначилось на 
наукових поглядах І. Еверса та О. Рейца. 
Відтак, вченими використовується пос-
татейний аналіз правових пам’яток, не 
достатньо враховувався вплив на розвиток 
кримінального права Київської Русі со-
ціально-економічного чинника, розвиток 
кримінального права уявлявся як генезис 
системи покарань, кримінальне право 
Київської Русі пов’язувалось з криміналь-
ним правом Московської держави.

4. Дослідження наукової концепції І. 
Еверса та О. Рейца дозволяє визначити 
деякі тенденції формування у рамках росій-
ської історико-правової науки 20-х рр. 
ХІХ ст. знань про кримінальне право 
Київської Русі. Такими є: його досліджен-
ня на основі ідей історичної школи права;  
вплив на розвиток кримінального права 
таких чинників як народна правосвідомість 
та посилення регуляторної функції держа-
ви; діалектизм, розвиток кримінального 
права уявлявся як якісні зміни у системі 
покарань; намагання відобразити розви-
ток кримінального права як історичний 
процес у правових пам’ятках; домінування 
історичного підходу; дослідження кримі-
нального права Київської Русі у контексті 
історії кримінального права Московської 
держави. 
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РЕЗЮМЕ
В статье исследуются характер и особенности взглядов И. Эверса и А. Рейца на 

историю уголовного права Киевской Руси. 
Доказано, что ученые поддерживали идеи исторической школы права, относили к 

закономерностям генезиса уголовного права Киевской Руси развитие народного право-
сознания и усиление роли государства, обосновали положение о развитии уголовного 
права Киевской Руси как о качественных изменениях в системе наказаний, соотносили 
исторические сведения об уголовно-правовых отношениях с правовыми источниками, 
использовали при исследовании как доминирующий исторический подход, обосновали 
суть авторского взгляда на содержание отдельных видов преступлений (против личнос-
ти, собственности) и наказаний (месть как вид наказания, денежное вознаграждение, 
“поток и разграбление”).

SUMMARY
The article examines the views expressed by I .Evers and А. Reits on the history of criminal 

law in Kievan Rus. 
It has been proved that the scientists supported the ideas of historical school of law, referred 

the development of national legal consciousness to the regularities of the genesis of Criminal 
Law in Kievan Rus as well as the strengthening of the state role , justified the statement about 
the development of Criminal Law in Kievan Rus as well as qualitative changes in the system 
of repremanding, correlated historic knowledge about criminal justice relations with judicial 
sources, used both dominant historical approach, justified the essence of the author’s view on 
the content of certain types of crimes (against personality, property) and punishments (revenge 
as a kind of punishment, gratuity, “stream” and “plundering”). 
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Моральне переосмислення і правове 
закріплення біоетичних проблем і, зокрема, 
проблем, пов’язаних з етикою проведення 
медичного експерименту на організмі лю-
дині, набувають усе більшої актуальності. 

Загальновизнано, що прогрес в меди-
цині є неможливим без проведення система-
тичних досліджень і медико-біологічних ек-
спериментів. Отримання фундаментальних 
знань в процесі медичного експерименту є 
безперечною цінністю для суспільства, що 
часто слугує виправданням ризику, який 
може мати місце в процесі його реалізації. 
Разом із цим, цінність об’єктивних, експе-
риментально отриманих знань повинна 
співвідноситись із принципами гуманізму 
[6, 46].

Теорія медичного експерименту пе-
редбачає, що його результат щодо стану 
здоров’я пацієнта може бути як позитив-
ний, так і негативний, або може бути вза-
галі відсутнім [10]. 

В медицині, залежно від мети, медич-
ні експерименти поділяють на два види: 
медичний терапевтичний експеримент і 
медичний науковий експеримент [9]. Під 
медичним терапевтичним експериментом 
визнають дії, спрямовані на покращення 
стану здоров’я пацієнта, в основу яких 
покладені нові невипробувані методики. 
Безперечно, спроба лікувати новими невип-
робуваними методами повинна спиратись 

на науково виважену теоретичну основу. 
Медичний терапевтичний експеримент не 
виключає випробування медичних гіпотез, 
які можуть збагатити знання в відповідній 
галузі медицини, але основна його мета 
— це полегшення, покращення стану хво-
рого. Іншими словами, зусилля вчених при 
проведенні медичного терапевтичного ек-
сперименту націлені, насамперед, на допо-
могу пацієнту, і лише опосередковано його 
метою є підтвердження чи спростування 
медичних гіпотез.

Інша мета у медичного наукового ек-
сперименту. Покращення стану хворого є 
завданням похідним. Медичний науковий 
експеримент може ставитись як на хворих, 
так і на цілком здорових людях. Насам-
перед, медичний науковий експеримент 
спрямовано на підтвердження чи спро-
стування наукових гіпотез емпіричним 
шляхом, його метою є поступ в медицині 
і суміжних науках [9]. Медичний науко-
вий експеримент може мати характер не 
інвазійний і жодним чином об’єктивно 
не впливати на фізичний стан людини 
(наприклад, проведення кардіологічних 
вимірювань в різні добові відрізки часу, 
встановлення залежності між кольором 
роговиці ока і ризиком захворювання на 
катаракту, встановлення залежності між 
групою крові і ступенем опірності імунної 
системи вірусам) [10]. 

О.Ю. Кашинцева,
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Отже, теорія поділу медичного екс-
перименту на медичний терапевтичний 
експеримент і медичний науковий експе-
римент ґрунтується на меті, яка ставиться 
при проведенні експерименту та первин-
ності чи вторинності досягнення певного 
терапевтичного ефекту у пацієнта. Проте 
провести межу між медичним терапевтич-
ним експериментом і медичним науковим 
експериментом є доволі складно як в клініч-
ній практиці, так і на законодавчому рівні. 
Належне правове регулювання проведення 
медичних експериментів на організмі 
людини є однією з підвалин захисту прав 
людини в сучасному світі.

У будь-яких наукових дослідженнях 
існують етичні принципи, що регулюють 
ставлення вченого до предмета своєї діяль-
ності. Науковець, який працює в галузі 
експериментальної медицини, має за об’єкт 
людину, а отже ті етичні норми, які закла-
даються в процес їхньої взаємодії, є запору-
кою успішності майбутніх результатів. 

Сукупність таких етичних норм в сфері 
медицини, біотехнологій є предметом 
біоетики. В історичному плані біоетиці 
передувала лікарська етика, яка сягає своїм 
корінням ще у первісне суспільство. Ще 
за часів стародавньої медицини з’явилися 
певні правила поведінки цілителя, знаха-
ря, чаклуна. Подальший свій розвиток ці 
правила отримали в релігійних системах 
стародавніх цивілізацій. Наприклад, у 
стародавніх євреїв лікар був зобов’язаний 
любити хворого, а брахманська медицина 
Індії вимагала, щоб лікар був охайним, 
терплячим, помірним у пристрастях. Най-
більший вплив на розвиток лікарської ети-
ки справила медична та етична спадщина 
Стародавньої Греції, і зокрема, “Клятва” 
зі “Збірника Гіппократа” [3, 13]. 

Етичні норми поведінки, сформовані 
за тисячоліття взаємодії лікар—пацієнт, 
дослідник—піддослідний у сфері медицини 
та біології із трансформуванням у норми 
правові стали предметом біоюриспруден-
ції. Так, 1948 р. Всесвітньою Медичною 
Асамблеєю було видано Женевську де-
кларацію, яка на рівні міжнародного за-
конодавства заклала принципи лікарської 

етики [1], а 1949 р. Всесвітньою Медичною 
Асамблеєю було прийнято Міжнародний 
Кодекс Медичної Етики [5]. В Україні при-
нципи лікарської етики закріплені в Клятві 
лікаря, затвердженій Указом Президента 
України від 15 червня 1992 р. [7]. 

Зазначені нормативні акти не містять 
визначення медичного експерименту, 
проте принципи, закладені в них, мають 
безпосередній вплив на етику його прове-
дення. Так, в Женевський декларації 1948 р. 
зазначається, що вступаючи у міжнародну 
спільноту лікарів, лікар зобов’язується: 
„...незважаючи ні на що, утверджувати 
людське життя від самого його початку як 
найвищу цінність, і не використовувати 
свої знання лікаря всупереч законам гу-
манності...” [1]. В Міжнародному Кодексі 
Медичної Етики зазначається: “Лікар по-
винен бути максимально обережним, роз-
повсюджуючи відкриття, нові техніки або 
лікувальні методики непрофесійними ка-
налами. Лікар повинен засвідчувати лише 
те, що він сам перевірив” [5]. Відповідно 
до Клятви лікаря, останній зобов’язується, 
зокрема, незмінно керуватися у своїх діях 
і помислах принципами загальнолюдської 
моралі та додержуватись правил професій-
ної етики [7].

Вперше на рівні міжнародного зако-
нодавства біоетичні стандарти проведен-
ня наукових досліджень на людському 
організмі були закріплені в Гельсінській 
Декларації 1964 р. на 18-й Всесвітній Ме-
дичній Асамблеї [8].

Зазначена декларація містить розмежу-
вання понять медичного терапевтичного 
та медичного наукового експерименту. 
Звертаючись до автентичного англійського 
тексту, можна дійти висновку, що вико-
ристовуючи термін “research” Всесвітня 
Медична Асамблея мала на увазі медич-
ний науковий експеримент, під терміном 
“practice” — медичний терапевтичний 
експеримент. Офіційний російський текст 
оперує відповідно поняттями “исследова-
ния” і “клинические исследования”. 

З такою ж проблемою пошуку від-
повідного понятійного апарату стикаються 
правники при перекладі і тлумаченні поло-
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жень Конвенції про захист прав і гідності 
людини щодо застосування біології та 
медицини [4], і не лише в Україні, а, нап-
риклад, і в Польщі [11]. 

Відповідно до положень зазначеної 
Конвенції 1964 р., наукові дослідження у 
галузі біології та медицини здійснюються 
безперешкодно за умови дотримання по-
ложень цієї Конвенції та інших правових 
положень, які гарантують захист людини.

Наукове дослідження на людині може 
проводитися лише за умови відсутності 
альтернативи, ефективність якої була б 
аналогічною ефективності досліджень на 
людях. Ризики, на які може наражатися 
така особа, мають бути співмірні з потен-
ційною користю від дослідження. Проект 
такого дослідження має бути затверджений 
компетентним у відповідній галузі органом 
після проведення незалежної експертизи 
його наукової цінності, включаючи оцінку 
важливості мети дослідження, та багато-
дисциплінарного розгляду його прийнят-
ності з етичної точки зору. Особи, на яких 
проводяться дослідження, мають бути 
поінформовані про їхні права та гарантії, 
встановлені законодавством для їхньо-
го захисту. Будь-яке втручання у сферу 
здоров’я може здійснюватися лише після 
добровільної та свідомої згоди на нього 
відповідної особи. Такій особі заздалегідь 
надається відповідна інформація про мету 
і характер втручання, а також про його на-
слідки та ризики. Відповідна особа у будь-
який час може безперешкодно відкликати 
свою згоду. 

Дослідження на особах, які є нездат-
ними давати згоду, можуть проводитися 
лише за умови, що результати дослідження 
можуть реально та безпосередньо позитив-
но вплинути на здоров’я такої особи і що 
дослідження порівнянної ефективності не 
можуть бути проведені на особах, здатних 
давати згоду. За таких обставин згоду слід 
отримати від її опікуна, піклувальника чи 
уповноваженої посадової особи.

В Українському законодавстві прове-
дення медико-біологічних експериментів 
на людях регулюється ст. 45 Основ законо-

давства України про охорону здоров’я [2]. 
Застосування медико-біологічних експери-
ментів на людях допускається з суспільно 
корисною метою за умови їх наукової 
обґрунтованості, переваги можливого 
успіху над ризиком спричинення тяжких 
наслідків для здоров’я або життя, гласності 
застосування експерименту, повної інфор-
мованості і добровільної згоди особи, яка 
підлягає експерименту, щодо вимог його 
застосування, а також за умови збереження 
в необхідних випадках лікарської таємниці. 
Забороняється проведення науково-дослід-
ного експерименту на хворих, ув’язнених 
або військовополонених, а також терапев-
тичного експерименту на людях, захворю-
вання яких не має безпосереднього зв’язку 
з метою досліду.

Як бачимо, український законодавець 
розмежовує поняття “терапевтичний 
експеримент” і “науково-дослідний екс-
перимент” доволі схематично. На думку 
автора, правове регулювання проведення 
експерименту в галузі біології і медицини 
повинно бути закріплено на рівні окремого 
закону, а, можливо, й низки нормативних 
актів з урахуванням міжнародних при-
нципів і стандартів захисту прав людини. 
Проте такий нормативний акт не повинен 
обмежувати творчий пошук дослідника. 
Правникам часто закидають, що своїми 
правовими інструментами вони лише 
руйнують дослідницькі концепції [11]. 
Звичайно, законотворчий процес в сфері 
біоюриспруденції мусить бути синтезом 
медичних, біологічних і правових норм 
та принципів. В цей процес повинні бути 
залучені не “адміністратори від науки”, а 
вчені і практики. 

Сучасні концепції захисту прав і сво-
бод людини мають здолати певний шлях 
трансформації своїх вихідних постулатів, 
щоб відповідати вимогам сучасної науки, 
яка здобула інструмент планомірної зміни 
біологічної природи людини. Без належ-
ного правового регулювання межа між 
суб’єктом і об’єктом дослідження зали-
шається ризиковано невизначеною. 

О.Ю. Кашинцева
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РЕЗЮМЕ
Представленная статья касается этических и правовых проблем проведения меди-

цинского эксперимента на организме человека.

SUMMARY 
This article concerns the ethic and law problems of the providing of the medical and 

biological researches on the individuals. 

Рекомендовано кафедрою цивільного, 
господарського права та процесу 
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Правові засади свободи вибору 
суб’єктом господарювання торговельної 
марки є суттєвим моментом для розкриття 
проблематики визначення права на тор-
говельну марку. Правові засади вибору 
торговельної марки слід класифікувати за 
такими ознаками: 

1) об’єктивні правові засади свободи 
вибору торговельної марки:
а) дефініція торговельної марки;
б) моральність обраного позначення.

2) суб’єктивні правові засади свободи 
вибору торговельної марки:
а) належність іншому господарюючому 

суб’єкту на підставі реєстрації;
б) належність іншому господарюючому 

суб’єкту на підставі першовикористання.
Найбільша питома вага серед правових 

засад свободи вибору торговельної марки 
належить дефініції торговельної марки, 
яка, власне, формує її правову природу.

Слід звернути увагу на той факт, що на 
дефініцію торговельної марки покладено 
виконання функцій, які визначають місце 
торговельної марки в системі правового 
регулювання через розкриття особливостей 
її правової природи. До функцій дефініції 
торговельної марки в межах права інтелек-
туальної власності належить: 

встановлення розуміння того, що 
торговельна марка є позначенням відріз-
няльноздатним; 

–

встановлення передумов віднесення 
торговельної марки до кола об’єктів інте-
лектуальної власності; 

визначення правових меж свободи 
вибору торговельної марки господарюю-
чими суб’єктами.

Правові межі свободи вибору торго-
вель ної марки крізь призму її дефініції 
визначаються, зокрема, “відкритістю ката-
логу позначень”, які можуть бути основою 
торговельної марки. Так, в п. 2 ст. 5 Закону 
України “Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг” [1] зазначається: “Об’єктом 
знака може бути будь-яке позначення або 
будь-яка комбінація позначень. Такими 
позначеннями можуть бути, зокрема, слова, 
у тому числі власні імена, літери, цифри, зоб-
ражувальні елементи, кольори та комбінації 
кольорів, а також будь-яка комбінація таких 
позначень”. Такий же “відкритий” перелік 
позначень встановлюється ст. 15 Угоди з 
торговельних аспектів прав інтелектуальної 
власності [2] і ст. 2 Регламенту Ради (ЄС) 
про товарні знаки Співтовариства [3]. Про 
те, що наведений перелік позначень, які 
можуть бути основою торговельної марки, 
є відкритим, свідчить клаузула “зокрема” 
у переліку можливих позначень в законі і 
зазначених міжнародних актах. Отже, немає 
сумнівів, що й інші види позначень можуть 
бути вибрані для надання їм статусу торго-
вельної марки.

–

–
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Національне законодавство деяких 
країн має більш розширений перелік 
можливих позначень. Так, португальське 
законодавство до переліку додає рекламні 
слогани, іспанське законодавство розши-
рює зазначений перелік відтінками кольо-
рів і дзвінкотом [4].

Проте це не означає, що будь-яке 
позначення можна довільно використо-
вувати у розумінні українського закону і 
згаданих міжнародних актів, бо йдеться 
саме про позначення, і авторові видається 
за необхідне розглянути обмеження вибо-
ру торговельної марки вимогою щодо її 
графічності. Ст. 7 Закону України “Про 
охорону прав на знаки для товарів і пос-
луг” містить вимогу, що заявка знака на 
реєстрацію повинна містити зображення 
позначення, що заявляється. Отже, постає 
питання, чи означає це, що запахи, рухи, 
смак (та інші неграфічні позначення) не 
можуть братися за основу торговельної 
марки, а також яким чином вимога гра-
фічності позначення обмежує вибір тор-
говельної марки. 

Авторові видається вартим уваги 
розв’язання цієї проблеми в законодавстві 
ЄС, яке вимогу щодо графічності позна-
чення зводить лише до вимоги адекватного 
графічного зображення, яке б передало 
суть позначення. Так, наприклад, для 
запаху і смаку — це відповідна хімічна 
формула, для звуку — відповідний нотний 
запис. Отже, автором пропонується роз-
ширити положення ст. 7 Закону України 
“Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг” і викласти його у такій редакції: “...
позначення, що заявляється до реєстрації, 
повинно подаватися в адекватній графічній 
формі”.

Наступною об’єктивною правовою 
підставою вибору торговельної марки є її 
відповідність принципам моралі. Принцип 
моральності знака встановлюється ст. 6 
quinquies (B), (С) Паризької конвенції про 
охорону промислової власності [5] і виз-
нається законодавством країн-учасниць. 
Зокрема, в Україні він закріплений у ст. 5 
Закону України “Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг”: правова охо-

рона надається знаку, який не суперечить 
суспільним інтересам, принципам гуман-
ності і моралі.

На сьогодні в Україні не існує розроб-
лених методик щодо визначення від-
повідності нормам гуманності і моралі 
заявленого позначення. Отже, у даному 
випадку, у прийнятті рішення про надання 
чи відхилення правової охорони заявле-
ного позначення, особливої ваги набирає 
суб’єктивний фактор — особисті переко-
нання експертів Укрпатенту. 

Проте при виборі торговельної марки 
варто врахувати рекомендації Президії 
Вищого господарського суду України 
“Про деякі питання практики призначен-
ня судових експертиз у справах зі спорів, 
пов’язаних із захистом права інтелектуаль-
ної власності” щодо відповідності знака 
вимогам моралі [6].

Для з’ясування даних про відповід-
ність позначення або будь-якої комбінації 
позначень, що є об’єктом зареєстрованої 
торговельної марки, публічному поряд-
ку, принципам гуманності і моралі на 
роз’яснення судового експерта можуть бути 
поставлені, зокрема, такі питання:

чи містить позначення або комбіна-
ція позначень зображення порнографічно-
го характеру; 

чи містить позначення або комбі-
нація позначень антидержавні, расистські 
гасла; 

чи містить позначення або комбіна-
ція позначень емблеми та/або найменуван-
ня екстремістських організацій, нецензурні 
слова, вирази тощо [6]. 

У США, наприклад, при оцінці від-
повідності знака на товари і послуги моралі 
береться до уваги чотири фактори: 

фактор часу (норми моралі зміню-
ються: те, що десять років тому вважалося 
непристойним, сьогодні сприймається 
цілком нормально); 

територіальний фактор (моральні 
норми в провінції і великих містах можуть 
не збігатися, але вони не можуть бути і пу-
ританськими, тому вони мають бути серед-
ньостатистичними. Особа, котра здійснює 
оцінку моральності знака, повинна нама-

–

–

–

–

–
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гатися бути об’єктивною, у суперечливих 
випадках слід бути толерантними); 

фактор особистості (критерії оцінки 
не повинні бути зорієнтовані на низький рі-
вень моральності, але вони не можуть бути 
і пуританськими. Особа, котра здійснює 
оцінку моральності знака, повинна нама-
гатися бути об’єктивною, у суперечливих 
випадках слід бути толерантними);

семантичний фактор (проводиться 
ретельний аналіз понять “дискредитація”, 
“непристойність”, “аморальність” за до-
помогою словників та наукових статей 
відповідно до кожного конкретного ви-
падку) [7]. 

Щодо меж свободи вибору торговель-
ної марки в контексті відповідності вимо-
гам моралі, то доцільно, на думку автора, 
враховувати і вимогу критерію “благозвуч-
ності позначення”, який є певною запору-
кою її успішності. Проте це залежить ще й 
від того, за яким принципом створювалася 
торговельна марка, які завдання ставили 
перед собою розробник і потенційний влас-
ник, на який асоціативний зв’язок між поз-
наченням і споживачем розраховує розроб-
ник позначення. Виходячи з філософського 
визначення поняття “асоціація” як форми 
мислення людини [8] і враховуючи визна-
чення поняття “асоціація” психологами 
(як поєднання між певними елементами 
психіки людини) [9], в правовій літературі 
пропонується таке визначення “асоціатив-
ності знака”: асоціативність знака — це 
здатність його символів (словесних, зоб-
ражувальних, музичних, світлових тощо) 
викликати бажання і поведінку споживача, 
спрямовані на придбання товару під цим 
знаком. Асоціативність знака поділяють 
на позитивну і негативну. Позитивна 
асоціативність притаманна знакам, які у 
свідомості споживача формують довіру 
до товаровиробника і впевненість у якості 
товару, завдяки його особливій символіці 
(Антиангін). Негативна асоціативність є 
властивістю знаків, які формують у свідо-
мості споживача небажане ставлення до 
товару (Blue Water ) [10]. 

Проте відомі випадки, коли саме 
“завдячуючи” своїй неблагозвучності 

–

–

знаки набули популярності: мило DURU, 
вода Blue Water, вікна REHAU, сосиски 
PERDU тощо. 

Відомі випадки, коли виходячи на 
нові ринку збуту, власники знаків, що 
вже здобули певне реноме на ринку, через 
неблагозвучність фонетичного сприйняття 
знаку змінюють його. Так, англійська 
компанія ROLLS-ROYCE подала на 
реєстрацію до Патентного відомства 
Німеччини торговельну марку “Silver mist” 
(англійською — “срібний туман”), яка 
повинна викликати у споживачів доволі 
романтичні асоціації. Проте в німецькій 
мові “mist” перекладається як “гній”. В 
результаті, заявник замінив позначення 
“Silver mist” на “Silver shadow” — “срібна 
тінь” [11]. 

Щодо суб’єктивних правових засад ви-
бору торговельної марки, то належність на 
підставі реєстрації чи першовикористання 
торговельної марки іншому господарю-
ючому суб’єкту, можна розглядати як 
двостороннє обмеження, про що свідчить 
аналіз судової практики.

Право попереднього користувача 
виникає не лише у випадку використання 
торговельної марки, яка є тотожною із 
зареєстрованою торговельною маркою 
(приклад щодо знаку “КОНДИЦИОНЕР 
МЕТАЛЛА”), а й у випадку використання 
торговельної марки, яка є схожою із 
зареєстрованою торговельною маркою 
[12]. 

Безперечно, що свобода вибору зареєс-
трованої торговельної марки, свідоцтво 
на яку належить іншому господарюючому 
суб’єкту, обмежується волею останнього. 
Сутність права на використання знака по-
лягає у можливості його необмеженого гос-
подарського використання, але це право, 
згідно із законом, є ще і обов’язком. Ст. 17 
Закону України “Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг” встановлює, що 
у разі, якщо знак не використовується або 
недостатньо використовується в Україні 
протягом трьох років від дати публікації 
відомостей про видачу свідоцтва, або від 
дати, коли використання свідоцтва було 
припинено, будь-яка особа має право звер-
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нутися до суду із заявою про дострокове 
припинення дії свідоцтва.

Щодо обмеження свободи вибору 
торговельної марки з боку особи, якій 
торговельна марка належить на підставі 
принципу першовикористання, то склад-
ним і неврегульованим, порівняно з “не-
використанням”, залишається питання 
щодо “недостатнього” використання 
знака. В останньому випадку йдеться про 
визначення обсягу використання знака. 
В юридичній літературі щодо визначення 
обсягу використання знака, пропонують 

враховувати два аспекти цього питання 
— кількісний і якісний [13]. Проте, це вже 
проблематика не правових засад свободи 
вибору торговельної марки, а підстав при-
пинення прав щодо неї.

Отже, підприємець, обираючи торго-
вельну марку, знаходиться в певних межах. 
Її вибір визначається не лише естетичними 
уподобаннями, моральними переконання-
ми підприємця або економічною доцільніс-
тю. Вибір чітко регламентується нормами 
конкурентного законодавства і права 
інтелектуальної власності. 
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РЕЗЮМЕ
В статье раскрывается проблема свободы выбора товарного знака хозяйствующим 

субъектом, исходя из норм международного и национального законодательства.

SUMMARY
The article reflects the problem of the freedom of the choice of trade marks at the market 

in accordance with the international and national legislation.
Рекомендовано кафедрою цивільного, господарського права та процесу 
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Однією з умов розвитку нашої держави 
є зміцнення її правових основ стосовно 
забезпечення раціонального використан-
ня та охорони земель, оскільки суспільні 
відносини, що виникають у цій сфері, по-
ширюються на всі галузі народного госпо-
дарства і їх належна правова регламентація 
суттєво впливатиме на розвиток економіки 
та інших сфер суспільно-державного жит-
тя. Великого значення при цьому набуває 
процесуально-правова регламентація 
юридично значимої діяльності, що здійс-
нюється суб’єктами земельних відносин. 
Це зумовлено тим, що встановлення прав 
та обов’язків цих суб’єктів на землю безпо-
середньо здійснюється в матеріальних пра-
вовідносинах, які є основою всієї системи 
земельних правовідносин. Однак реалізація 
матеріальних правовідносин неможлива 
без процесуальних правовідносин, які спря-
мовані на здійснення та охорону прав на 
землю. Іншими словами, основна функція 
земельно-процесуальних правовідносин 
полягає в організації практичної реалізації 
земельних матеріальних правовідносин 
за допомогою певного порядку (проце-
су). Саме тому держава з прийняттям 
земельно-правових матеріальних норм 
одночасно визначає й форми їх реалізації 
в земельно-процесуальних нормах, які, у 
свою чергу, втілюються в однойменних 
правовідносинах.

З проблем теорії процесуальних пра-
вовідносин існує чимала кількість науко-
вої юридичної літератури, однак теорія 
земельного права основну увагу приділяє 
матеріальним аспектам земельних пра-
вовідносин. Тому визначення ознак земель-
но-процесуальних правовідносин зробить 
можливим виявити їх практичне поняття та 
класифікацію, що матиме своїм наслідком 
подальше вивчення проблем правового 
механізму реалізації норм земельного 
права. 

Якщо підсумувати висновки про сут-
ність процесуальних відносин, викладені 
в літературі, незалежно від галузевої спря-
мованості досліджень, то найважливішими 
особливостями цих відносин (крім тих, 
котрі притаманні правовідносинам взагалі) 
є такі:

1) будь-які процесуальні правовідно-
сини відіграють службову роль стосовно 
матеріальних правовідносин, оскільки пер-
ші служать засобом установлення других. 
Найбільш яскраво зазначене дістає вияв у 
земельних відносинах. Наприклад, земельні 
правовідносини з користування земельною 
ділянкою не можуть виникнути без проце-
суальних правовідносин, що виникають 
під час розгляду питання про надання 
земельної ділянки в користування тій чи 
іншій заінтересованій особі. У той же час, 
безперечно, матеріальні правовідносини 
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з надання земельної ділянки породжують 
процесуальні правовідносини. З їх допомо-
гою, з одного боку, правоздатність суб’єкта 
щодо користування земельною ділянкою 
перетворюється у правосуб’єктність, тобто 
можливість мати право такого користуван-
ня трансформується в саме суб’єктивне пра-
во. З іншого боку, уповноважений орган, 
що має право надавати земельну ділянку, 
реалізує його за допомогою процесуаль-
них правовідносин. У результаті на зміну 
матеріальним правовідносинам з надання 
землі, що існували між уповноваженим 
органом і суб’єктом, заінтересованим у 
земельній ділянці, виникають нові ма-
теріальні правовідносини — правовідно-
сини землекористування;

2) усім процесуальним правовідноси-
нам у сукупності й кожному з них окремо 
притаманні публічно-правові засади в 
установчій, правотворчій та правозасто-
совчій сферах діяльності держави, а також 
уповноважених нею органів;

3) процесуальні правовідносини ха-
рактеризуються багатостадійністю. Нап-
риклад, земельно-процесуальні правовід-
носини, що виникають, змінюються чи 
припиняються у сфері землеустрою, при 
виконанні в установленому порядку ок-
ремих землевпорядних дій, характеризу-
ються наявністю взаємопов’язаних стадій: 
порушення клопотання про проведення 
землевпорядної дії; підготовчі роботи щодо 
складання проекту землеустрою; складання 
проекту землеустрою; розгляд проекту, 
проектної документації; затвердження 
проекту; перенесення проекту в натуру (на 
місцевість); оформлення та видача землев-
порядних матеріалів та документів; здійс-
нення авторського нагляду за виконанням 
проекту землеустрою [3, 191–192];

4) процесуальні правовідносини мо-
жуть змінюватися від стадії до стадії (на 
відміну від них, матеріально-правові від-
носини є стабільними);

5) процесуальні правовідносини фун-
кціонують лише в системі з матеріально-
правовими й пов’язані з ними спільністю 
завдань процесуального регулювання 
[1, 89–90].

Хоча визначення земельно-процесуаль-
них правовідносин було запропоноване ще 
за радянських часів (під якими розуміли 
урегульовані процесуальними нормами 
земельного права процесуальні відносини, 
пов’язані з діяльністю органів державного 
і внутрішньогосподарського управління 
земельним фондом, що мають своєю ме-
тою реалізацію земельних матеріальних 
відносин [9, 96]), проте висновки стосовно 
процесуальних правовідносин надають нам 
право відзначити не тільки особливості, але 
й практичне поняття земельно-процесуаль-
них правовідносин.

Однією з особливостей останніх є те, що 
вони можуть існувати тільки як правовід-
носини. Тобто поза правовою формою, у 
вигляді лише фактичних відносин, вони 
існувати не можуть. Вони стають реаль-
ним фактом лише тоді, коли дії суб’єктів 
земельно-правового процесу зафіксовані 
та врегульовані процесуальним актом. 
Отже, в основі земельно-процесуальних 
правовідносин містяться певні фактичні 
суспільні відносини, що виступають у 
реальному житті не інакше як у формі 
правовідносин. Правова форма є тією 
необхідною умовою, без якої неможливе 
існування земельно-процесуальних пра-
вовідносин. Наступна особливість полягає 
в тому, що частина земельно-процесуаль-
них правовідносин виникає, змінюється та 
припиняється у сфері державного управ-
ління земельним фондом, тобто там, де ре-
алізуються правомочності системи органів 
місцевого самоврядування та виконавчої 
влади, органів виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів та інших суб’єктів цих 
правовідносин. Особливістю земельно-
процесуальних правовідносин є їх владний 
характер, оскільки вони побудовані на 
засадах субординації, по “вертикалі”, 
мають особливий склад учасників, де 
однією зі сторін, як правило, виступає 
орган влади — компетентний орган, 
наділений владними повноваженнями 
стосовно іншої сторони. 

Земельно-процесуальним правовід-
носинам притаманний також публічний 
характер, вони утворюються за допомогою 
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діяльності уповноважених суб’єктів, що 
здійснюється в державних або суспільних 
інтересах, які забезпечуються відповідною 
охороною держави. Досліджувані пра-
вовідносини є власне процесуальними, 
тому що виникають заради “чужого” ін-
тересу, який закладений у матеріальних 
правовідносинах. Для суб’єкта, наділе-
ного владними повноваженнями в зе-
мельно-процесуальних правовідносинах, 
застосування норми матеріального права 
не тягне ніяких наслідків, які випливають 
безпосередньо з даної норми. Ознакою 
земельно-процесуальних правовідносин 
також є те, що вони мають, так би мовити, 
“подвійну” юридичну природу, тобто вони 
двічі юридичні, оскільки опосередковують 
процес реалізації норм матеріального пра-
ва і є результатом реалізації норм процесу-
ального права [10, 211].

А.П. Гетьман зазначає: специфікою 
еколого-процесуальних правовідносин є 
те, що вони регулюються процесуальними 
нормами, які містяться в екологічному 
матеріальному праві та складають його 
процесуальну підгалузь [4, 76]; поділ еколо-
гічних правових відносин на матеріальні й 
процесуальні має такий важливий аспект, 
як ієрархічність названих видів правовідно-
син; для еколого-процесуальних правовід-
носин характерним є те, що вони являють 
собою “динамічні” відносини [4, 79].

Уявляється, що з цим варто погоди-
тись, оскільки:

— по-перше, взагалі будь-які правовід-
носини з формальної точки зору суто юри-
дичного підходу нерозривно пов’язані з 
нормами права, виникають і здійснюються 
на їх основі. Тому й земельно-процесуаль-
ні правовідносини завжди виникають на 
основі правових норм. Зрозуміло, одного 
існування правових норм ще не досить 
для виникнення таких правовідносин 
— вирішальне значення для їх виникнен-
ня й розвитку мають процесуальні акти 
уповноважених на те органів і посадових 
осіб, а також інших осіб, що реалізують 
свої суб’єктивні права (наприклад, подан-
ня громадянином заяви про передачу у 
власність земельної ділянки тощо). Однак 

первинною підставою для виникнення 
правововідношення, безсумнівно, є пра-
вова норма, що надає визначеним фактам 
юридичний характер;

— по-друге, похідний характер зе-
мельно-процесуальних правовідносин 
дістає вияв у тому, що вони припускають 
попереднє існування певних первинних 
матеріальних правовідносин, що реалі-
зуються через процесуальні. Слід також 
зазначити, що незважаючи на похідний 
характер земельно-процесуальних пра-
вовідносин від відповідних матеріальних, 
обидва види земельних правовідносин 
органічно взаємопов’язані між собою;

— по-третє, процесуальні норми ре-
гулюють відносини, для яких особливе 
значення мають дії їх суб’єктів. 

Тобто однією з особливостей земель-
но-процесуальних правовідносин є власне 
земельно-процесуальна діяльність, яка 
характерна як для державно-владних ор-
ганів управління земельним фондом, так 
і для інших суб’єктів земельного права; є 
особливою сферою юридичної діяльності 
— сферою здійснення регулятивних та 
правоохоронних завдань; характеризується 
стадійністю, багатосуб’єктністю, а окремі 
етапи такої діяльності відрізняються спе-
цифікою зовнішніх форм прояву, особли-
вим оформленням у процесуальних актах, 
що стосуються процедури порушення й 
розгляду індивідуально-конкретної зе-
мельно-правової справи. Ще одна особ-
ливість названих правовідносин дістає 
вияв у наявності кількох суб’єктів. Це, у 
свою чергу, визначає й характер земель-
них процесуальних суб’єктивних прав і 
юридичних обов’язків учасників таких 
правовідносин. 

На думку А.П. Гетьмана, складний 
характер екологічних процесуальних 
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків 
учасників еколого-процесуальних пра-
вовідносин обумовлений тим, що в них 
одна сторона (суб’єкт або кілька суб’єктів) 
може досягти результату, передбаченого в 
юридичному нормативі, тільки через іншу 
сторону, належне виконання останньою 
покладених на неї обов’язків [4, 81]. Напри-
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клад, згідно зі ст. 160 Земельного кодексу 
України [8] сторони, які беруть участь у зе-
мельному спорі, мають право знайомитися 
з матеріалами щодо цього спору, робити з 
них виписки, брати участь у його розгляді, 
надавати документи та інші докази, пору-
шувати клопотання, давати усні й письмові 
пояснення, заперечувати проти клопотань 
та доказів іншої сторони, одержувати копію 
рішення щодо земельного спору і, у разі не-
згоди з цим рішенням, оскаржувати його. 
Уповноважені органи, що розглядають 
такі спори, зобов’язані сприяти учасникам 
спору в реалізації належних їм суб’єктивних 
прав, а також зажадати від них сумлінного 
користування правами.

Отже, вищенаведені особливості зе-
мельно-процесуальних правовідносин 
дозволяють нам зробити висновок, що 
останні — це врегульовані земельно-про-
цесуальними нормами суспільні відносини, 
що складаються між органами державної 
влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, фізичними і юридичними особами та 
іншими суб’єктами земельно-процесуаль-
ної діяльності, пов’язаної з реалізацією 
належних їм функцій, повноважень, прав і 
юридичних обов’язків у сфері застосування 
земельно-правових матеріальних норм. 

Класифікація земельно-процесуальних 
правовідносин на види в юридичній літера-
турі не піддавалася науковому аналізу, вка-
зувалося лише, що до земельних процесу-
альних правовідносин належать відносини, 
які складаються у відповідності з нормами 
права стосовно переведення земель з однієї 
категорії до іншої; проведення приватиза-
ції земельних ділянок, тобто зміни права 
державної власності на право приватної чи 
колективної форми власності на землю; пе-
редачі в колективну власність земель КСП, 
сільськогосподарських кооперативів, сіль-
ськогосподарських акціонерних товариств, 
садівницьких товариств; передачі земель-
них ділянок у приватну власність громадян 
України; надання земель у постійне чи 
тимчасове користування, у тому числі на 
умовах оренди; припинення права влас-
ності та права користування земельною 
ділянкою; вилучення (викупу) земельних 

ділянок з метою передачі їх у власність 
або надання в користування громадянам 
і юридичним особам; справляння плати за 
землю; здійснення захисту прав власників 
земельних ділянок і землекористувачів; 
використання за цільовим призначенням 
ділянок, віднесених до різних категорій; 
відшкодування збитків власникам землі 
та землекористувачам і втрат сільсько-
господарського та лісогосподарського 
виробництва; здійснення контролю за 
використанням і охороною земель, ведення 
державного земельного кадастру й здійс-
нення землеустрою; вирішення земельних 
спорів [13, 94]. Також зазначалося, що 
структура земельно-процесуальних пра-
вовідносин має такий склад: відносини 
з передачі землі у власність державними 
органами; відносини з надання земель у ко-
ристування, у тому числі на умовах оренди; 
землевпорядні відносини, відносини щодо 
ведення державного земельного кадастру 
й земельного моніторингу; відносини в 
галузі приватизації та паювання земель; 
відносини в галузі вирішення земельних 
спорів [2, 27].

Зазначимо, що, хоча земельно-процесу-
альні правовідносини за своєю юридичною 
природою є єдиними, однак у межах цієї 
єдності, можливим є визначення поділу цих 
правовідносин на види, з огляду на числен-
ність зв’язків суб’єктів земельного права. 
Слід мати на увазі, що критерії класифікації 
земельно-процесуальних правовідносин 
мають, перш за все, внутрішньогалузеве 
значення. Їх необхідно відрізняти від кри-
теріїв, що застосовуються в загальній теорії 
права, в якій предметом класифікації висту-
пає значно більша кількість правовідносин, 
ніж у сфері застосування земельно-право-
вих норм. Проте використання окремих за-
гальнотеоретичних критеріїв класифікації 
правовідносин є позитивом для науково 
обґрунтованого поділу земельно-процесу-
альних правовідносин.

Наприклад, за функціональною спря-
мованістю норм земельного права, на 
основі яких виникають земельно-процесу-
альні правовідносини, останні поділяються 
на:
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1) регулятивні, в яких поведінка 
суб’єкта цих правовідносин повністю 
відповідає приписам норм права, тобто є 
правомірною — це земельно-процесуальні 
правовідносини щодо передачі земельних 
ділянок у власність або надання їх у пос-
тійне користування (у тому числі в оренду); 
ведення державного земельного кадастру; 
здійснення землеустрою (землевпорядного 
процесу), контролю за використанням і 
охороною земель; виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв); розмежування зе-
мель державної та комунальної власності; 
здійснення моніторингу, охорони земель;

2) охоронні, які виникають з факту 
неправомірної поведінки суб’єктів земель-
но-процесуальних правовідносин як нега-
тивна реакція держави на таку поведінку 
— це правовідносини щодо вирішення 
земельних спорів, припинення права влас-
ності (права користування) земельною 
ділянкою в разі невиконання заходів щодо 
усунення випадків використання землі не 
за цільовим призначенням тощо.

За рівнем індивідуалізації суб’єктів 
земельно-процесуальних правовідносин, 
останні поділяються на:

1) відносини, в яких точно визначені 
процесуальні права й обов’язки всіх 
учасників — як уповноважених, так і 
зобов’язаних. Так, відносними земель-
но-процесуальними правовідносинами є 
купівля-продаж земельної ділянки на під-
ставі договору, відповідно до якого одна 
сторона (продавець) зобов’язується пере-
дати у власність іншій стороні (покупцю) 
певну земельну ділянку з визначеними на 
місцевості межами та правовим режимом, 
а покупець приймає чи зобов’язується 
прийняти земельну ділянку й сплатити за 
неї обумовлену сторонами грошову суму 
(договірну ціну);

2) абсолютні, у яких визначена лише 
одна уповноважена сторона, що є носієм 
певного суб’єктивного права, а всі інші 
суб’єкти визнаються зобов’язаними не 
заважати здійсненню уповноваженою 
стороною своїх прав. Прикладом можуть 
слугувати відносини власності на землю, 

у яких завжди точно визначений власник 
певної земельної ділянки, а всі інші суб’єкти 
земельно-процесуальних правовідносин 
визнаються зобов’язаними поважати й 
не перешкоджати здійсненню прав влас-
ника.

За правовим характером в установчій, 
правотворчій та правозастосовчій сферах 
діяльності суб’єктів земельно-процесуаль-
них правовідносин такі правовідносини 
поділяються на:

1) публічно-правові, що є переваж-
ними, забезпечуючи загальнодержавні 
інтереси у сфері правового регулювання 
земельних відносин. Що ж до правовідно-
син зі сплати податку на землю, то вони 
мають усі ознаки публічних (податкових) 
правовідносин і, відповідно, регулюються 
публічно-правовими методами, які ґрун-
туються на принципі “дозволено лише те, 
що прямо передбачено нормами права”. 
Їх ознаками є підстава виникнення (норми 
права); одним із суб’єктів правовідносин 
зі сплати земельного податку завжди є 
держава в особі вповноважених органів 
(податкові органи);

2) приватноправові, зокрема, засно-
вані на підставі укладення та належного 
виконання договорів у земельно-правовій 
сфері.

За кількістю суб’єктів земельно-проце-
суальні правовідносини бувають:

1) простими, учасниками яких є лише 
два суб’єкти (сторони). Наприклад, оренда 
земельної ділянки, де сторонами відповідно 
до Закону України “Про оренду землі” в ре-
дакції від 2 жовтня 2003 р. [5] є орендодавці 
(громадяни та юридичні особи, у власності 
яких перебувають земельні ділянки, або 
уповноважені ними особи) та орендарі 
земельних ділянок (юридичні або фізичні 
особи, яким на підставі договору оренди 
належить право володіння й користування 
земельною ділянкою);

2) складними, учасниками яких є три 
і більше суб’єктів (сторін). Наприклад, у 
земельно-процесуальні правовідносини з 
приводу переведення земель з однієї кате-
горії в іншу вступають такі суб’єкти як де-
ржавна або інша приватна землевпорядна 

Д.В. Ковальський

77



організація, яка має ліцензію Державного 
комітету України по земельних ресурсах 
на виконання землевпорядних та земле-
оціночних робіт та ліцензію Державної 
служби геодезії, картографії та кадастру 
на виконання геодезичних робіт, орган 
земельних ресурсів, природоохоронні та 
санітарно-епідеміологічні органи, орган 
містобудування й архітектури та охорони 
культурної спадщини.

За розподілом функцій, повноважень, 
прав і обов’язків між суб’єктами земель-
но-процесуальних правовідносин, останні 
поділяються на:

1) односторонні, у яких кожна сторо-
на відносно іншої має або лише функції, 
повноваження, права, або лише обов’язки. 
Наприклад, при виявленні порушення 
земельного законодавства державний інс-
пектор з контролю за використанням та 
охороною земель складає протокол про 
адміністративне правопорушення держав-
ною мовою в одному примірнику, в якому 
зазначаються: дата й місце його складання; 
посада, прізвище, ім’я та по-батькові особи, 
яка склала протокол; відомості про особу 
порушника (прізвище, ім’я та по батькові, 
рік народження (для осіб від 16 до 18 років 
— день та місяць народження), місце народ-
ження, сімейний стан (у тому числі кількість 
утриманців), розмір заробітної плати, 
місце проживання, місце роботи, посада 
(для посадових осіб); місце, час вчинення 
й суть адміністративного правопорушення; 
законодавчі та нормативно-правові акти, 
вимоги яких порушені і які встановлюють 
відповідальність за вчинене правопорушен-
ня (з обов’язковим зазначенням статей (їх 
частин), пунктів, абзаців тощо); прізвища, 
ім’я та по-батькові, адреси свідків і потер-
пілих, якщо вони є; пояснення порушника 
— можуть бути викладені в протоколі або 
на окремому аркуші з відміткою про це в 
протоколі (особа, яка вчинила правопо-
рушення, має право викласти в протоколі 
пояснення й зауваження щодо його змісту, 
а також мотиви своєї відмови від його 
підписання, а в разі відмови особи, яка 

вчинила правопорушення, від пояснень у 
протоколі чи від його підписання, у ньому 
обов’язково робиться запис про це); інші 
відомості, необхідні для вирішення справи 
(наприклад, відомості про наявність актів 
обстеження земельної ділянки, відмітки про 
наявність документів і речей, які підтверд-
жують правопорушення) [11];

2) двосторонні, у яких кожна зі сторін 
має як функції, повноваження, права, так 
і обов’язки. Наприклад, проекти розмежу-
вання земель державної та комунальної 
власності розробляються на підставі до-
говору між замовником та розробником 
документації із землеустрою відповідно 
до завдань, які затверджуються замовни-
ком [6].

За характером дій зобов’язаного 
суб’єкта земельно-процесуальних правовід-
носин останні поділяються на:

1) активні, у яких зобов’язаний суб’єкт 
мусить вчинити певні дії. Наприклад, ор-
ганізація робіт із розподілу земельних діля-
нок у межах одного сільськогосподарсько-
го підприємства між власниками земельних 
часток (паїв), які подали заяви про виділен-
ня належних їм земельних часток (паїв) у 
натурі (на місцевості), передбачає виконан-
ня саме активних земельно-процесуальних 
дій відповідною сільською, селищною, 
міською радою чи райдержадміністрацією 
за місцем розташування земельних ділянок 
згідно з проектом [12];

2) пасивні, у яких зобов’язаний суб’єкт 
повинен утриматись від вчинення певних 
дій. Наприклад, суб’єкти діяльності у сфері 
оцінки земель повинні утриматись від пору-
шення вимог відповідного законодавства з 
метою ефективності її проведення [7].

Нарешті, за волевиявленням суб’єктів 
земельно-процесуальні правовідносини 
поділяються на:

1) договірні, для виникнення яких необ-
хідне волевиявлення (згода) як уповнова-
женої, так і зобов’язаної сторони;

2) управлінські, для виникнення яких 
досить волевиявлення лише уповноваженої 
сторони.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются признаки земельно-процессуальных правоотношений. На 

основании этого автором определяется понятие земельно-процессуальных правоотно-
шений, а также приводится их классификация. 

SUMMARY
The article investigates the factors of land procedural relations. The author gives a definition 

to the notion of land procedural judicial procedural relations as well as their classifications.     
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Особливістю страхування врожаю 
сільськогосподарських культур є наяв-
ність високого рівня ризиків. У зв’язку 
з постійною нестачею коштів у фермерів 
та власних коштів у страховиків у країнах 
із розвиненою ринковою економікою 
(США, Канада, Іспанія) страхування здій-
снюється за активної підтримки держави, 
зокрема шляхом сплати частини страхових 
внесків (40-80 %) за рахунок бюджетних 
коштів [2]. При цьому набуває особливої 
актуальності питання належного право-
вого регулювання процедури страхування 
врожаю сільськогосподарських культур 
та надання державної підтримки товаро-
виробникам під час здійснення страхування 
сільськогосподарських ризиків.

Науковий доробок у сфері правового 
регулювання страхування представлений 
здебільшого працями вчених-цивілістів 
та фахівців у сфері господарського права, 
зокрема Д.П. Біленчука, П.Д. Біленчука, 
О.М. Вінник, Л.А. Лунца, В.С. Щербини та 
інших. Останнім часом проведені ґрунтовні 
дисертаційні дослідження з цієї проблема-
тики такими авторами, як О.В. Гринюк, 
В.М. Никифорак та Н.Б. Пацурія. 

Питання ж належного правового 
забезпечення страхування в сільському 
господарстві є недостатньо дослідженим в 
юридичній науці, а на практиці не відпра-
цьований правовий механізм регулювання 

відносин у цій сфері. Теоретичне досліджен-
ня зазначеної проблеми, на наш погляд, 
повинно відбуватися як у цивільному праві, 
так і у межах науки аграрного права. При 
цьому виділення аграрного страхування зі 
складу майнового страхування в окремий 
вид в перспективі може свідчити про чітке 
виокремлення правового інституту аграр-
ного права — страхування в аграрному 
секторі (аграрне страхування).

Метою данної публікації є спроба ви-
світлити окремі правові проблеми у сфері 
страхування в аграрному секторі та фун-
кціонування Фонду аграрних страхових 
субсидій.

Цивільний кодекс України (ст. 999) 
зазначає, що законом може бути встанов-
лений обов’язок фізичної або юридичної 
особи бути страхувальником життя, 
здоров’я, майна або відповідальності перед 
іншими особами за свій рахунок чи за ра-
хунок заінтересованої особи (обов’язкове 
страхування).

В свою чергу Закон України від 4 жов-
тня 2001 р. “Про страхування” (ст. 5) серед 
форм страхування виділяє добровільне 
та обов’язкове страхування. Серед видів 
обов’язкового страхування (п. 11 ст. 7) 
виділено страхування врожаю сільськогос-
подарських культур і багаторічних насад-
жень державними сільськогосподарськими 
підприємствами, врожаю зернових культур 
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і цукрових буряків сільськогосподарськими 
підприємствами всіх форм власності.

Закон України “Про державну під-
тримку сільського господарства України” 
[3] визначив основні засади державної 
політики у бюджетній, кредитній, ціновій, 
страховій, регуляторній та інших сферах 
державного управління щодо стимулю-
вання виробництва сільськогосподарської 
продукції та розвитку аграрного ринку, а 
також забезпечення продовольчої безпеки 
країни. Законом передбачено низку заходів 
щодо підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників, серед яких є створення 
Фонду аграрних страхових субсидій.

Таким чином, важливим питанням 
державної підтримки сільського госпо-
дарства є впровадження дієвої системи 
страхування ризиків.

Необхідно зазначити, що обов’язкове 
державне страхування в аграрному секторі 
було запроваджене ще у 1967 р. Страху-
ванню підлягало майно колгоспів, між-
господарських підприємств, радгоспів та 
інших державних сільськогосподарських 
підприємств, а саме: врожай сільськогоспо-
дарських культур (крім врожаю сінокосів), 
сільськогосподарські тварини, домашня 
птиця, кролі, хутрові звірі та сім’ї бджіл, 
будівлі, споруди, транспортні засоби, ін-
вентар, сировина, багаторічні насадження 
та ін. З 1991 р. за колгоспами визнали право 
добровільного страхування майна, а щодо 
радгоспів до 1996 р. діяло положення про 
обов’язкове страхування. З 1994 р. держава 
відмовилася відповідати по розрахунках 
щодо страхових відшкодувань сільсько-
господарським товаровиробникам. Укрде-
ржстрах (реструктурізований — НАСК 
“Оранта”) заборгував значні суми страхо-
вих відшкодувань сільськогосподарським 
підприємствам, і виплати надходили про-
тягом тривалого часу [8, 5–6]. Цей фактор 
у поєднанні зі скрутним матеріальним ста-
новищем аграрних підприємств спричинив 
значне гальмування у розвитку страхових 
відносин в аграрній сфері.

З метою гарантування економічної та 
продовольчої безпеки держави, створення 
сприятливих умов для розвитку аграр-

ного сектору економіки, захисту прав і 
інтересів сільськогосподарських підпри-
ємств Постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2002 р. № 1000 [5] 
затверджено Порядок і правила прове-
дення обов’язкового страхування врожаю 
сільськогосподарських культур і багаторіч-
них насаджень державними сільськогос-
подарськими підприємствами, врожаю 
зернових культур і цукрових буряків сіль-
ськогосподарськими підприємствами всіх 
форм власності.

Згідно із зазначеною постановою 
обов’язкове страхування врожаю сільсь-
когосподарських культур і багаторічних 
насаджень державними сільськогоспо-
дарськими підприємствами, врожаю 
зернових культур і цукрових буряків 
сільськогосподарськими підприємствами 
всіх форм власності проводиться з метою 
гарантування економічної та продовольчої 
безпеки держави, створення сприятливих 
умов для розвитку аграрного сектора 
економіки, захисту інтересів сільськогос-
подарських підприємств.

Страхувальниками є державні сіль-
ськогосподарські підприємства щодо 
врожаю сільськогосподарських культур і 
багаторічних насаджень та сільськогоспо-
дарські підприємства всіх форм власності 
щодо врожаю зернових культур і цукрових 
буряків.

До страхових ризиків, на випадок яких 
проводиться обов’язкове страхування, на-
лежать град, пожежа, вимерзання, ураган, 
буря, злива, зсув, повінь, сель, посуха, пов-
не раптове знищення посівів карантинними 
шкідниками. Страховим випадком вва-
жається заподіяння страхувальнику прямих 
збитків у результаті часткової або повної 
загибелі врожаю сільськогосподарських 
культур, багаторічних насаджень, врожаю 
зернових культур і цукрових буряків унас-
лідок прямої дії страхових ризиків.

Не підлягає обов’язковому страхуван-
ню врожай природних сінокосів і пасовищ; 
сільськогосподарських культур, що посіяні 
на зелене добриво; сільськогосподарських 
культур, що висівалися понад три роки і 
жодного разу сільськогосподарські підпри-
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ємства не одержали врожаю; підпокривних 
та плодоносного віку, які не розміщені в 
зоні офіційного землевпорядкування.

Страхування у галузі тваринництва 
регулюється іншим актом: Постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 
2003 р. № 590 “Про затвердження По-
рядку і правил проведення обов’язкового 
страхування тварин на випадок загибелі, 
знищення, вимушеного забою, від хвороб, 
стихійних лих та нещасних випадків” та 
відповідними Порядком і Правилами 
проведення обов’язкового страхування 
тварин на випадок загибелі, знищення, 
вимушеного забою, від хвороб, стихійних 
лих та нещасних випадків [6].

Проблема впровадження страхування 
в аграрному секторі неодноразово обгово-
рювалася фахівцями, при цьому страхові 
компанії, які працюють в Україні, вже 
мають певний досвід у роботі з сільсь-
когосподарськими товаровиробниками. 
Свого часу Постанова № 1000 викликала 
пожвавлення серед страховиків і спонукала 
шукати шляхи співпраці з товаровиробни-
ками та звернутися до закордонного досві-
ду з метою розробки стратегії управління 
ризиками в агросекторі. Так, на рівні окре-
мого фермерського господарства страхові 
ризики можуть бути поділені за об’єктами 
впливу на майно та виробництво сільсь-
когосподарської продукції в рослинництві 
або тваринництві.

Якщо у сфері майнових ризиків прак-
тично не виникало питань, то страхуван-
ня ризиків, пов’язаних з виробництвом 
сільськогосподарської продукції, є більш 
складним питанням. 

Як зазначають фахівці, мінімізація цих 
ризиків до прийнятного рівня можлива 
лише за умов певної підтримки з боку 
держави. Комерційна вартість передачі в 
страхування ризиків, що впливають од-
ночасно на великі території та на вельку 
кількість господарств (так звані системні 
ризики), що по’язані з виробництвом сіль-
ськогосподарської продукції, є занадто 
високою для селян. Тому з метою надання 
підтримки товаровиробникам розвинені 
держави беруть на себе відповідальність 

за наслідки таких ризиків. Більшість при-
йнятих там схем компенсації збитків від 
стихійних лих полягають у спрямуванні 
компенсаційних коштів у страховий сектор. 
Згідно з підписаними угодами між країна-
ми-учасницями СОТ, що накладають певні 
обмеження щодо обсягу фінансування 
державою підтримки національних това-
ровиробників, субсидія страхової премії 
по страхуванню врожаю є найбільш прий-
нятною формою фінансування аграрного 
сектора [4, 30].

Законом України “Про державну під-
тримку сільського господарства України” 
передбачено створення Фонду аграрних 
страхових субсидій (ФАСС) — державної 
спеціалізованої бюджетної установи, що 
надаватиме відповідні субсидії виробникам 
сільгосппродукції.

Так, особа зобов’язана попередньо 
застрахувати ризики загибелі (втрати) сіль-
ськогосподарської продукції (її частини), 
якщо вона:

а) продає на організованому аграрному 
ринку будь-який вид товарного деривати-
ву, базовим активом якого є сільськогос-
подарська продукція;

б) отримує бюджетну дотацію або суб-
сидію, пов’язану з виробництвом сільсько-
господарської продукції або здешевленням 
її ціни;

в) отримує банківський кредит (позику) 
на цілі виробництва сільськогосподарської 
продукції або придбання капітальних ак-
тивів, якщо проценти за таким кредитом 
(позикою) частково або повністю здешев-
люються (відшкодовуються) за рахунок 
бюджету;

г) отримує бюджетний кредит (пози-
ку) або банківський кредит (позику) під 
гарантію держави чи органу місцевого са-
моврядування на цілі виробництва сільсь-
когосподарської продукції або придбання 
капітальних активів.

Закон передбачає три види страхуван-
ня: комплексне, індексне та добровільне. 
Комплексним вважається страхування 
усіх ризиків загибелі (втрати) сільсько-
господарської продукції або її частини 
внаслідок: а) заморозку, ожеледі, вимер-
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зання; б) граду або удару блискавки; 
в) землетрусу; г) лавини, земельного зсуву, 
земельного або земельно-водного селю; 
ґ) пожежі, крім лісових пожеж; д) бурі, 
урагану, бурану; е) зливи, поводі, паводку; 
є) посухи чи зневодження на землях, які 
підлягають примусовому орошенню або 
заводненню; ж) епітофітотійного розвитку 
хвороб, розмноження шкідників рослин, 
притаманних Україні, а також хвороб, які 
стали наслідком настання будь-якого з 
ризиків, визначених у підпунктах “а” —“з”; 
з) протиправних дій осіб, що виражаються 
у крадіжках, хуліганських діях стосовно 
рослинних насаджень; зруйнуванні пок-
риттів (несучих конструкцій) теплиць, 
парників, оранжерей.

Індексним вважається страхування 
ризику втрати врожаю окремої сільсько-
господарської культури у відношенні до 
усереднених натуральних показників її 
врожайності на визначеній території за 
попередні п’ять маркетингових періодів.

У добровільному порядку виробник 
сільськогосподарської продукції або її про-
давець (покупець) має право застрахувати 
будь-які ризики її загибелі (втрати), якщо 
вони не були застраховані на умовах ком-
плексного чи індексного страхування.

Як слушно зауважується у літературі, 
механізму забезпечення та контролю 
обов’язковості страхування немає. Тому 
договір страхування врожаю буде вимага-
тися тільки від державних органів з метою 
контролю за дотриманням закону, а ко-
мерційні банки, як і раніше, вимагатимуть 
страхування лише врожаю переданого в 
заставу [8, 20].

Держава фінансує створення ФАСС 
у розмірі 20 млн. грн. Додатково доходи 
формуватимуть за рахунок обов’язкових 
відрахувань до Фонду страховиками від 
суми страхових премій — 2%, одержаних у 
результаті обов’язкового чи добровільного 
страхування забезпечення та контролю 
окремих видів сільгосппродукції і за раху-
нок кредитів державного бюджету. У разі 
комплексного чи індексного страхування 
сільськогосподарської продукції ФАСС 
надає страхову субсидію у розмірі 50 відсо-

тків від вартості страхових премій (внесків), 
фактично сплачених суб’єктами аграрного 
страхуванні сільськогосподарської про-
дукції, а також надає страхову субсидію у 
розмірі 50 відсотків страхової франшизи 
при настанні страхового випадку за ком-
плексним та індексним страхуванням сіль-
ськогосподарської продукції. При цьому 
зазначені відшкодування здійснюються у 
межах страхової премії, що не перевищує 5 
відсотків від суми застрахованого ризику, 
розрахованого з розміру мінімальної за-
купівельної ціни на окремий об’єкт держав-
ного цінового регулювання та страхової 
франшизи, розмір якої не перевищує 30 
відсотків від суми зазначеного ризику.

Важливо, що Законом передбачено 
сроки виплати відшкодувань ФАСС (про-
тягом місяця, наступного за кварталом, 
у якому виникає право на таке відшко-
дування), оскільки сільськогосподарські 
товаровиробники нерідко несуть збитки 
від невчасно виплачених, але обіцяних 
державою платежів. 

Передбачені Законом заходи щодо 
страхування сільськогосподарських ри-
зиків обумовили необхідність прийняття 
низки підзаконних нормативних актів. 
Розробкою умов страхування, яке підлягає 
субсидуванню, займалися спеціально ство-
рені групи фахівців, представники Мініс-
терства аграрної політики та Ліги стра-
хових рганізацій. За результатами роботи 
було прийнято Рекомендації Міністерства 
аграрної політики та Ліги страхових ор-
ганізацій щодо розширення страхування 
врожаю сільськогосподарських культур та 
порядку використання коштів Державного 
бюджету України, які спрямовуються на 
здешевлення вартості страхових премій 
(внесків), фактично сплачених суб’єктами 
аграрного ринку. Також разом з вказа-
ними Рекомендаціями розроблено форми 
договорів комплексного (так званого муль-
тиризикового) та індексного страхування 
врожаю. Було прийнято Постанову Кабіне-
ту Міністрів від 6 травня 2005 р. № 325 “Пи-
тання використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для фінансової 
підтримки підприємств агропромислового 
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комплексу” [7], якою, зокрема, затверджено 
Порядок використання коштів державного 
бюджету, що спрямовуються для здешев-
лення вартості страхових премій (внесків), 
фактично сплачених суб’єктами аграрного 
ринку (з відповідними змінами згідно з 
Постановою КМУ від 2 березня 2006 р. 
№ 243 “Питання використання коштів де-
ржавного бюджету за деякими бюджетни-
ми програмами у сфері агропромислового 
комплексу”).

Зазначений Порядок використання 
коштів державного бюджету, що спрямо-
вуються для здешевлення вартості страхо-
вих премій (внесків), фактично сплачених 
суб’єктами аграрного ринку зазначає, що 
компенсація виплачується суб’єктам аг-
рарного ринку, що застрахували ризики 
загибелі (втрати) сільськогосподарської 
продукції (пшениці, жита, суміші пшениці 
та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих 
бобів, льону, ріпаку, соняшнику, хмелю, 
цукрових буряків) згідно з правилами 
комплексного та індексного страхування 
у розмірі 50 відсотків вартості страхових 
премій (внесків), фактично сплачених стра-
хувальниками, у межах страхової премії 
(внеску), яка не перевищує 5 відсотків суми 
застрахованого ризику, розрахованого з 
розміру мінімальної закупівельної ціни 
зазначеної продукції.

Крім цього, визначається сукупність 
документів, що мають бути надані для 
отримання суми компенсації, а саме: заява, 
форма якої затверджується Мінагрополіти-
ки, нотаріально засвідчена копія договору 
страхування, копії розрахунково-платіж-
них документів, що засвідчують суму 
фактично сплачених страхових премій 
(внесків), звіт про сівбу та наявність насіння 
ярих культур, заключний звіт про підсумки 
сівби під урожай і звіт про хід збирання 
урожаю та ін.

Підсумовуючи викладене, необхідно 
зазначити наступне. Сільське господарство 
в сучасних умовах вкрай потребує під-
тримки з боку держави, оскільки поки що 
не створені належні умови для залучення 
приватного, в тому числі — іноземного 
капіталу. Перспективними напрямами 

розвитку є вдосконалення системи страху-
вання ризиків в агробізнесі та формування 
відповідної правової бази. В Україні сфор-
мовано загальні організаційно-правові 
засади діяльності Фонду аграрних страхо-
вих субсидій, але разом з цим залишається 
низка питань, що потребують вирішення. 

1. Існує необхідність на державному 
рівні сформувати потреби у страхуванні 
в аграрному секторі з розрахунком на 
майбутні роки (не менше 10 років), що 
дозволить страховикам визначити чітко 
стратегії та плани співпраці з сільськогос-
подарськими товаровиробниками, як спо-
живачами страхових послуг. Це може бути 
реалізовано шляхом прийняття відповідної 
державної Програми розвитку страхування 
в аграрному секторі на відповідні роки.

2. На наш погляд, доцільною є пропо-
зиція розробити та прийняти в перспективі 
окремий закон, що регулюватиме питання 
державної підтримки аграрного страху-
вання. (Наприклад, у Республікі Молдова 
діє Закон “О субсидируемом страховании 
производственных рисков в сельском хо-
зяйстве”).

3. Нагальною потребою є якнайшвидше 
прийняття Положення про Фонд аграрних 
страхових субсидій України, у якому чітко 
будуть визначені повноваження фонду та 
передбачена система контролю за його 
діяльністю з метою запобігання зловжи-
вань та нецільового використання коштів. 
Також необхідно передбачити створення 
підрозділу у складі ФАСС або окремого 
органу, що відповідав би за проведення 
робіт з експертної оцінки збитків в аграр-
ному секторі. 

4. Також цілком обґрунтованою є про-
позиція фахівців у галузі агрострахування 
щодо створення при урядових органах 
спеціальних підрозділів, що надають ар-
бітражний супровід сторонам страхових 
договорів [8]. Наприклад, арбітражний 
комітет AFSC (Канада) вирішує близько 
95% спорів по договорах агрострахуван-
ня, подібні структури існують також у 
США та Іспанії. В Україні до створення 
спеціального арбітражного органу можна, 
як тимчасову альтернативу судового вирі-
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шення спору, розглядати вирішення спору 
у третейських судах.

5. Важливим є не тільки вирішення 
зазначених питань шляхом нормативного 
врегулювання, а й проведення інформацій-

но-роз’яснювальної роботи серед сільсь-
когосподарських товаровиробників щодо 
можливостей та перспектив страхування 
та відповідної державної підтримки у цій 
сфері.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена отдельным правовым проблемам страхования в аграрном секторе 

экономики и деятельности Фонда аграрных страховых субсидий.

SUMMARY
The article deals with some legal problems of insurance in the agraririan sector of national 

economy and the existence of the Fund of Agrarian insurance grants. 
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В юридичній літературі багато уваги 
приділяється проблемам державного при-
мусу. Проте загальновизнаного поняття 
“примус” не існує. Адміністративно-право-
вий примус є одним із різновидів держав-
ного примусу. Вживаючи такі поняття, як 
“правовий примус”, “державний примус”, 
“державно-правовий примус”, “примус”, 
вчені не мають єдиної думки щодо змісту 
цих термінів. У теорії держави і права, 
а також в галузевих юридичних науках 
державний примус розглядається як за-
гальний метод реалізації державної влади, 
виконавчої влади поряд із методами пере-
конання і заохочення [14, 47].

Примус — це натиск з чийогось боку; 
примушування, принука, силування, зму-
шування, неволення, зневолення, принево-
лення [11, 898].

В системі національного законодавс-
тва існує низка нормативно-правових 
актів, які регулюють засади застосування 
заходів державного примусу. Для їх виз-
начення використовуються узагальнюючі 
терміни “заходи примусу”, “примусові 
заходи”, що, як справедливо зазначається 
в літературі, суттєво ускладнює ситуацію 
і викликає появу у законодавстві терміно-
логічної плутанини [9, 99–102].

Не вдаючись до аналізу різних позицій 
вчених-юристів щодо тлумачення держав-
ного примусу, зазначимо, що адміністра-

С.М. Радзівон, 
ад’юнкт 
(Київський національний університет внутрішніх 
справ)
(Науковий керівник доцент С.М. Штефан) 

Теоретичні проблеми 
визначення змісту 
“адміністративний примус” 
в діяльності міліції

Ключові слова: адміністративний примус, адміністративно-правовий примус, держав-
но-правовий примус, заходи адміністративного примусу, примусові заходи.

тивний примус є його складовою.
Аналіз чинного адміністративного за-

конодавства України дає можливість дійти 
висновку, що в ньому відсутнє не тільки 
визначення, а і взагалі термін “адміністра-
тивний примус” [10, 21].

Зокрема, в Законі України “Про 
міліцію” вживаються терміни “заходи при-
мусу” (п. 1 ст. 11), “заходи щодо подолання 
опору” (п. 15 ст. 11), “заходи фізичного 
впливу” (ст.ст. 12, 13), “спеціальні засоби” 
(розділ ІІІ), “заходи для припинення ад-
міністративних правопорушень”, “заходи 
до попередження і припинення право-
порушень” (ст. 10), у КУпАП — “заходи 
забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення” (ст. 260); 
у Митному кодексі України — “примусові 
заходи” (ст. 53) тощо.

Не є виключенням з наведеного і нор-
мативно-правові акти МВС України, де 
вживаються аналогічні терміни: “заходи 
впливу”, “заходи фізичного впливу”, 
“спеціальні засоби”, “заходи примусу”, 
“фізичний вплив”, тощо. В більшості 
випадків при застосування цих термінів 
мова йде про один із методів державного 
управління — адміністративний примус. 
Одночасно слід наголосити, що не завжди 
з адміністративним примусом слід ото-
тожнювати терміни “примусові заходи”, 
“заходи впливу” тощо.

© С.М. Радзівон, 2007
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З огляду на наведене, безумовне теоре-
тичне і практичне значення має визначення 
терміну “адміністративний примус”.

В юридичній літературі, присвяченій 
проблемам адміністративного права, у 
різні часи вживалися різні терміни щодо 
позначення такої правової категорії, як 
адміністративний примус.

Так, у 50-60-ті роки минулого століт-
тя поряд з термінами “адміністративний 
примус”, “заходи адміністративного 
примусу”, застосовувалися поняття: “інші 
заходи адміністративного примусу”, “ад-
міністративно-правові заходи соціального 
захисту”, “заходи адміністративного забез-
печення”, “адміністративно-правові заходи 
попередження правопорушень”. Метою 
застосування зазначених різноманітних 
термінів було відмежування адміністратив-
них стягнень від інших адміністративних 
заходів примусу.

Починаючи із 70-х років терміни 
“адміністративний примус”, “заходи ад-
міністративного примусу” застосовувалися 
переважною більшістю адміністративістів, 
і саме їх використовували у своїх працях 
О.М. Козлов, Л.Л. Попов, І.І. Веремеєн-
ко, В.Д. Рєзвих, А.П. Клюшниченко, 
В.К. Гіжевський, В.М. Анохін, Ю.С. Адуш-
кін, А.П. Альохін, А.П. Кармолицький, 
В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, Ю.П. Би-
тяк.

Хоча слід зазначити, що в літерату рі 
були спроби ототожнити заходи адміні-
с тра тивного примусу із заходами ад-
міністративного впливу, що, на нашу 
думку, є помилковим, оскільки будь-який 
правовий вплив на суспільні відносини, в 
т. ч. і адміністративно-правовий, є більш 
широкою категорією у порівнянні з ад-
міністративним примусом, бо уособлює, 
окрім останнього, і так зване “позитивне” 
правове регулювання суспільних відносин, 
тобто регулятивний метод.

В останнє десятиріччя у зв’язку з моди-
фі кацією і вдосконаленням адміністра-
тивного права, що супроводжується 
переходом до нової демократичної теорії 
адміністративно-правових відносин [5, 36], 
яка ґрунтується на визнанні особи найви-

щою соціальною цінністю держави (ст. 3 
Конституції України) та пріоритетним 
суб’єктом адміністративних правовідносин 
[3, 208], змінилися підходи до визначення 
сутності адміністративного примусу.

Як правильно зазначає Д.М. Бахрах, 
коли мова йде про адміністративний при-
мус, коректніше було б використовувати 
значно вужче поняття “адміністративно-
правовий примус”, оскільки адміністратив-
ний примус значно ширше адміністратив-
но-правового, бо він нерідко пов’язаний із 
свавіллям і насильством. Це пояснюється 
тим, що для адміністративного примусу 
правова форма ще не стала такою атри-
бутивною ознакою, як, наприклад, для 
кримінальної відповідальності [8, 188]. 
Цей висновок знайшов свій подальший 
теоретичний розвиток у працях Т. Коло-
мoєць, яка, наголошуючи на цій важливій 
ознаці адміністративного примусу, вжи-
ває терміни “адміністративний примус 
у законодавстві України” [9, 62], “ад-
міністративно-правовий примус” [7, 105], 
“адміністративний примус в публічному 
праві України” [6, 120].

Автор повністю підтримує позицію цієї 
вченої щодо вживання терміну “адміністра-
тивно-правовий примус”.

Цікавим з теоретичної точки зору є 
визначення поняття “адміністративно-
правовий примус”. Аналіз юридичної 
літератури, виданої за останні п’ятдесят 
років, дозволяє дійти висновку про те, 
що більшість визначень цього поняття 
пов’язані із з’ясуванням мети застосуван-
ня заходів адміністративного примусу, 
а також встановленням суб’єктів і сфери 
його застосування. Крім того, часто по-
няття адміністративно-правового примусу 
ототожнюється із конкретними заходами 
примусу.

Одним із перших вчених-адміністра-
тивістів саме системно підійшов до 
з’ясування адміністративного примусу 
М.І. Єропкін. На його думку, адміністра-
тивний примус полягає в застосуванні орга-
ном управління (або його уповноваженим 
представником, а в окремих, прямо вста-
новлених законом випадках, судами або 
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одноособово суддею) визначених законом 
примусових заходів з метою припинення 
або попередження адміністративних про-
ступків для адміністративного покарання 
осіб, які їх скоїли, а також забезпечення 
громадської безпеки [4, 89].

У 70-ті роки була опублікована низка 
фундаментальних праць, присвячених 
адміністративному примусу, його окре-
мим видам, а також застосуванню заходів 
адміністративного примусу конкретними 
державними органами. 

У 80-90-ті роки у зв’язку з прийняттям 
Основ законодавства Союзу РСР і союзних 
республік про адміністративні правопо-
рушення і республіканських кодексів про 
адміністративні правопорушення дещо 
змінився підхід до визначення поняття 
“адміністративний примус”.

Зокрема, була висловлена оригінальна 
і не зовсім безсуперечна думка про те, що 
адміністративний примус є різновидом 
адміністративно-правових заходів захис-
ту суспільних відносин, існує самостійно 
поряд з інститутом адміністративної 
відповідальності і включає заходи суто 
адміністративного примусу, дисциплінарні 
заходи, а також урегульовані правом при-
мусові заходи громадського впливу. З та-
кою позицією частково можна погодитись, 
оскільки окрім адміністративних стягнень, 
які застосовуються статтею 24 КУпАП 
(попередження; штраф; оплатне вилучення 
предмета, який став знаряддям вчинення 
або безпосереднім об’єктом адміністра-
тивного правопорушення; конфіскація: 
предмета, який став знаряддям вчинення 
або безпосереднім об’єктом адміністратив-
ного правопорушення, грошей, одержаних 
внаслідок вчинення адміністративного пра-
вопорушення; позбавлення спеціального 
права, наданого даному громадянинові; 
виправні роботи; адміністративний арешт) 
існують інші заходи адміністративного 
примусу, застосування яких не пов’язане з 
адміністративним правопорушенням. За-
слуговує також на увагу позиція провідних 
фахівців у галузі адміністративного права 
щодо визначення поняття адміністра-
тивного примусу як методу психічного, 

матеріального або фізичного впливу на 
свідомість і поведінку людей, який засто-
совується у сфері державного управління 
з метою попередження та припинення 
адміністративних правопорушень, а також 
притягнення винних до адміністративної 
відповідальності [1, 151].

Крім того, в наукових колах цього пе-
ріоду зберігається тенденція з’ясувати зміст 
і особливості адміністративного примусу 
без визначення цього поняття [12, 148]. 
Йдеться, зокрема, про таких вчених, як 
А.П. Альохін, Ю.М. Козлов, А.П. Ко-
ренєв, П.Т. Василенков, Л.А. Кармолиць-
кий, Л.Л. Попов.

Не позбавлена оригінальності, у свою 
чергу, позиція Д. М. Бахраха щодо розумін-
ня сутності адміністративно-правового 
примусу. На його думку, це особливий різ-
новид державного примусу, який полягає 
у застосуванні суб’єктами функціональної 
влади, встановлених нормами адміністра-
тивного права примусових заходів у зв’язку 
з адміністративними правопорушеннями. 
Свою позицію він обґрунтовує тим, що до 
примусових заходів не відносяться такі, що 
не передбачені адміністративно-правовими 
нормами, містять загальні заборони і ре-
гулюють діяльність з приводу здійснення 
контролю, а також критикує прихильників 
позиції, у відповідності до якої примусо-
во-попереджувальні заходи можуть бути 
застосовані у випадку, коли ще не існує 
самого порушення норми, але є підстава 
передбачати, що воно може бути. З цього 
приводу є наукові статті Т. Коломoєць, яка, 
застосувавши системний підхід, визначила 
поняття адміністративно-правового при-
мусу через призму його ознак, класифікації 
його заходів, мети і потенціалу в публічно-
му праві України.

На нашу думку, цей підхід є найбільш 
привабливим, оскільки дає змогу досить 
повно з’ясувати сутність адміністративно-
правового примусу.

В юридичній літературі, як зазначалося 
вище, досить широко й ґрунтовно висвітле-
на проблема щодо ознак адміністративно-
правового примусу. Зокрема, більшість 
вчених одностайно вважають, що ад-
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міністративно-правовий примус є методом 
управління, носить правовий управлінсь-
кий характер, має множинність суб’єктів, 
форми і підстави для його застосування 
тощо і характеризується наступними оз-
наками:

1. Головним його призначенням є 
охорона суспільних відносин, які вини-
кають переважно у сфері державного 
управління. Звідси слідує висновок про 
те, що адміністративний примус застосо-
вується здебільшого органами виконавчої 
влади, тому йому притаманний владно-
примусовий характер. Цю ознаку слід 
розглянути більш докладно, позаяк деякі 
автори заперечують примусовий характер 
ряду заходів адміністративного впливу, 
ототожнюють їх з правовими заборонами, 
обов’язками, а також із зобов’язуючими 
нормами адміністративного права, які 
не є заходами примусу [15, 183]. Справа 
в тім, що добровільне та свідоме дотри-
мання відповідних правил поведінки 
(правил митного або прикордонного ог-
ляду, карантинного режиму) не скасовує 
їх об’єктивно-примусового змісту. Крім 
того, як слушно зазначає Ю.М. Козлов, не 
можна заперечувати примусовий характер 
адміністративно-правових заходів у ви-
падках відсутності волі у об’єкта примусу 
(наприклад, затримання і доставляння в 
міліцію неосудних осіб, а також осіб, які 
знаходяться у стані сильного алкогольного 
чи наркотичного сп’яніння). Тобто, навіть 
коли особа втратила спроможність усві-
домлювати, сприймати і оцінювати вплив, 
який на неї здійснюється, — це не скасовує 
примусовий характер заходів впливу.

2. Адміністративно-правовий примус 
як різновид державно-правового приму-
су, є правовим примусом. Аналіз чинного 
законодавства дозволяє дійти висновку, 
що заходи адміністративного примусу, як 
правило, встановлюються законодавчими 
актами.

Що стосується підзаконних актів, то 
вони регулюють лише окремі аспекти 
застосування адміністративного приму-
су, який встановлюється законом. Цей 
висновок базується на змісті статті 19 

Конституції України, яка передбачає, що 
ніхто не може бути примушений зробити 
те, що не передбачено законодавством, 
а органи державної влади та їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що пе-
редбачений Конституцією та законами 
України. Зокрема, Закон України “Про 
міліцію” встановлює можливість засто-
сування спеціальних засобів. У постанові 
Ради Міністрів Української РСР № 49 від 
27 лютого 1991р. “Про затвердження Пра-
вил застосування спеціальних засобів при 
охороні громадського порядку” визначені 
особливості їх застосування [13]. Напри-
клад, забороняється застосовувати при-
стрій типу “Еж-М” для примусової зупинки 
автотранспорту, в тому числі вантажних 
автомобілів, що здійснюють перевезення 
людей; автотранспорту, дипломатичних, 
консульських та іншим представництв іно-
земних держав; мотоциклів, мотоколясок, 
моторолерів, мопедів; а також на гірських 
шляхах або ділянках шляхів з обмеженою 
видимістю, залізничних переїздах, мостах, 
шляхопроводах, естакадах, у тунелях.

Правовий характер примусу полягає 
також в тому, що він застосовується тільки 
уповноваженими на те державними орга-
нами і посадовими особами. В більшості 
випадків адміністративний примус харак-
теризує позасудовий порядок його застосу-
вання. Водночас правом адміністративної 
юрисдикції наділені судді, які розглядають 
одноособово значну категорію справ про 
адміністративні правопорушення і мають 
виключну компетенцію щодо накладення 
деяких адміністративних стягнень, зокре-
ма адміністративного арешту, виправних 
робіт, конфіскації та вилучення майна. 
В ряді випадків застосування заходів ад-
міністративного примусу потребує юри-
дичного оформлення, тобто вони мають 
окрему процесуальну або процедурну 
форму.

3. Звертають на себе увагу і підстави 
застосування адміністративного примусу. 
Слід зауважити, на підставі аналізу ад-
міністративного законодавства, що заходи 
адміністративного примусу спрямовані 
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головним чином на попередження право-
порушень або настання інших негативних 
наслідків (наприклад, при стихійних лихах, 
епідеміях, інших надзвичайних обстави-
нах). При виникненні правопорушень, 
як правило, застосовується відповідний 
захід і тільки пізніше може з’явитися не-
обхідність покарання правопорушника, 
забезпечити виконання покарати, а також 
вжити відповідні відновлювальні заходи. 
Наприклад, це вилучення майна, не задек-
ларованого на митному кордоні, з метою 
можливого притягнення до адміністратив-
ної відповідальності. Таким чином, одна із 
найважливіших ознак адміністративного 
примусу є специфічна юридична природа 
підстав його застосування.

4. Адміністративний примус засто-
совується як до фізичних, так і до юри-
дичних осіб і не пов’язаний з елементами 
службового підпорядкування. Він може 

мати психічний, фізичний, матеріальний і 
змішаний вплив. Наприклад, до фізичних 
осіб можуть застосовуватись такі заходи 
адміністративного примусу: затримання, 
перевірка документів, огляд; до юридичних 
осіб — попередження, тимчасова заборо-
на (зупинення) окремих видів діяльності, 
тимчасова заборона (зупинення) діяль-
ності, примусовий розпуск (ліквідація).

З огляду на наведене, можна дати 
визначення “адміністративно-правового 
примусу” — це передбачений нормами ад-
міністративного права метод державного 
управління, який полягає у застосуванні 
уповноваженими органами (посадовими 
особами) примусових заходів психічного, 
фізичного та матеріального впливів на 
волю та поведінку учасників адміністра-
тивно-правових відносин з метою їх упо-
рядкування.
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РЕЗЮМЕ
В статье констатируется факт, что в действующем законодательстве Украины от-

сутствует дефиниция понятия административного принуждения. В нормативных актах, 
которые регулируют порядок и основания применения методов административного 
принуждения, применяется различная по своему содержанию терминология, как “меры 
воздействия”, “меры принуждения”, “специальные средства”, что содействует появлению 
в законодательстве терминологической путаницы. Это объясняется тем, что в отличие 
от уголовной ответственности, правовая форма для административного принуждения, 
еще не стала необходимым атрибутом. В свою очередь, в юридической литературе рас-
крывается понятие административно-правового принуждения, которое является методом 
управления, имеет много субъектов, форм и процедур для его применения.

SUMMARY
The article states, that in the current legislation of Ukraine there is no definition of 

concept of administrative compulsion. In statutory acts which regulate order, and the bases 
of application of methods of administrative compulsion are applied various terminology 
under the maintenance, as measures of influence, measures of the compulsion, special means 
that promotes occurrence in the legislation of terminological mess. It speaks that unlike the 
conditional responsibility the legal form, for administrative compulsion yet did not become 
necessary attribute.

Рекомендовано кафедрою 
кримінального та адміністративного права
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В сучасній юридичній науці як одна 
з аксіом теорії кримінальної відповідаль-
ності виступає положення про те, що лише 
фізична особа може бути суб’єктом злочи-
ну. Хоча необхідно зауважити, що доведен-
ня неможливості притягнення юридичної 
особи до кримінальної відповідальності 
базується саме на цьому твердженні. Тобто 
фактично утворюється логічне коло: вис-
новок базується на посиланні, яке, в свою 
чергу, базується на самому висновку.

Юридична відповідальність, як за-
гально-правова категорія, зазвичай виз-
начається як обов’язок правопорушника 
перетерпіти певну шкоду майнового та 
немайнового характеру за скоєння про-
тивоправного, суспільно-небезпечного, 
караного, винного діяння. При цьому обсяг 
шкоди, котру повинен перетерпіти право-
порушник напряму залежить від ступеня 
суспільної небезпеки, яка, в свою чергу, в 
сучасній теорії права є основним та єди-
ним критерієм поділу правопорушень на 
злочини та проступки. Виникає питання: 
чому правопорушення з великим ступенем 
суспільної небезпеки, вчинене юридичною 
особою, може тягнути за собою будь-який 
інший вид юридичної відповідальності, 
окрім кримінальної?

На наш погляд, зазначене дає підстави 
вважати, що сучасна концепція юридичної 
відповідальності за злочини повинна бути 

переглянута з урахуванням особливостей 
діяльності юридичних осіб.

Проблема кримінальної відповідаль-
ності юридичних осіб існує досить давно й 
ши ро ко висвітлюється в науко вій літе ра ту рі, 
однак вчені — представники криміналь ного 
та цивільного права й досі не в змозі виро-
бити єдине бачення зазначених аспектів, 
що викликає багато труднощів у визнанні 
юридичної особи суб’єктом злочину.

Деякі аспекти кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб були висвітлені 
в працях С.Г. Келіної, А.В. Наумова, 
А.С. Нікіфорова, Н.Ф. Кузнєцової, Є.Є. Де-
ментьє ва, Н.Є. Крилової. Наукові до-
слідження зазначених вчених є великим 
вкладом в теорію кримінального права, 
однак не повністю вичерпали всі суттєві 
питання вказаної проблематики. Крім цьо-
го, в Україні спеціально не досліджувалась 
можливість притягнення юридичних осіб 
до кримінальної відповідальності.

Мета статті полягає в спробі визначити 
теоретичні елементи кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб, обґрунтуванні 
необхідності та можливості використання 
такого іноземного досвіду в Україні.

Пропонуємо відштовхуватись від од-
ного з основоположних принципів кримі-
нального права: підставою притягнення 
особи до кримінальної відповідальності є 
наявність в її діянні складу злочину.

О.О. Михайлов,
здобувач
(Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного)
(Науковий керівник кандидат юридичних наук 
О.А. Коваль)

Підстави притягнення 
юридичних осіб до кримінальної 
відповідальності

Ключові слова: кримінальна відповідальність юридичних осіб, підстави притягнення 
до кримінальної відповідальності юридичних осіб, суб’єктивна сторона складу злочину для 
юридичної особи.
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У теорії кримінального права під скла-
дом злочину розуміється система встанов-
лених законом об’єктивних і суб’єктивних 
ознак, що характеризують суспільно небез-
печне діяння як злочин:

1. Об’єкт злочину — це те, проти чого 
спрямований злочин, тобто те, чому він 
спричиняє або може заподіяти певну 
шкоду.

2. Об’єктивна сторона злочину — це 
зовнішня сторона злочину, вона охоплює 
вчинене діяння (дію чи бездіяльність), зло-
чинні наслідки та причинний зв’язок між 
ними, місце, час, спосіб, засіб та обставини 
вчиненого діяння.

3. Суб’єкт злочину — це особа, яка є 
осудною і досягла встановленого чинним 
законодавством віку кримінальної від-
повідальності за даний злочин. У деяких 
випадках для визнання особи суб’єктом 
злочину, крім осудності і встановленого 
віку, необхідна наявність деяких інших, 
спеціальних ознак (так званий спеціаль-
ний суб’єкт), наприклад, належність до 
іноземного громадянства, певне службове 
становище тощо.

4. Суб’єктивна сторона злочину — це 
психічне ставлення особи до вчинюваної 
дії чи бездіяльності, передбаченої чинним 
законом, та наслідків, що настали або 
можуть настати в результаті її дії чи без-
діяльності. Суб’єктивна сторона злочину 
виражається у вині суб’єкта, яка може 
бути у формі умислу або необережності 
[6, 112].

Кожне суспільно небезпечне діяння, 
що визнається злочином, повинно відпові-
дати зазначеній вище моделі. Вирішуючи 
питання про визнання юридичної особи 
суб’єктом кримінальної відповідаль-
ності, найбільш гостро постає проблема 
суб’єктивної сторони злочину, що ха-
рактеризує внутрішній зміст суспільно 
небезпечного діяння. Зміст суб’єктивної 
сторони визначається за допомогою таких 
юридичних ознак, як провина, мотив, мета, 
емоційний стан суб’єкта.

Найбільший інтерес, на наш погляд, 
являє проблема, пов’язана з наявністю 
в юридичних осіб вини, тому що лише 

відносно людини можна говорити про 
особисту її вину. Кримінальна відповідаль-
ність юридичних осіб виходить за межі 
принципу винності, оскільки вина є склад-
ним психолого-юридичним поняттям.

Так, у психології прийнято вважати, 
що вина — це причетність особи, всієї її 
свідомої та підсвідомої сфер до скоєного 
суспільно небезпечного діяння і його сус-
пільно небезпечних наслідків [4, 352].

У теорії кримінального права під ви-
ною розуміється психічне ставлення особи 
до вчиненого нею суспільно небезпечного 
діяння і його наслідків у формі умислу 
або необережності [10, 206]. Необхідно 
зазначити, що ціла низка вчених запере-
чує проти визначення вини як психічного 
ставлення особи до скоєного злочину, тому 
що вина “полягає насамперед у зневазі до 
тих цінностей, що охороняються право-
вими нормами”. Тому вина це не тільки 
“психічне ставлення” до скоєного, але й 
весь психічний зміст суспільно небезпеч-
ного діяння [4, 353].

Ще давньоримські законодавці вва-
жали, що корпорація — це уявлювана 
особа, що не має ні душі, ні тіла, ні волі, а, 
відповідно, не може вчинювати деліктів. 
Але в той же самий час вони міркували 
в такий спосіб: якщо фікція може додати 
поняттю особистість, то та ж сама фікція 
може додати цій особистості і душу, тому 
ця особистість може “…й делікти чинити й 
покаранню підлягати” [16, 49–50].

У цьому зв’язку необхідно погодитися 
із думкою про те, що “юридична особа 
не є щось мертве та безжиттєве; вона 
є, навпаки, якоюсь живою клітинкою 
соціального організму. Цю життєвість, 
активність надає їй, як фізичній особі, 
воля корпорації або воля засновника, 
що продовжує одушевляти створену ним 
установу” [5, 127–128].

Звичайно, ми не можемо розглядати 
юридичну особу так само, як і фізичну, а 
тим більше визначати форму її вини з точ-
ки зору традиційного тлумачення цього 
поняття. Проте необхідно, на наш погляд, 
з’ясувати, у чому ж виражається воля юри-
дичної особи, і, відповідно, її вина.
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Даний аспект носить концептуальний 
характер, оскільки супротивники кримі-
нальної відповідальності юридичних осіб 
вважають неможливим розв’язати пробле-
му їх вини. А оскільки кримінальне право 
ґрунтується на позиції суб’єктивної осуд-
ності, кримінально-правові санкції віднос-
но юридичних осіб здаються їм немож-
ливими. Це обумовлено, в першу чергу, 
тим, що відповідальність юридичних осіб 
нібито завжди пов’язана з об’єктивною 
осудністю (відповідальністю без вини), а 
це суперечить традиційним принципам 
кримінального права.

Але необхідно зауважити, що саме 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності керівників або інших фізичних осіб, 
що представляють відповідну юридичну 
особу, пов’язане з об’єктивною осудніс-
тю, тому що така особа, хоча й знала про 
незаконну діяльність підприємства, що 
провадить, наприклад, викиди забрудненої 
води, але змінити своїми силами нічого не 
могла [2, 5].

Можна зробити висновок, що кримі-
нальна відповідальність може наступити 
лише в тому випадку, якщо особа, що скої-
ла злочин, усвідомлювала злочинну мету 
своєї дії, мала можливість передбачати 
суспільно небезпечні наслідки й можли-
вість уникнути їх. Таким чином, дії особи 
повинні бути вольовими.

Під волею, у свою чергу, розумієть-
ся “психічний процес свідомої регуляції 
поведінкового акту, спрямованого на до-
сягнення результату, що передбачається 
суб’єктом як необхідність і можливість” 
[4, 143]. Тому кожна вольова дія характе-
ризується наявністю свідомості та певної 
мети. Те, що кожна юридична особа має 
мету, не викликає ніяких сумнівів. Свідо-
містю ж володіє лише фізична особа, тобто 
людина. Звідси, на наш погляд, і вини кають 
основні складності.

Разом з тим всі теорії юридичної особи 
визнають, що людським субстратом кож-
ного підприємства є живі люди. Поряд із 
цим, не можна ставити знак рівності між 
юридичною особою та колективом лю-
дей, що входять у її склад, тому що кожна 

юридична особа визнається з боку закону 
самостійним суб’єктом, що існує незалежно 
від фізичних осіб.

Так, на початку XX століття в США 
з’явилася “теорія природної особи”, що 
розглядала корпорацію як утворення, 
створене не діянням державної влади, а в 
результаті приватної ініціативи. Відповід-
но до цієї теорії, кожна юридична особа 
за своїм правовим статусом повинна бути 
прирівняна до фізичної. Для обґрунтуван-
ня цього положення наводилися наступні 
тези:

а) виникаючи природним шляхом, кор-
порація стає “природною особою” і почи-
нає вести самостійне життя, у зв’язку із чим 
не повинна обмежуватися у своїх правах у 
порівнянні з фізичними особами; 

б) корпорація утворюється як резуль-
тат приватної ініціативи і майнові права 
корпорації при цьому являють собою 
сукупність індивідуальних майнових прав 
учасників, а отже, підлягають такому ж 
правовому захисту [17, 28–29].

Крім цього, серед юридичних осіб 
є такі, що існують абсолютно незалеж-
но від волі фізичних осіб, що входять у 
їхній склад. Наприклад, якби дійсними 
суб’єктами прав університету були про-
фесори, студенти тощо, то університет не 
міг би бути заснований інакше, як за умов 
наявності професорів, студентів, членів 
адміністрації, і міг би припинити своє існу-
вання з волі цих осіб. Насправді, спочатку 
уряд засновує університет, а вже потім 
призначає ректора, запрошує професорів і 
відкриває прийом студентів. Таким чином, 
дана юридична особа існує незалежно від 
фізичних осіб, здатних відчувати й насо-
лоджуватися [18, 117].

Отже, ніхто не стоїть за юридичною 
особою як “дійсний” носій її прав та 
обов’язків, як ніхто не стоїть за грома-
дянином як суб’єктом прав та обов’язків 
[14, 116].

Особливий інтерес у плані вольових 
дій юридичних осіб являють, на наш 
погляд, деякі положення теорії колективу 
[15, 64–65]. Ця теорія визначає, що лише в 
спільній діяльності колективу працівників 
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виражається єдність волі. При цьому воля 
колективу може сформуватися лише в про-
цесі обговорення та пошуку конкретних 
можливостей і способів виконання певних 
завдань, юридично обов’язкового рішення, 
покладеного на керівника. Тому працівник, 
що заподіяв шкоду через порушення своїх 
службових обов’язків, не протистоїть юри-
дичній особі, його дії є діями юридичної 
особи [15, 64-65].

Інакше можна сказати так: воля юри-
дичної особи — це воля колективу, що 
направляє діяльність підприємства до 
певної мети. Не можна заперечувати й те, 
що кожна юридична особа діє за допомо-
гою фізичних осіб, тобто тих людей, в чиї 
службові обов’язки входить діяти від імені 
юридичної особи.

У зв’язку із цим необхідно встановити 
співвідношення між одиничним, тобто осо-
бою, що входить в організацію, і загальним 
— самою юридичною особою.

Гегель, наприклад, бачив єдність за-
гального та особливого в державі в такий 
спосіб: одиничне (особа) змикається за 
допомогою своєї особливості із загальним. 
При цьому воля, діяльність індивідуумів є 
тією опосередковуючою ланкою, завдяки 
якій задовольняються потреби в суспільс-
тві, праві тощо. Лише за допомогою при-
роди цього змикання справді осягається 
ціле в його організації [13, 287].

Зважаючи на викладене, можна сказати, 
що “під ім’ям юридичної особи розуміється 
все те, що, не будучи фізичною особою, 
визнається з боку закону здатним, у виг-
ляді певної мети, бути суб’єктом права” 
[19, 90]. Таким чином, необхідно визнати, 
що організація є носієм прав та обов’язків, 
які відрізняються від прав та обов’язків її 
службовців. Разом з тим юридична особа 
не зможе діяти без індивідів. Тому, незважа-
ючи на той факт, що існування юридичної 
особи має самостійне значення, наявність 
фізичних осіб є необхідною умовою для 
досягнення певних цілей. Можна сказати, 
що діяльність юридичної особи — це і є 
діяльність її колективу.

На підставі зазначеного можна дійти 
наступних висновків. Правопорушення 

може бути скоєне будь-якою структурною 
одиницею юридичної особи, будь-яким її 
робітником або службовцем, оскільки осо-
бистий субстрат юридичної особи складає 
колектив, який здійснює волевиявлення. 
Діяльністю юридичної особи, відповідно, 
треба вважати будь-яку службову дію, а в 
деяких випадках і бездіяльність її струк-
турних одиниць та працівників юридичної 
особи.

Таким чином, можна сказати, що оди-
ничне у своїй системі встановлює зв’язок 
і залежність між особливим і загальним. 
Кожна окрема особа направляє свою діяль-
ність на здійснення загальної мети. При цьо-
му результат може бути досягнутий лише у 
випадку, якщо ця особа буде перебувати в 
певних взаємозв’язках з іншими особами. 
Фактично внаслідок зазначеного створю-
ються та діють юридичні особи.

Отже, якщо визнати, що діяльністю 
юридичної особи є всякі службові дії її 
структурних одиниць (працівників), то вар-
то погодитися з тим, що вина працівника 
— це і є вина юридичної особи.

Звичайно, розглянуті точки зору щодо 
проблеми, пов’язаної з виною юридичних 
осіб, були розроблені в цивільному праві. 
Проте немає ніяких підстав відкидати 
їх у праві кримінальному. На наш пог-
ляд, подібні міркування мають рацію не 
лише щодо здійснення яких-небудь дій у 
цивільно-правовому порядку, але й щодо 
скоєння злочинів. Так, наприклад, у кримі-
нальному праві США прийнято вважати, 
що “винність корпорації опосередковано 
визначається через винність конкретних 
фізичних осіб, відповідальних за прийняття 
принципових рішень” [11, 66-67].

Ми приєднуємось до думки, що пра-
вильне визначення поняття вини юридич-
ної особи може бути дано лише в тому 
випадку, якщо протиправні й винні дії 
будуть розглядатися як дії осіб, що вхо-
дять у її склад, і осіб, що організують його 
діяльність [9, 43].

Можна сказати, що злочин визнається 
скоєним юридичною особою, якщо він 
скоєний безпосередньо або за посеред-
ництвом інших осіб, особою або особами, 
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які контролюють здійснення юридичною 
особою її прав і діють у здійсненні цих 
прав [12, 60].

Тим часом, як показує практика, іноді 
буває дуже складно або навіть неможливо 
встановити безпосередніх виконавців того 
або іншого злочину у сфері, наприклад, 
екологічної безпеки держави, в результаті 
чого знову виникають проблеми з наяв-
ністю вини.

Вина має сенс лише тоді, коли можна 
впливати на мотиви поводження людини. 
Тому вина юридичної особи повинна 
братися до уваги при встановленні від-
повідальності лише в тому випадку, якщо 
є можливість виявити ту людину або тих 
людей, які, діючи як структурні одиниці, 
представники або працівники юридичної 
особи, порушили або сприяли порушенню 
юридичною особою зобов’язань або завда-
ли шкоди [8, 95].

На наш погляд, відповідальність 
юридичної особи повинна ґрунтуватися 
на теорії виняткової відповідальності, що 
застосовується в США та інших країнах. 
Дана теорія ґрунтується на принципі від-
повідальності третіх осіб: корпорація може 
визнаватися відповідальною за криміналь-
но карані дії своїх службовців (персональна 
відповідальність яких не виключається) 
в тому випадку, якщо вони в межах своїх 
службових обов’язків вчиняють злочин 
з метою принести вигоду корпорації 
[3, 36–37].

Ордонанс від 5 травня 1945 р., прийня-
тий у Франції, вперше визначив критерії 
кримінальної відповідальності юридичної 
особи: дія повинна бути здійснена від імені 
юридичної особи, на її користь, структур-
ними одиницями або керівником юридич-
ної особи, законно обраними організацією 
[7, 50–51].

Певний інтерес у цьому плані являє 
також “теорія органів”, розроблена в 
англійському праві, відповідно до якої у 
випадку встановлення вини органа сто-
совно корпорації суд одержує можливість 
визнати винною саму корпорацію. І нез-
важаючи на той факт, що виникли деякі 
труднощі щодо визначення поняття органів 

корпорації та їх відмінностей від інших 
службовців корпорації, теорія одержала 
поширення в багатьох національних пра-
вових системах (Канада, Нова Зеландія, 
Індія тощо) [1, 16].

Таким чином, якщо на орган юридич-
ної особи (наприклад, рада директорів) 
були покладені у статутному або іншому 
порядку певні обов’язки щодо виконання 
дій від імені даної юридичної особи, то 
корпорація повинна відповідати за непра-
вомірні дії її органа. Мова в цьому випадку 
йде про те, що вина тих осіб, які ведуть 
справи юридичної особи, приписується і 
їй.

Не можна забувати і про те, що вина 
містить у собі інтелектуальний і вольовий 
моменти, зміст яких визначає форму вини 
— умисел або необережність. Отже, якщо 
службовець або орган юридичної особи, 
вчиняючи злочин в інтересах юридичної 
особи: а) усвідомлювали суспільно не-
безпечний характер свого діяння (дії або 
бездіяльності), передбачали його суспільно 
небезпечні наслідки і бажали їх настання 
(ч. 2 ст. 24 КК України), то юридична особа 
буде відповідати за злочин, скоєний з пря-
мим умислом; б) усвідомлювали суспільно 
небезпечний характер свого діяння (дії або 
бездіяльності), передбачали його суспільно 
небезпечні наслідки і хоча не бажали, але 
свідомо припускали їх настання (ч. 3 ст. 23 
КК України), то юридична особа буде від-
повідати за злочин, скоєний з непрямим 
умислом.

Якщо ж службовець або орган юри-
дичної особи, діючи в її інтересах: а) пере-
дбачали можливість настання суспільно 
небезпечних наслідків свого діяння (дії або 
бездіяльності), але легковажно розрахову-
вали на їх відвернення (ч. 2 ст. 25 КК Ук-
раїни), то юридична особа буде відповідати 
за злочин, скоєний через злочинну самов-
певненість; б) не передбачали можливості 
настання суспільно небезпечних наслідків 
свого діяння (дії або бездіяльності), хоча 
повинні була і могли їх передбачити (ч. 3 
ст. 25 КК України), то юридична особа 
буде відповідати за злочин, скоєний через 
злочинну недбалість.
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При цьому, треба зазначити, що спо-
чатку корпорації притягалися до кримі-
нальної відповідальності (в країнах, де така 
відповідальність передбачалася) лише за 
необережні злочини.

У цей час у зв’язку з розвитком рин-
кових відносин, конкуренції між підпри-
ємствами тощо, варто припустити, що ряд 
злочинів, до відповідальності за які будуть 
притягатися юридичні особи, будуть виз-
наватися навмисними. Наприклад, такі 
злочини, як несанкціоноване втручання 
в роботу електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), автоматизованих 
систем, комп’ютерних мереж чи мереж 
електрозв’язку (ст. 361 КК України); неза-
конне виготовлення, підроблення, вико-
ристання або збут незаконно виготовлених, 
одержаних чи підроблених марок акциз-
ного збору чи контрольних марок (ст. 216 
КК України); незаконне використання 
знака для товарів і послуг, фірмового най-
менування, кваліфікованого зазначення 
походження товару (ст. 229 КК України); 
ухилення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів (ст. 212 КК Украї-

ни) та деякі інші можуть бути скоєні лише 
навмисно. Зазначені злочини можуть бути 
скоєні в інтересах юридичної особи, тому і 
до відповідальності за них необхідно при-
тягнути не лише безпосередніх виконавців 
— фізичних осіб, а й юридичну особу.

Зважаючи на викладене, можна дійти 
наступних висновків. Питання про при-
тягнення юридичних осіб до криміналь-
ної відповідальності може знайти своє 
розв’язання: якщо під злочином, скоєним 
юридичною особою, розуміти суспільно-
небезпечне діяння, яке було здійснено від 
імені або в інтересах юридичної особи 
особою (особами), яка контролює здій-
снення юридичною особою своїх прав 
та обов’язків. За умови такого підходу 
можливе зберігання існуючого розуміння 
складу злочину.

Пропонуємо визначити як підставу 
кримінальної відповідальності юридичної 
особи винне діяння, яке було скоєне в її 
інтересах працівником (працівниками) цієї 
юридичної особи і заподіяло шкоду або 
створило загрозу заподіяння шкоди, що 
передбачено кримінальним законом.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена исследованию возможностей привлечения юридических лиц к 

уголовной ответственности. Рассматривается состав преступления как основание привле-
чения юридических лиц к уголовной ответственности. Проведено детальное исследование 
субъективной стороны преступления применительно к юридическим лицам.

SUMMARY
The article is dedicated to the investigation of the possibilities of legal authorities to 

criminal arraignment. Corpus delicti is viewed as the ground for bringing legal authorities to 
criminal responsibility. The detailed research of subjective side of the crime has been made in 
terms of legal authorities.   
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Постановка проблеми. Заохочувальні 
норми включені у систему кримінального 
законодавства і разом з заборонними нор-
мами закликані виконувати завдання пра-
вового забезпечення охорони прав і свобод 
людини і громадянина, власності, громад-
ського порядку та громадської безпеки, 
довкілля, конституційного устрою України 
від злочинних посягань, забезпечення миру 
і безпеки людства, а також запобігання зло-
чинам (ч. 1 ст. 1 Кримінального Кодексу 
України, далі — КК). Заохочувальні норми 
як різновид кримінально-правових норм 
визнані майже усіма вченими-правниками 
та знайшли подальший розвиток у націо-
нальному та зарубіжному кримінальному 
законодавстві.

Стан досліджень Прямо чи опосередко-
ва но інститут заохочувальних норм у різні 
часи, під різними кутами зору досліджу-
валися українськими та російськими вче-
ними-правниками, серед яких: Х.Д. Алік-
перов, В.М. Баранов, Ю.В. Баулін, 
В.М. Галкін, Л.В. Головко, О.О. Дудоров, 
С.І. Дячук, В.О. Єлеонський, І.Е. Звеча-
ровський, О.О. Житний, О.М. Лемешко, 
І.Л. Марогулов, М.І. Мельник, Р.М. Мел-
тонян, В.О. Навроцький, В.О. Наден, 
В.В. Оксамитний, Р.О. Сабітов, І.А. Се-
менов, В.В. Скибицький, В.Г. Смірнов, 
Г.О. Усатий, І.А. Тарханов, В.Д Філімо-

нов, М.І. Хавронюк, С.С. Яценко та інші. 
Проте, нез’ясованим залишилося питання 
про правову природу інституту заохочу-
вальних норм у системі кримінального 
законодавства.

Метою цієї статті є розгляд малодослід-
женого питання про інститут заохочуваль-
них кримінально-правових норм у системі 
кримінального законодавства, ознаки та 
його функціональне призначення.

Виклад основних положень. Первин-
ним модулем системи кримінального зако-
нодавства є окрема кримінально-правова 
норма, але, як правило, вона не в змозі 
врегулювати з необхідною повнотою і 
всебічністю ті чи інші суспільні відносини 
без взаємодії з іншими правовими норма-
ми, спрямованими на врегулювання тих же 
відносин. Система кримінально-правових 
норм, поєднаних між собою предметом ре-
гулювання, утворюють правовий інститут. 
Такі інститути у теорії права називають 
предметними. С.С. Алексєєв вказує на 
п’ять ознак предметного інституту: 1) на-
явність деякої сукупності норм, що мають 
свою власну структуру, 2) своєрідність 
юридичної конструкції даної сукупності 
норм, 3) зовнішнє відокремлення цієї 
групи, 4) забезпечення даною сукупністю 
норм самостійного регулятивного впливу 
на визначену ланку суспільних відносин, 
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5) галузева чистота норм [1, 133–135].
Кримінальне законодавство традицій-

но розглядається як система предметних 
правових інститутів, основні з яких поді-
ляються на інститути Загальної частини 
та інститути Особливою частини, останні 
поділяються на більш конкретні інститути, 
котрі, в свою чергу, складаються з вже зга-
даних кримінально-правових норм [13, 43-
44, 47-48]. Проте в юридичній літературі 
висловлені різні думки щодо кількості і 
змісту кримінально-правових інститутів. 
Найбільш узагальненим є поділ інститутів 
кримінального законодавства на інститути 
Загальної та Особливої частин КК. Так, 
Е.С. Тенчов визначає кримінально-пра-
вовий інститут як об’єктивно утворену 
в середині галузі сукупність юридичних 
норм, що регламентують відповідальність 
за посягання проти однорідної групи сус-
пільних відносин (інститути Особливої 
частини) або визначають принципи, функ-
ціональне призначення, підстави та окремі 
сторони покладення на громадян позитив-
ної чи ретроспективної відповідальності 
(інститути Загальної частини) [11, 60–61]. 
Іноді ставлять під сумнів доцільність такої 
класифікації та зазначають, що інститути 
Загальної та Особливої частин регулю-
ють одні й ті ж відносини, тому вряд чи 
інститут Особливої частини спроможний 
самостійно і цілісно врегулювати будь-які 
відносини без участі інститутів Загальної 
частини, якщо останні регулюють частину 
цих відносин [15, 191]. У цьому напрямі 
розмірковує В.П. Коняхін, коли у структурі 
Загальної частини кримінального права 
відокремлює не інститути правових норм, а 
інститути правових приписів, котрі є части-
нами кримінально-правових норм [7, 168]. 
На нашу думку, остання точка зору є мало 
прийнятною, оскільки ігнорує сталий поділ 
кримінально-правових норм, перші з яких 
регулюють загальні сторони, елементи, 
ознаки суспільних відносин, а другі —  кон-
кретно визначені суспільні відносини та 
співвідносяться між собою як філософські 
категорії цілого і частини.

Н.Ф. Кузнєцова вважає, що змістом 
кримінального законодавства є чотири 

інститути: “кримінальний закон”, “зло-
чин”, “покарання”, “звільнення від кримі-
нальної відповідальності і покарання”, які 
систематизовані в Загальній і Особливій 
частинах КК і поділяються на більш дріб-
ні інститути та норми, що до них входять 
[9, 3]. Ю.І. Ляпунов зазначає, що Загальну 
частину кримінального права складають 
чотири основних “інтегрованих” інститу-
ти: інститут злочину, інститут покарання, 
інститут кримінальної відповідальності, 
інститут примусових заходів кримінально-
правового характеру [14, 13]. У цих погля-
дах заслуговує на увагу відхід від виключно 
предметного характеру інститутів кримі-
нального законодавства. Інтегровані 
інститути мають “наскрізний” характер і 
регулюють суспільні відносини, що знахо-
дяться у багатьох різновидах предметних 
інститутів. У юридичній літературі їх 
називають функціональними інститутами 
кримінального законодавства [1, 140].

Розвиток і ускладнення системи сучас-
ного кримінального законодавства поля-
гає не лише у тому, що утворюються нові 
предметні інститути і кримінально-правові 
норми, але й у тому, що складаються фун-
кціональні інститути. Ю.С. Пудовочкін і 
С.С. Пірвагідов, на наш погляд, слушно 
зазначають, що необхідність “наскрізної” 
регламентації окремих операцій у кримі-
нальному регулюванні, що стосується 
багатьох різновидів відносин, які рег-
ламентовані предметними інститутами, 
проводить до формування у рамках галузі 
кримінального права функціональних 
інститутів. До них відносяться інститути 
кримінальної відповідальності неповноліт-
ніх та військовослужбовців, кваліфікуючих 
і привілейованих ознак [11, 51].

Уявляється, що заохочувальні кримі-
нально-правові норми також утворюють 
“наскрізний” функціональний інститут 
кримінального законодавства. Для кримі-
нального права особливо цінною є по-
ведінка, яка в основі своїх збуджувальних 
мотивів має заохочувальні приписи. В 
цьому випадку суб’єкт передбачає сус-
пільно-корисні результати свого діяння, 
знає позиції закону з цього питання. Як 
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ґрунтовно вказує Ю.В. Баулін, правова 
норма, що впливає на інтереси суб’єкта, 
ставить перед ним визначені цілі й тим 
самим спроможна стимулювати позитивне 
відношення до вимог суспільства [3, 90]. “З 
погляду регулятивних властивостей кожен 
правовий інститут, — пише С.С. Алексєєв, 
— забезпечує самостійний регулятивний 
вплив на визначену ділянку відносин. Ця 
ознака — головна та виокремлює ті чи 
інші спільності норм в інститути права. 
Кожний правовий інститут відособлюється 
в правовій системі й за своїм інтелектуаль-
но-вольовим змістом. Регулюючи строго 
визначену ділянку суспільних відносин, 
правовий інститут відрізняється фактич-
ною і юридичною однорідністю. Правово-
му інституту притаманна також і своєрідна 
юридична конструкція. Усе це (єдність 
регулятивних особливостей, інтелекту-
ально-вольового і юридичного змісту) є 
ознаками, котрі свідчать про існування 
правового інституту як стійкої правової 
спільності” [1, 121–122].

Отже, системоутворюючою ознакою 
функціонального інституту заохочуваль-
них кримінально-правових норм є особливий 
метод правового регулювання, що полягає у 
стимулюванні правомірної, суспільно-схваль-
ної поведінки особи у кримінальному праві. 
Він формує предметну однорідність інсти-
туту заохочувальних норм і визначає на-
прям розвитку цього інституту. Природно, 
що саме метод стимулювання правомірної, 
соціально-схвальної поведінки визначає 
наявність заохочувальних приписів у ці-
лому ряді предметних інститутів Загальної 
частини: інституті функцій і принципів 
кримінального закону, інституті кримі-
нальної відповідальності, інституті стадій 
вчинення злочину, інституті обставин, що 
виключають злочинність діяння, інституті 
призначення покарання, інституті звіль-
нення від кримінальної відповідальності, 
інституті звільнення від кримінального 
покарання [15, 193], а також предметних 
інститутів Особливої частини, що форму-
ються на єдності родового об’єкта посяган-
ня, та співпадає з відповідними розділами 
Особливої частини КК: інститут злочинів 

проти основ національної безпеки України, 
інститут злочинів проти виборчих, тру-
дових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина, інститут злочинів 
у сфері господарської діяльності, інститут 
злочинів проти громадської безпеки, інсти-
тут злочинів проти безпеки руху та експлу-
атації транспорту, інститут злочинів у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів, інсти-
тут злочинів у сфері службової діяльності, 
інститут військових злочинів.

Виходячи з вищенаведених положень 
теорії права й враховуючи специфіку ін-
ститутів функціонального типу, на наш 
погляд, до ознак інституту заохочувальних 
кримінально-правових норм належить від-
нести наступні: 1) наявність специфічного 
предмета і метода правового регулювання, 
2) наявність блоків правових приписів, 
3) правову своєрідність та функціональну 
спрямованість приписів, 4) особливість 
юридичної конструкції заохочувальних 
приписів.

Наявність специфічного предмета і ме-
тода правового регулювання. Заохочувальні 
норми реалізуються у рамках своєрідних 
кримінально-правових відносинах. Існу-
вання заохочувальних відносин, поряд 
з охоронними кримінально-правовими 
відносинами, котрі утворюють соціально-
охорону спрямованість кримінального 
права, є природним тому, що вони забезпе-
чують виконання завдання Кримінального 
кодексу України. Правий В.О. Єлеонський, 
який зазначає, що заохочувальні норми 
органічно вплітаються у тканину кримі-
нально-правової матерії, утворюючи з 
іншими нормами цієї галузі права цілісну 
єдність, складне системне утворення, функ-
ціонування якого підкоряється вирішенню 
такого соціального завдання, як боротьба 
із злочинністю [6, 5].

У теорії кримінального права сталим 
є визначення кримінально-правових від-
носин як врегульованих кримінальним 
законом відносин між державою та осо-
бою, що вчинила злочин. Проте зазначене 
стосується тільки основних охоронних пра-
вовідносин. Заохочувальні правовідносини 
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по відношенню до охоронних кримінально-
правових відносин є вторинними, похід-
ними. У часі вони можуть існувати тільки 
після виникнення основних правовідносин, 
які пов’язані з вчиненням злочину або 
суспільно-небезпечного діяння. За певних 
умов ці відносини трансформуються у по-
зитивну площину, породжуючи внаслідок 
соціально-схвальної поведінки особи, яка 
передбачена заохочувальними правовими 
приписами, право або обов’язок держави, 
у вигляді уповноважених органів (судів), 
пом’якшити, звільнити чи взагалі виклю-
чити кримінально-правове обтяження.

Наявність своєрідного методу право-
вого регулювання визначається виразною 
відмінністю стимулюючого методу від 
природно притаманного кримінальному 
праву заборонного методу регулювання 
суспільних відносин. Під методом кримі-
нально-правового регулювання більшість 
дослідників розуміють засоби, прийоми чи 
їх сукупності, що впливають на суспільні 
відносини з метою трансформації або збе-
реження з використанням різноманітного 
правового інструментарію, передбаченого 
КК. У літературі склалась велика кількість 
поглядів на методи кримінально-правового 
регулювання. Не торкаючись цієї складної 
проблеми, зазначимо, що ми підтримуємо 
тих дослідників, котрі вважають основни-
ми методами у сфері кримінально-право-
вого регулювання примус (покарання) та 
стимулювання (заохочення). “Стимулюючі 
норми кримінального права, — слушно 
вказує В.О. Навроцький, — заохочують 
громадян до поведінки, бажаної для де-
ржави і суспільства. Одні з них містяться 
в статтях Загальної частини (норми, що 
усувають злочинність діяння, добровільну 
відмову, дієве каяття), інші — у статтях 
Особливої частини (норми про звільнення 
від кримінальної відповідальності при 
позитивній посткримінальній поведінці) 
[10, 72]. 

Заохочення як метод правового ре-
гулювання значною мірою відрізняється 
від примусу у вигляді кримінального 
покарання. Воно має принципово іншу 
інтелектуально-мотиваційну структуру. 

Суб’єкт заохочення на психологічному 
рівні сприймає правовий припис, він усві-
домлює варіативність поведінки, яку надає 
йому законодавець, передбачає соціальні 
наслідки свого вибору та під впливом 
позитивності, соціальної схвальності чи 
вигідності обирає для себе варіант право-
мірної поведінки й, відповідно виключає, 
усуває або пом’якшує кримінальну відпові-
дальність чи покарання. Так, наприклад, 
при добровільній відмові від незакінченого 
злочину особа добровільно і остаточно 
припиняє за своєю волею готування до 
злочину або замаху на злочин, якщо при 
цьому вона усвідомлювала можливість 
доведення злочину до кінця. Особа, яка 
добровільно відмовилася від доведення 
злочину до кінця, підлягає кримінальній 
відповідальності лише в тому разі, якщо 
фактично вчинене нею діяння містить склад 
іншого злочину (ст. 17 КК). За наявності 
декількох обставин, що пом’якшують по-
карання (передбачені пп. 1), 2) 8), 9) ст. 66 
КК) та істотно знижують ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, з урахуванням особи 
винного суд, умотивувавши своє рішення, 
може за особливо тяжкий, тяжкий злочин 
або злочин середньої тяжкості призначити 
основне покарання, нижче від найнижчої 
межі, встановленої в санкції статті Особ-
ливої частини КК, або перейти до іншого, 
більш м’якого виду основного покарання, 
не зазначеного в санкції статті за цей зло-
чин (ст. 69 КК).

Це яскравішу відмінність мають за-
охочувальні приписи Особливої частини 
КК. Їх особливість полягає у тому, що 
всі так звані спеціальні види звільнення 
від кримінальної відповідальності, пе-
редбачені Особливою частиною КК, є 
обов’язковими (імперативними) для суду, 
спеціальними з погляду законодавця та 
безумовними для особи, яка звільняється, 
заохочувальними кримінально-правовими 
приписами [2, 62–63]. На цю обставину, як 
визначальну, звертає увагу О.О. Дудоров, 
який відносно заохочувального припису, 
передбаченого ч. 4 ст. 212 КК, підкреслює, 
що в Особливій частині КК втілено підхід, 
згідно з яким норми, котрі покладають 
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обов’язок заохочення, володіють біль-
шою спонукальною силою, ніж норми, 
які лише уповноважують на заохочення. 
Стосовно злочинного ухилення від сплати 
податків такий підхід видається цілком 
виправданим, оскільки у цьому разі умови 
заохочення піддаються біль-менш чіткій 
формалізації. Норма про звільнення від 
кримінальної відповідальності за певних 
умов податного злочинця, застосування 
якої було б правом, а не обов’язком суду, 
що передбачало б останньому наявність 
дискреційних повноважень, неминуче 
потягла б за собою різнобій у правозасто-
совній практиці і, як наслідок, порушення 
принципу рівності громадян перед законом 
[4, 492–493].

Наявність блоків правових приписів. 
Майже не викликає зауважень, за винят-
ком деяких приписів, віднесення до заохо-
чувальних норм Загальної частини КК: 
добровільної відмови при незакінченому 
злочині (ст. 17 КК) і добровільної відмови 
співучасників (ст. 31 КК), звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з 
дійовим каяттям (ст. 45 КК), звільнення 
від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з примиренням винного з потерпілим 
(ст. 46 КК), обставини, які пом’якшують 
покарання, а саме: з’явлення із зізнанням, 
щире каяття або активне сприяння розкрит-
тю злочину; добровільне відшкодування 
завданого збитку або усунення заподіяної 
шкоди; вчинення злочину з перевищенням 
меж крайньої необхідності; виконання спе-
ціального завдання з попередження чи роз-
криття злочинної діяльності організованої 
групи чи злочинної організації, поєднане 
з вчиненням злочину у випадках, перед-
бачених КК (пп. 1, 2, 8, 9 ч. 1 ст. 66 КК), 
призначення більш м’якого покарання, ніж 
передбачено законом у випадку сукупності 
вищезазначених пом’якшуючих обставин 
(ст. 69 КК), звільнення від покарання та 
його відбування (ч. 4 ст. 74 КК), звільнення 
від відбування покарання з випробуванням 
(ст. 75 КК), умовно-дострокове звільнен-
ня від відбування покарання (ст. 81 КК), 
звільнення від покарання на підставі закону 
України про амністію або акта про поми-

лування (ст. 85–87 КК), зняття судимості 
(ст. 91 КК), звільнення від кримінальної 
відповідальності із застосуванням приму-
сових заходів виховного характеру щодо 
неповнолітніх (ч. 1 ст. 97 КК), звільнення 
від відбування покарання з випробуванням 
щодо неповнолітніх (ст. 104 КК), звільнен-
ня від покарання із застосуванням приму-
сових заходів виховного характеру щодо 
неповнолітніх (ст. 105 КК), умовно-достро-
кове звільнення від відбування покарання 
щодо неповнолітніх (ст. 107 КК).

Проте гострим є питання про від-
несення до різновиду заохочувальних 
кримінально-правових норм обставин, що 
виключають злочинність діяння: необхід-
ної оборони (ст. 36 КК), затримання особи, 
що вчинила злочин (ст. 38 КК), крайньої 
необхідності (ст. 39 КК), виконання нака-
зу або розпорядження (ст. 41 КК), діяння, 
пов’язане з ризиком (ст. 42 КК), виконання 
спеціального завдання з попередження чи 
розкриття злочинної діяльності органі-
зованої групи чи злочинної організації 
(ст. 43 КК). Вирішення питання про заохо-
чувальний характер обставин, що виклю-
чають злочинність діяння ґрунтується на 
різних позиціях зазначених дослідників 
щодо змісту заохочення у кримінальному 
законодавстві. Так, І.Е. Звечаровський 
визначає зміст заохочення як усунення 
або пом’якшення кримінально-правового 
обтяження щодо особи, яка вчинює або 
вчинила злочин, застосоване уповноваже-
ним державою спеціальним органом, при 
цьому акцент робиться на специфічній 
спрямованості заохочувальних норм у сти-
мулюванні перевиховання і виправлення 
засуджених осіб [5, 52–53]. Природно, що 
за таких умов, обставини, що виключають 
злочинність діяння, не є заохочувальними 
з позиції цих вчених. Звужувати застосу-
вання заохочення тільки до т. з. позитивної 
посткримінальної поведінки особи значить 
відверто збіднювати його зміст й соціальну 
цінність у кримінальному законодавстві. З 
точки зору соціальної цінності для суспіль-
ства й держави більш важливими є нор-
ми, які стимулюють прояв громадянами 
активної життєвої позиції щодо протидії 
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злочинним проявам. Вони свідчать про 
високу суспільну свідомість особи, більш 
того, вимагають від громадян при захисті 
“охоронюваних законом прав та інтересів 
особи, яка захищається, або іншої особи, 
а також суспільних інтересів та інтересів 
держави від суспільно небезпечного пося-
гання шляхом заподіяння тому, хто пося-
гає, шкоди, необхідної і достатньої в даній 
обстановці для негайного відвернення чи 
припинення посягання” бути вкрай обач-
ливою та не перевищити меж необхідної 
оборони. Добровільне використання свого 
права на необхідну оборону, затримання 
особи, яка вчинила злочин, крайня необ-
хідність та інше нерідко завдають фізичної 
та майнової шкоди, ставлять під загрозу 
завдання шкоди здоров’ю, життю. У зв’язку 
з цим, адресатами заохочувальних норм, 
стимулюючих соціально-правову актив-
ність, як правило, є громадяни з високими 
особистими якостями — почуттями спра-
ведливості та відповідальності.

Системоутворюючим фактором об’єд-
нання різних приписів про звільнення від 
кримінальної відповідальності в єдину 
систему є їх соціально-правовий результат, 
яким є звільнення особи від кримінальної 
відповідальності як наслідок застосування 
судом тієї чи іншої підстави такого звіль-
нення, передбаченого заохочувальним 
приписом, що міститься в останніх части-
нах відповідних статей Особливої части-
ни КК. Заохочувальні норми Особливої 
частини КК існують у вигляді приписів, 
що знайшли поширене розуміння як спе-
ціальні види звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності після вчинення 
нею злочинів, передбачених, зокрема, в 
ч. 2 ст. 111 “Державна зрада”, ч. 2 ст. 114 
“Шпигунство”, ч. 3 ст. 175 “Невиплата за-
робітної плати, стипендії, пенсії чи інших, 
установлених законами виплат”, ч. 4 ст. 212 
“Ухилення від сплати податків, зборів, 
інших обов’язкових платежів”, ч. 2 ст. 255 
“Створення злочинної організації”, ч. 5 
ст. 258 “Терористичний акт”, ч. 6 ст. 260 
“Створення не передбачених законом 
воєнізованих або збройних формувань”, 
ч. 3 ст. 263 “Незаконне поводження зі 

зброєю, бойовими припасами або вибухо-
вими речовинами”, ч. 4 ст. 289 “Незаконне 
заволодіння транспортним засобом”, ч. 4 
ст. 307 “Незаконні виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збування наркотичних 
засобів або психотропних речовин”, ч. 4 
ст. 309 “Незаконні виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання, перевезення 
чи пересилання наркотичних засобів або 
психотропних речовин без мети збуту”, ч. 4 
ст. 311 “Незаконні виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збування прекурсорів”, 
ч. 3 ст. 369 “Давання хабара”. “Безумовно, 
що розвиток інституту заохочення в Особ-
ливій частині, — ґрунтовно підкреслює 
В.В. Сташис, — відповідає ідеї гуманізації 
законодавства України про кримінальну 
відповідальність та має перспективу щодо 
його поширення” [12, 10]. 

Правова своєрідність та функціональна 
спрямованість приписів. Правовий інститут 
заохочувальних норм володіє такими якос-
тями, як цілісність, відносна завершеність, 
що дозволяє йому своєрідно регулювати 
сус пільні відносини. Функціональна спря мо-
ваність заохочення полягає у сти мулюванні 
правомірної та суспільно-корисної поведін-
ки особи у сфері кримінально-правового 
регулювання, а саме: а) остаточного при-
пинення злочинної діяльності під гарантії 
не притягнення особи до кримінальної від-
повідальності, якщо фактично вчинене нею 
діяння не містить складу іншого злочину 
(ст. 17, 31 КК); б) завдання шкоди з метою 
захисту охоронюваних законом прав та ін-
тересів особи, а також суспільних інтересів 
та інтересів держави від суспільно небез-
печного посягання при необхідній обороні, 
затриманні особи, що вчинила злочин, 
крайній необхідності, виконанні наказу 
або розпорядження, діяння, пов’язаному з 
ризиком, виконанні спеціального завдання 
з попередження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочин-
ної організації (ст. 36, 38, 39, 41, 42, 43 КК), 
як обставини, що виключають кримінальну 
відповідальність; в) щирого каяття, актив-
ного сприяння розкриттю злочину, пов-
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ного відшкодування завданих збитків або 
усунення заподіяної шкоди, примирення з 
потерпілим та інші дії особи, котра вчинила 
злочин невеликої або середньої тяжкості 
як право або обов’язок суду звільнення від 
кримінальної відповідальності (ст. 45–49 
КК); г) з’явлення із зізнанням, щире каяття 
або активне сприяння розкриттю злочину, 
добровільне відшкодування завданого 
збитку або усунення заподіяної шкоди 
та інше як обставини, що пом’якшують 
кримінальне покарання (пп. 1), 2), 8), 9) ч. 1 
ст. 66 КК) та право суду на призначення 
більш м’якого покарання, ніж передбаче-
но законом, коли обставини, передбачені 
пп. 1), 2), 8), 9) ч. 1 ст. 66 КК, входить до 
сукупності пом’якшуючих обставин (ч. 1 
ст. 69 КК); ґ) сумлінної поведінки і ставлен-
ня до праці, доведення свого виправлення 
засудженим, до якого може бути застосова-
не умовне засудження, умовно-дострокове 
звільнення від відбування покарання та 
інше, як обставини, що обумовлюють таке 
рішення (ст. 75–81 КК); д) щирого розка-
яння та подальшої бездоганної поведінки, 
сумлінної поведінки та ставлення до праці 
і навчання засудженого та коли засуджені 
довели своє виправлення, як привілейовані 
обставини звільнення від кримінальної 
відповідальності й покарання з випробу-
ванням для неповнолітніх, які вчинили 
злочини відповідної тяжкості (ст. 97, 104, 
105, 107 КК); е) спеціальної, комплексної 
позитивної посткримінальної поведінки 
у разі дотримання умов спеціальних при-
писів під зобов’язання звільнити особу від 
кримінальної відповідальності у випадках, 
що передбачені у ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 3 
ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 258, 
ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 289, ч. 4 
ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 3 ст. 369, 
ч. 4 ст. 401 КК.

Особливість юридичної конструкції 
заохочувальних приписів. Структура заохо-
чувальної кримінально-правової норми, на 

наш погляд, є тричленною, та складається 
з диспозиції, гіпотези і санкції. Не торкаю-
чись всього комплексу питань щодо юри-
дичної конструкції заохочувальних норм, 
зосередимось на питанні “заохочувальної 
санкції”. У юридичній літературі вказане 
питання вирішується по-різному. Так, на 
визнанні “заохочувальних санкцій” не 
заперечують В.М. Кудрявцев, Ф.Н. Фат-
куллін та інші, але проти застосування 
цього терміну у заохочувальній нормі 
Р.А. Сабі тов, В.М. Кудрявцев та інші. 
Так, останній, аналізуючи стимулюючий 
аспект права, відзначає, що коли засоби 
заохочення прямо передбачені у правових 
нормах як фактичний і юридичний наслі-
док правомірної поведінки, то можна кон-
статувати застосування заохочувальних 
санкцій [8, 236]. Термін “заохочувальна 
санкція” є вірним і єдино можливим у виз-
наченні юридичних наслідків правомірної 
поведінки у кримінальному законодавстві. 
Ми повністю підтримуємо точку зору 
Ю.В. Бауліна, що реалізація кожної норми 
як проміжної цілі завжди мають сприятливі 
чи несприятливі наслідки для тих суб’єктів, 
на яких розповсюджує свою дію норма 
права. Переважна ж частина вчинків з ре-
алізації норм права тягне саме сприятливі 
правові наслідки. Якщо ж погодитися з 
тим, що санкція забезпечує державними 
засобами виконання диспозиції, то до пе-
реліку таких засобів повинні включатися 
й заохочувальні санкції [2, 114].

Отже, приходимо до висновку, що 
заохочувальні норми утворюють само-
стійний інститут кримінального законо-
давства, функціональне призначення якого 
полягає у стимулюванні шляхом виклю-
чення, усунення або пом’якшення кримі-
нальної відповідальності або покарання 
правомірної, суспільно-корисної поведінки 
у сфері регулювання суспільних відносин 
кримінально-правовими засобами.
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РЕЗЮМЕ
На основании анализа и синтеза системы действующего уголовного законодательс-

тва, специальных исследований поощрительных уголовно-правовых норм обосновывает-
ся авторское видение института поощрительных норм, его признаков и функционального 
назначения в уголовном законодательстве Украины.

SUMMARY
The author shares his vision of the institute of incentive norms in terms of criminal law 

norms based on analysis and synthesis of the existing criminal code legislation , its characteritics 
and functional appropriation in the Criminal Code of Ukraine.
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В криминалистике в последние годы 
актуальной стала проблема использова-
ния понятийного аппарата, который, как 
известно, отражает основные принципы 
и законы науки [2; 9; 21]. Важное теорети-
ческое и практическое значение имеет язык 
научного общения криминалистов, система 
понятий и обозначающих их терминов, 
тенденции развития языка криминалисти-
ки в совокупности составляющие учение 
о средствах и формах коммуникативной 
деятельности криминалистики. Особый 
интерес представляют тенденции развития 
языка криминалистики и их негативные 
проявления в научной литературе. Одной 
из таких тенденций является использование 
заимствованной (иноязычной) лексики в 
языке криминалистики.

Использование иноязычной лексики 
в русском языке неизбежно оказывает 
влияние на язык науки, “при этом посредс-
твом особого рода определений вводятся 
новые языковые выражения, уточняются 
уже существующие и, таким образом, вы-
рабатывается научная терминология, т.е. 
совокупность слов или словосочетаний с 
точным, единственным значением в рамках 
данной научной дисциплины” [10, 30].

Под влиянием языковых и внеязыко-
вых факторов русский язык пополняется 
заимствованной или иноязычной лексикой. 

По мнению В.Я. Радецкой, “к языковым 
факторам можно отнести направленность 
к зауживанию многозначности слова 
или уточнению понятия, которое оно 
обозначает. Внеязыковыми факторами 
иноязычных заимствований являются при-
чины социально-исторического характера 
— разносторонние связи между народами: 
торгово-экономические, политические, 
культурные. В результате таких отношений 
происходит процесс перемещения слов из 
одного языка в другой” [21].

Языковые факторы зачастую носят 
объективный характер, в некоторой степе-
ни отвечают “потребностям самого языка, 
так как вписываются в основные тенден-
ции его развития (например, отвечающие 
действию закона речевой экономии) и за-
имствования, не отвечающие требованиям 
необходимости, заимствования, которых 
можно было бы избежать при ситуации 
более бережного отношения к природному 
русскому слову” [11, 111].

В криминалистике закон речевой эко-
номии ярко проявляется в сокращении 
названий отраслей криминалистической 
техники. Например, криминалистическое 
исследование следов в последнее время 
принято называть криминалистической 
трасологией, криминалистическое иссле-
дование оружия и следов его применения 

Д.В. Исютин-Федотков,
кандидат юридических наук
(Академия МВД Республики Беларусь)
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в языке криминалистики
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— криминалистическим оружиеведением, 
криминалистическое исследование доку-
ментов — криминалистическим докумен-
товедением.

Вместе с тем, следует согласиться с 
Н.С. Валгиной в том, что “на волне удов-
летворения потребностей языка всплыло 
много словесного хлама, ненужного, засо-
ряющего язык. Иностранное слово стало 
не только необходимым, нужным, но и 
привлекательным, престижным. В таком 
случае мера и избирательность в примене-
нии иноязычной лексики начинает утрачи-
ваться. Побеждает общий настрой, мода, 
желание быть “наравне с веком” [11, 109]. 
В качестве примера можно привести лек-
сические параллели, подтверждающие от-
сутствие необходимости в заимствовании, 
так как существуют лексические эквива-
ленты: ольфакторные следы — запаховые 
следы, модельные образцы — эксперимен-
тальные образцы, контрафактные товары 
— поддельные товары и т.д. 

Стремительное развитие науки, а также 
использование достижений естественных, 
технических и гуманитарных наук в крими-
налистике способствуют появлению иноя-
зычной лексики в языке криминалистики. 
Появление новой терминологии в языке 
криминалистики часто происходит в рам-
ках научных дискуссий. Это препятствует 
многозначности употребления терминов и 
появлению новомодной не научной терми-
нологии в криминалистике.

Интересно рассмотреть некоторые 
современные термины, появившиеся в 
криминалистике относительно недав-
но: “криминалистическая голография”, 
“криминалистическая дерматоглифика”, 
“криминалистическая одорология”, “оль-
фактроника”.

Так, термин “криминалистическая 
голография” активно используется в язы-
ке криминалистики в последние годы. 
“Голография” происходит от греческого 
holos — полный (весь) и grapho — пишу, 
и означает в буквальном смысле полную 
запись изображения [15]. Голография была 
открыта в 1948 г. английским ученым 
Д. Габором, удостоенным в 1971 г. Нобе-

левской премией по физике за изобретение 
голографического метода.

По мнению Г.В. Федорова и В.Л. Гри-
горовича “криминалистическая гологра-
фия — это отрасль криминалистической 
техники, представляющая собой систему 
научных положений и разработанных на их 
основе технических средств, методических 
и практических рекомендаций по полу-
чению объемных изображений объектов 
и следов преступления, использованию 
голографических знаков защиты от под-
делки денег, ценных бумаг, платежных и 
иных документов и товаров, их учету и 
исследованию в целях предотвращения, 
раскрытия и расследования общественно 
опасных деяний” [30, 47].

Следует отметить, что криминалис-
тическая голография привнесла в язык 
криминалистики целую систему терминов 
иноязычной лексики “характеризующих 
процесс голографирования криминалисти-
чески значимых объектов; использования 
голографических средств и методов для 
обнаружения, фиксации и исследова-
ния доказательств, защиты от подделки 
предметов преступного посягательства; 
ведения криминалистических учетов. К 
таким терминам относятся: “голографи-
ческая интерферометрия”, “голограмма”, 
“кинеграмма”, “голографический интер-
ферометр”, “голоскоп”, “голографический 
микроскоп” и т.д. [30, 49].

Анализ научной литературы свиде-
тельствует о том, что развитие гологра-
фии как отрасли оптики, являющейся 
разделом физики [3; 20], а также развитие 
криминалистической голографии [13; 26] 
как отрасли криминалистической техники 
приводит к качественному изменению кри-
миналистических знаний и закономерному 
пополнению языка криминалистики.

История развития дерматоглифики 
вплотную связана с дактилоскопией. Осно-
ванием такой взаимосвязи является то, что 
долгое время исследования папиллярных 
узоров проводились в рамках дактилос-
копии.

Дерматоглифика (от греческих слов: 
дерма — кожа и глифо — вырезать, гра-
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вировать) — изучение деталей рельефа 
кожи ладоней и стоп (напр., папиллярных 
линий)” [15].

Криминалистическая дерматоглифика 
— “это система научных положений и раз-
рабатываемых на их основе специальных 
средств и методов исследования дерматог-
лифических узоров в целях раскрытия и 
расследования преступлений” [18, 48].

Следует отметить, что развитие дер-
ма то глифики в расоведении [12; 32], 
ан тро пологии [1; 33], генетике человека 
[14; 27], медицине [16; 25], педагогике 
[19; 31] и криминалистике [4; 17; 35] (путем 
заимствования результатов естественных 
наук) свидетельствует о прочной научной 
основе данной науки. В работах послед-
них лет было убедительно доказано, что 
использование методов дерматоглифики в 
раскрытии и расследовании преступлений 
является перспективным направлением. 
Таким образом, достижения дерматогли-
фики ведут к обоснованному обновлению 
языка криминалистики. 

Следует обратить внимание на тер-
мин “криминалистическая одорология”. 
Одорология (от лат. odor — запах, греч. 
logos — учение, наука), дословно — учение, 
наука о запахе, обонятельных ощущениях, 
раздел криминалистики, занимающийся 
проблемами идентификации личности 
преступника по запаху [34]. Термин “кри-
миналистическая одорология” впервые 
предложили А.И. Винберг, В.В. Безруков, 
М.Г. Майоров, Р.М. Тодоров [6].

Криминалистическая одорология 
— “отрасль криминалистической техники, 
изучающая закономерности образования 
запаховых следов и разрабатывающая на 
основе познаний данных закономерностей 
технические средства, приемы и методы со-
бирания, хранения, исследования и исполь-
зования запаховой информации в целях 
раскрытия, расследования и предотвра-
щения преступлений” [29, 24]. Одорология 
пополнила криминалистику терминами 
иноязычной лексики [5; 28].

Как считают некоторые ученые, одо-
рология — “искусственно составленное 
понятие, используемое с 1965 г. только 

отечественными юристами. Под одороло-
гией чаще всего подразумевают собирание 
и исследование пахучих веществ (в том 
числе со следов человека) с применением 
собак и приборных методов. Понятие 
внутренне противоречиво, основано на не 
выверенных постулатах и расплывчатых 
понятиях” [22, 84; 23, 120]. 

В связи с этим, вместо термина “одоро-
логия” предлагается использовать понятие 
“ольфактроника” (от лат. olfactus — обоня-
ние). Утверждается, что ольфактроника яв-
ляется устоявшимся естественно-научным 
термином, определяющим учение о пахучих 
следах, их изучение биосенсорными мето-
дами [22, 85]. Согласиться с этой точкой 
зрения нельзя. Очевидно, что содержание 
понятия “одорология” поглощает так 
называемую “ольфактронику”. Проблема 
использования одорологического метода в 
криминалистике обсуждается давно [7, 90; 
24, 119]. Однако складывается впечатление, 
что употребив модное, новое, иноязычное 
слово “ольфактроника” вместо устоявше-
гося “одорология”, можно всем доказать 
свою точку зрения. Известными пропаган-
дистами термина “ольфактроника” явля-
ются В.И. Старовойтов, Т.Н. Шамонова, 
Т.Ф. Моисеева [22, 85; 23, 122]. В тоже время 
указанные ученые сами предлагают эквива-
лент термину “ольфактроника” — “исследо-
вание пахучих следов” [22; 23]. Совершенно 
очевидно, что “подобная “модернизация” 
терминологии не только не способствует 
ее унификации, но, напротив, вносит пута-
ницу, искусственность и многозначность в 
употребление терминов” [8, 186].

Следует согласиться с В.Я. Радецкой в 
том, что использование иноязычных слов 
оправданно в случаях: “когда это слово 
более полно и однозначно отражает сущ-
ность понятие, если заимствованное слово 
стилистично раскрывает или уточняет 
понятие, если отсутствуют синонимичные 
единицы в одном языке, одинаковые по 
значению, если оно переносится в том 
значении, которое имеет в другом языке. 
Бездумное и бесцельное заимствование 
иноязычных слов лишь затрудняет воспри-
ятие научного текста” [21].
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Подводя итог сказанному, можно 
отметить, что для криминалистики важно 
не только смысловое наполнение приме-
няемого термина и практические рекомен-
дации, разработанные на основе тех или 
иных дефиниций, но и единство, универ-

сальность терминологии для доступности 
понимания. Для криминалистики важно 
и то, что внедрение иноязычных слов в 
язык криминалистики идет через научные 
дискуссии.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены проблемы, связанные с использованием иноязычной лексики 

в языке криминалистики. Обозначены некоторые аспекты тенденции использования 
заимствованной лексики в научной литературе. Вывод: для криминалистики важно не 
только смысловое наполнение применяемого термина и практические рекомендации, 
разработанные на основе тех или иных дефиниций, но и единство терминологии для 
доступности понимания.

SUMMARY
The article deals with the problems of the use of foreign vocabulary in the language 

of criminalistics. Some aspects of the tendency of the use of the borrowed vocabulary in 
the scientific literature are indicated. The conclusion: for criminalistics it is important not 
only semantic filling of the used term and the practical recommendations developed on 
the basis of these or other definitions, but also the unity of terminology for availability of 
understanding.

Рекомендовано кафедрою кримінального процесу та криміналістики
Подано 06.02.07

Д.В. Исютин-Федотков
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Права людини, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в нашій державі найвищою 
соціальною цінністю. Більш того, вони 
визначають зміст і спрямованість діяль-
ності держави, яка відповідає перед своїм 
суспільством, та являють собою свій голо-
вний обов’язок [8; 5]. Саме ці, закріплені 
в нашій Конституції положення, дають 
нам можливість говорити, що у нас дійсно 
утверджується пріоритет людини. Велика 
кількість угод та конвенцій, ратифікованих 
Україною, підтверджують це прагнення 
прямувати саме таким шляхом. 

Реформування кримінально-процесу-
ального права являє собою пріоритетний 
напрям розвитку правової держави, бо 
саме в кримінальному судочинстві можна 
знайти найбільш рельєфне відображення 
ставлення держави до прав та свобод 
людини. У зв’язку з цим потребує деяких 
змін правова система Радянського союзу, 
яка в основному діє зараз в Україні. Тому 
питання реформування кримінального 
процесу потребують прискіпливішої уваги, 
надаючи цьому зміст неупередженості і 
справедливості [3, 20]

Завдання кримінального судочинства 
встановлені статтею 2 КПК України. Це 
охорона прав та законних інтересів фізич-
них і юридичних осіб, які беруть участь у 
кримінальному процесі, а також швидке 

та повне розкриття злочинів, викриття 
винних та забезпечення правильного за-
стосування закону з тим, щоб кожний, хто 
вчинив злочин, був притягнутий до від-
повідальності і жоден невинуватий не був 
покараний. А це означає, що кримінальне 
судочинство покликане гарантувати всім 
його учасникам створення таких умов, 
які б сприяли повній і безперешкодній 
реалізації законних прав, обов’язків та 
інтересів [10; 11]. Важливим моментом в 
статті 2 КПК України є привернення уваги 
до вислову про швидке і повне розкриття 
злочинів, в якому досить чітко втілюється 
один із конституційних принципів про за-
безпечення доведеності вини підозрюваного 
у вчиненні злочину. Доцільно згадати і 
про те, що судочинство нашої держави, 
відповідно до низки законів, направлено 
на вирішення протиріч в суспільстві на 
засадах верховенства права, забезпечуючи 
захист гарантованих найвищим законом 
держави прав та свобод людини, грома-
дянина, суспільства із своїми інтересами 
та держави в цілому [5, 1].

Однією із важливих складових частин 
реформування кримінального судочинства 
України є використання спеціальних знань, 
досягнень природничих, економічних, 
технічних, психологічних та інших наук. 
Взявши за основу аксіому, що доказування 
в судочинстві спрямоване на встановлення 
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певних фактів минулого, відомості про які 
потрапляють до обвинувачення чи захисту 
у вигляді відображень будь-якої форми, що 
потребує спеціального виявлення, дослід-
ження, фіксації, тлумачення, то встановлен-
ня таких фактичних даних є неможливим 
без використання спеціальних знань у 
вигляді наукових досліджень. Неможливо і 
дати виключний перелік всіх галузей науки, 
які можуть бути використані в криміналь-
ному судочинстві. Але та обставина, що 
злочин може мати місце в будь-яких умовах 
та може зачепити різні суспільні відносини, 
обумовлює використання таких знань в 
будь-якій сфері науки, техніки тощо. 

Основною та найважливішою формою 
використання та застосування спеціальних 
знань в судочинстві є судова експертиза. 
Статтею 1 Закону України “Про судову 
експертизу” встановлено, що судова екс-
пертиза — це дослідження експертом на 
основі спеціальних знань матеріальних 
об’єктів, явищ і процесів, які містять інфор-
мацію про обставини справи, що перебуває 
у проваджені органів дізнання, досудового 
та судового слідства. А.Р. Бєлкін вірно 
зазначає, що головна функція судової ек-
спертизи полягає у вирішенні на підставі 
спеціальних знань та навичок питань, які 
виникають під час розслідування злочинів 
або судового розгляду кримінальних 
справ, де головною метою є перероблення 
інформації з одного виду в інший, який 
є більш зрозумілим для суб’єктів доказу-
вання чи для учасників процесу в цілому 
[1, 207-208]. Необхідність у призначенні 
судової експертизи виникає тоді, коли для 
пояснення певного факту або встановлення 
певних обставин і залежностей потрібен 
компетентний рівень спеціальних знань, 
який був здобутий в результаті професійної 
підготовки та досвіду роботи [6]. 

Судова експертиза виступає одним із за-
со бів опосередкованого пізнання в кримі-
нальному судочинстві та сприяє принципу 
повноти і об’єктивності. Стаття 65 КПК 
України виділяє досить великий перелік 
процесуальних джерел, де окремо зазна-
чено джерело доказів у вигляді висновку 
експерта [9]. 

Проблеми призначення та проведення 
судових експертиз і використання їх ре-
зультатів займають важливі місця в межах 
комплексу питань розслідування злочинів. 
Статистичні дані дають змогу побачити, 
що майже при кожному розслідуванні зло-
чину використовуються судові експертизи, 
оскільки на певних етапах кримінального 
процесу може виникнути необхідність у 
констатації, оцінці та поясненні існуючих 
обставин чи особливостей з боку носія спе-
ціальних знань — експерта.

Однак своєрідність судової експертизи, 
як джерела доказів, що оперує науковими 
категоріями та проведенням спеціальних 
досліджень, виходячи за межі наших повся-
кденних знань, виключає думку про те, що 
це привілейований доказ. Слідча та судова 
практика знає багато випадків коли критич-
на оцінка висновку експерта з урахуванням 
зібраних по справі інших доказів дозволяла 
виявити допущені помилки і в результаті ус-
пішно завершити розслідування справи. Ви-
сновок судової експертизи є одним із джерел 
доказів, а фактичні дані взяті з нього, підляга-
ють дослідженню так як і інші, здобуті іншим 
шляхом докази. Проте висновок експерта 
фактично, перш за все на рівні підсвідомості в 
очах суб’єктів має певні переваги, бо володіє 
високим науковим авторитетом.

Чинний Кримінально-процесуальний 
кодекс України обмежує перелік випадків 
обов’язкового призначення експертизи. Як 
видно з цього переліку випадків, обов’язкові 
експертизи повинні призначатися, коли пи-
тання стосуються людини та її життєдіяль-
ності, для чого законодавець передбачає 
необхідність залучення спеціалістів у галузі 
медицини або психіатрії.

Визнавши, що фактично єдиним об’єк-
том обов’язкових експертних досліджень 
є людина, законодавець визначив, що 
такі дослідження повинні проводитись 
обов’язково лише в зазначених ним ви-
падках. У такому разі виникає запитання, 
чи достатньо перелічених в ст. 76 КПК 
України експертиз, щоб досконало і повно 
вивчити людину, яка потрапила в сферу 
кримінального судочинства, маючі охоро-
нювані законом права та інтереси?
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Першим, з чого треба почати — це визна-
чення критерію обов’язкового призначення 
експертизи. В більшості випадків критерієм, 
яким керуються при призначенні експертизи 
— це неможливість вирішення певного пи-
тання за допомогою інших джерел доказів, 
та коли вирішення певного питання потребує 
оціночного судження відповідного фахівця. 
Не безпідставним вважається та знаходить 
свій вираз у законі те, що у даний час в ос-
новному такі питання виникають в області 
медицини, психіатрії та психології, причому 
всі ці запитання стосуються станів людського 
організму та проявів його життєдіяльності. 
І це цілком зрозуміло, адже застосування 
цього критерію обов’язкового призначення 
експертизи, дасть можливість всебічно та 
повно дослідити людину, що є необхідною 
умовою реалізації конституційного визнання 
людини найвищою соціальною цінністю. 
Отже, в жодному випадку суд не може винес-
ти рішення про засудження або виправдання 
людини без всебічного її дослідження. 

Стверджуючи необхідність всебічного 
дослідження людини у здійсненні право-
суддя, слід врахувати сучасне надбання 
психологічних знань, потреба в яких 
постійно виникає і зростає на різних ета-
пах судочинства, проте сьогоденний стан 
використання спеціальних психологічних 
знань вкрай малий. Хоча визначення особ-
ливостей психіки людини, які знаходяться 
в межах норми, можливо лише за умови 
залучення професійного психолога. У про-
цесі дослідження цих особливостей можуть 
бути зроблені важливі висновки, які іноді 
визначатимуть навіть вирішення справи по 
суті. Оскільки психічна діяльність людини є 
відображенням об’єктивної дійсності, хоча 
через різні об’єктивні і суб’єктивні причини 
цей процес може мати певні відхилення, 
то дані про особливості психічних станів 
і процесів учасників судочинства несуть 
в собі встановлену експертом доказову 
інформацію і в подальшому можуть відіг-
рати важливу роль у формуванні системи 
доказів [2, 533; 4, 222]. 

Судово-психологічна експертиза в 
кримінальному судочинстві часто виступає 
як ефективний, а в деяких випадках — єди-

ний засіб встановлення певних обставин 
розслідуваної справи. За допомогою су-
дово-психологічної експертизи можливо 
отримати необхідну інформацію, яка дасть 
змогу сформувати правильну систему 
доказів обвинувачення або захисту. Адже 
кожне розслідування злочину повинно бути 
професійним та справедливим із врахуван-
ням тих самих правозахисних положень 
щодо забезпечення доведеності вини, які 
закріплені в законодавстві. 

До сфери використання спеціальних 
психологічних знань можуть бути відне-
сені, важливі для вирішення справи питан-
ня про стан і діяльність осіб, індивідуально-
психологічні властивості яких не виходять 
за межі норми, особливості сприйняття 
певних явищ за певних умов, адекватність 
їх оцінки, реагування на певні подразники 
в окремих ситуаціях, встановлення фактів 
виникнення певних станів тощо. Між тим 
існує низка питань, які не можуть бути 
вирішенні без використання спеціальних 
психологічних знань, а тому потрібно вве-
дення обов’язкової судово-психологічної 
експертизи. 

Як приклад, можемо виділити ряд пи-
тань, відповідь на які в межах спеціальних 
психологічних знань дозволить слідству 
знайти низку рішень розслідування зло-
чинів, а для адвоката з’явиться можливість 
знайти нові факти для використання їх у 
захисті: 

1. Встановлення стану психічної на-
пруженості звичайного характеру (страх, 
стрес, афект) в момент скоєння злочину.

2. Встановлення впливу таких станів на 
здатність передбачати наслідки своїх дій.

3. Встановлення впливу як головної 
причини неадекватної поведінки.

4. Виявлення емоційного стану, який 
міг вплинути на здатність адекватно усві-
домлювати та оцінювати свої дії.

5. Виявлення домінуючих мотивів 
поведінки.

6. Виявлення ознак, які свідчать про 
стан сильного душевного хвилювання 
(фізіологічного афекту).

7. Вирішення низки питань у справах 
неповнолітніх.
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Виключно принципове значення має 
вирішення питання про визначення стану 
фізіологічного афекту — стану, за якого 
інтенсивна емоція протягом короткого 
проміжку часу стає домінуючою, значно 
знижуючи здатність людини усвідомлю-
вати свої дії та керувати ними, коли майже 
повністю втрачається функція самокон-
тролю, звужується до мінімуму механізм 
керування. Слід відразу відкинути думку, 
що цей юридичний факт може бути вста-
новлений безпосередньо слідством чи 
судом за допомогою визначення аморф-
ного “сильного душевного хвилювання”. 
Поняття “сильне душевне хвилювання” 
суперечить принципу науковості, бо не 
має критерію відмежування від інших ка-
тегорій хвилювання і, основне, не містить 
медичної складової, без встановлення якої 
немає підстав для визнання цього стану 
кваліфікуючою ознакою. Стан фізіологіч-
ного афекту може бути встановлений лише 
професійними психологами (експертами). 
Тому вистачає достатньо підстав наголо-
шувати про введення в дію для вирішення 
цього питання судово-психологічної екс-
пертизи як обов’язкової.

Однією із важливих умов поліпшен-
ня загального становища прав людини 
в кримінальному судочинстві, певним 
етапом реформування кримінального 
судочинства, є введення в дію норми про 
обов’язкове у певних випадках призна-
чення судово-психологічної експертизи 
свідкам та потерпілим. В Кримінально-
процесуальному кодексі РРФСР було 
сказано, що експертиза призначається 
обов’язково в тих випадках, коли необ-
хідно з’ясувати психічний чи фізичний 
стан свідка або потерплого, якщо існують 
сумніви у адекватності сприймання ними 
обставини, що мають значення для спра-
ви, та давати щодо них показання [11, 29]. 
Ці особи, під час розслідування злочину 
відіграють велику роль. Встановлення ін-
дивідуально-психологічних особливостей, 
рівня психічного та інтелектуального роз-
витку, емоційно-вольових властивостей, 
певних психічних якостей, дадуть змогу 
визначити вплив цих факторів на поведін-

ку зазначених суб’єктів процесу у певних 
умовах (мова іде про наявність відхилень, 
які враховуються при оцінці адекватності 
усвідомлення своїх дій). Сюди треба від-
нести дослідження мотивацій, складових 
психологічних мотивів, які спонукали їх 
до певної діяльності, обставин, які мають 
значення для справи. При здійсненні судо-
чинства, на питання про характер, ступінь, 
особливості таких відхилень у особи, яка 
дає показання, повинні бути дані чіткі 
відповіді, бо вони в подальшому викорис-
товуються як докази. 

Сьогодні український законодавець 
здійснив крок назустріч обов’язковому 
призначенню судово-психологічної експер-
тизи. Йдеться про ст. 433 КПК України, в 
частині третій якої зазначено, що в необ-
хідних випадках для встановлення стану за-
гального розвитку неповнолітнього, рівня 
його розумової відсталості та з’ясування, 
чи міг він повністю усвідомлювати зна-
чення своїх дій і якою мірою міг керувати 
ними, повинна бути проведена експертиза 
спеціалістами в галузі дитячої і юнацької 
психології (психолог, педагог) або зазна-
чені питання можуть бути поставлені на 
вирішення експерта-психіатра. Це поло-
ження також повинно знайти відображення 
в ст. 76 КПК України. 

В п. 5 ст. 76 КПК України приписується 
обов’язково призначати експертизу для 
встановлення віку підозрюваного або об-
винуваченого, якщо про це немає відповід-
них документів і неможливо їх одержати. 
Виходячи із зазначеного спрямування 
даної статті, можна стверджувати, що мова 
йде про судово-медичну експертизу, яка 
повинна зробити висновок про вік дослід-
жуваної особи на підставі її біологічних 
і анатомічних ознак. Проте в багатьох 
випадках біологічний вік і рівень психіч-
ного розвитку можуть бути різними. До 
речі, такі прояви зустрічаються не тільки 
з неповнолітніми. Трапляється так, що 
кримінальному переслідуванню піддаєть-
ся особа, яка за своїм реальним віком, як 
особистість не може притягатись до кримі-
нальної відповідальності. А це означає, що 
ми нехтуємо окремими положеннями та 
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принципами про захист прав людини, які 
закріплені в нашому законодавстві. Отже, 
щоб уникнути непорозумінь як на практи-
ці, так і в законодавчому полі, треба при-
значати обов’язкову судово-психологічну 
експертизу у кожному випадку сумнівів 
щодо рівня психічного розвитку особи, бо 
таке рішення може відіграти вирішальну 
роль в долі людини. 

Досліджуючи проблеми обов’язкового 
призначення експертизи в України, варто 
звернутись і до досвіду інших країн в цій 
сфері. У вітчизняних публікаціях вчених-
юристів тема порівняння експертних систем 
в контексті обов’язкового призначення 
судової експертизи висвітлювалась дуже 
мало. Цікавим є той факт, що навіть в 
таких країнах як Франція і Німеччина, що 
належать до континентальної правової 
системи, як і Україна, висвітлення питання 
про обов’язкове призначення експертизи є 
вкрай замалим. Законодавство країн СНД у 
плані визначення критерію має ті ж недолі-
ки, що і наше [7, 199–202; 12].

Таким чином, враховуючи викладене, 
маємо змогу визначити загальну проблему 
і комплекс питань, які обов’язково якнай-

швидше повинні бути вирішені в процесі 
реформування кримінально-процесуально-
го законодавства України. По-перше, слід 
виділити єдиний критерій обов’язкового 
призначення експертизи — людина та її 
життєдіяльність, тобто експертиза повин-
на призначатися обов’язково, коли виника-
ють сумніви відносно її стану і протікання 
її життєвих функцій. По-друге, визначити 
чітко коло питань для обов’язкового 
експертного вирішення конкретних за 
галуззю знань експертизами; створити 
нові теоретичні розробки для їх практич-
ного застосування. По-третє, ввести в 
дію як обов’язкову судово-психологічну 
експертизу для вирішення означених вище 
питань. В четвертих, розширити коло осіб 
для обов’язкового призначення експертизи 
— свідків та потерпілих. 

Отже, на шляху демократизації нашого 
життя, становлення державності, посилення 
заходів щодо захисту прав та свобод грома-
дян з боку держави, маємо змогу та добру 
нагоду прямувати в бік якісного вирішення 
проблемних питань відносно реформування 
нашого кримінального судочинства.
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РЕЗЮМЕ
В статье анализируется нынешнее состояние уголовного процесса Украины отно-

сительно обязательного назначения судебных экспертизы в контексте защиты прав и 
свобод граждан. Предлагается как единый критерий обязательного назначения экспер-
тизы — состояние и жизнедеятельность человека и введение в качестве обязательной 
судебно-психологичной экспертизы, расширение круга лиц, подлежащих обязательному 
экспертному исследованию — свидетель, потерпевший.

SUMMARY
The article examines and analyzes peculiarities of legislative, problems of mandatory 

assigning of expert examination. Transforming out country into the state of high level of 
protection of human rights is really necessary to elaborate and to make work new aspects of 
expert examination: rigorous criterion of mandatory assigning of expert examination — mental 
condition and vital activity, mandatory assigning of psychology expert examination, and 
especially mandatory assigning of psychology expert examination for witness, victim etc. 
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Кримінальні справи про злочинні по-
сягання, вчинені на ґрунті проповідування 
деструктивних ідеологій чи виконання 
релігійних обрядів, не є поширеними в на-
шій країні. Але зараз в Україні вже діє біль-
ше ста конфесій, напрямів, церков і течій, 
а загальна кількість релігійних організацій 
та громад на 2000 р. досягла 30 тис. (для 
порівняння — в УРСР в 60-х рр. ХХ ст. 
функціонувало лише 29 христианських 
сект та течій [5, 13]). Частина з них, це так 
звані “нові культи”, які є деструктивними. 
Їх загальною ознакою є наявність харіз-
матичного лідера, жорстка регламентація 
релігійного життя, еклектичність віровчен-
ня, спроба синтезу існуючих релігій. 

Якщо осіб, належних до світових 
релігій, об’єднує спільне розуміння ціннос-
тей та принципів, то сектантів — більш за 
все авторитет вчителя (“гуру”, наприклад) 
та особисті стосунки з іншими членами 
секти. Тому не можна порівнювати досить 
слабку організаційність великих релігій 
з жорсткою організаційністю сект та з їх 
прагненням повністю заволодіти людиною, 
зорієнтувати її виключно на життя секти, 
знищити всі її зв’язки зі світом. Саме це, по 
суті, і є тоталітарність.

До деструктивних ідеологій релігій-
них організацій відносять діяльність, яка 
порушує та руйнує нормальну структуру 
релігійних ідей, поглядів, понять у суспіль-
стві. Їх організатори і керівники з метою 
встановлення психологічного контролю 
над адептами використовують методи 
несанкціонованого втручання у психіку 
людини, досягнення науки та новітні тех-
нології, зокрема, такі методи втручання 
у психіку, як переконання; навіювання; 
гіпноз; нейролінгвістичне програмуван-
ня; нарковплив; секс-заходи; технотропні 
прийоми (ультразвук, інфразвук, свч-вип-
ромінювання, електрошок, підпорогова 
стимуляція, торсіонні випромінювання); 
зомбіювання; підкуп; залякування та ка-
тування [6]. Тому закономірно, що перед 
слідством постає питання щодо вста-
новлення цих методів. Для їх виявлення 
необхідні спеціальні знання в області 
психіатрії, психології, судової медицини, 
релігієзнавства. 

Під час дослідчої перевірки та на по-
чатковому етапі розслідування необхідно 
з’ясувати, чи присутні в групі, в якій був 
вчинений злочин, деструктивні ознаки 
культового устрою. До них відносяться:

І.М. Білоус,
ад’юнкт
(Київський університет внутрішніх справ)
(Науковий керівник професор В.Г. Гончаренко)
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групова ізоляція, що призводить 
адептів до усвідомлення власної групової 
надзвичайності;

наявність директивного лідера, який 
орієнтує групу за вигідним для себе напря-
мом у прийнятті колективного рішення;

однорідність (гомогенність) групи, 
що має розвиток внаслідок недопущення 
(часто лідером) існування різних думок 
або цінностей; 

відсутність визначених процедурних 
норм, особливо у ситуації емоційного на-
пруження або стресу [7]. 

Інформацію про це слідство отримує 
в результаті оперативно-розшукової 
діяль ності, допитів свідків та потерпілих, 
проведення оглядів та обшуків, вилучення 
відповідної літератури, релігійної атрибу-
тики (наприклад, спеціально виготовлені 
за сатанинськими “рецептами” кинджали 
у вигляді “змійки”, які використовуються 
під час ритуальних вбивств на так званих 
“чорних мессах” [1]) та ін.

Перед слідством постає ряд питань, 
відповіді на які можна отримати у разі 
проведення релігієзнавчої експертизи.

Підлягає встановленню, по-перше, 
чи є релігійне віровчання новою релігією 
чи новою релігійною течією та які харак-
терні риси цього віровчіння? Які обряди 
супроводжують проповідування цього 
віровчання? По-друге, чи не є це релігійне 
віровчання шкідливим, зокрема, щодо 
здоров’я громадян? Далі, чи не є посяган-
ням на особу і права громадян, в тому числі 
неповнолітніх, виконання ними обрядів 
і сповідання віровчення, і якщо так, то в 
чому це виражається? 

Експертам надаються матеріали кримі-
нальної справи, друковані видання секти 
(зокрема, за справою “Білого братства” під 
час проведення релігієзнавчої експертизи 
досліджувалися переважно тексти з газети 
“Атма” — видання так званого Міжнарод-
ного інституту Душі [3]), відеоматеріали 
(в тому числі отримані під час проведення 
оперативно-розшукових заходів) та ін.

Матеріали експертизи можуть бути під-
ставою для висновків про те, що релігійна 
група, яка досліджується, дійсно є тоталі-

–

–

–

–

тарною сектою, що проповідує деструктив-
ні культи, тобто, чи не є в діях її керівників 
та організаторів склад злочину, передбаче-
ного ст. 181 КК України. Зокрема, під час 
проведення релігієзнавчої експертизи у 
справі про “Біле братство” експерт дійшов 
висновку, що хоча розгалуженої системи 
обрядів Братство ще не розробило (крім 
обряду хрещення), але закликало адептів 
залишати свої сім’ї, не підкорятися батькам 
і присвячувати себе до останку служінню 
Братству [3, 51].

До обставин, які підлягають встанов-
ленню при розслідуванні справ про злочини, 
передбачені ст. 181 КК, відносять обставини 
посягання на здоров’я людей. Відомо, що 
внаслідок постійної психологічної обробки 
з боку тоталітарних лідерів в сектах 
відбувається трансформація групової 
свідомості її членів і виникають певні 
моделі групового мислення. Це призводить 
до певної руйнації особистості через такі 
форми: фізичні (обмеження у харчуванні, 
сні, виснажлива робота); психічні (негативні 
зміни у психіці та поведінці особи, 
нездатність до критичного мислення); 
розумові (звуження індивідуальної та 
культурної сфери особистості); соціальні 
(регресія здатності до спілкування, тотальна 
ворожість до всієї системи функціонування 
суспільства).

Тому до іншої групи експертиз, які 
є характерними саме за цією категорією 
справ, належать судово-медичні експер-
тизи, котрі вирішують питання про стан 
здоров’я потерпілих або свідків з числа 
адептів тоталітарних сект та деструктивних 
культів.

Потерпілими у даній категорії справ 
частіше за все є учасники таких груп з 
числа фанатично налаштованих або діти 
із сім’ї осіб, які входять до групи, тобто це 
категорія осіб, які не проявляють ініціативу 
у визнанні їх потерпілими у справі і по суті 
зі свого боку не вживають ніяких заходів до 
викриття винних або захисту своїх прав, 
зокрема з відшкодування спричиненої їм 
шкоди. 

Тому на початковому етапі розслі-
дування справ зазначеної категорії про-
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водяться освідування, судово-медична 
експертиза живих осіб або трупів (у разі 
настання смерті потерпілого внаслідок 
проведення релігійних обрядів). А у разі 
приховання фактів давнього заподіяння 
тілесних ушкоджень, коли потерпілий 
звертався за медичною допомогою, про-
водиться судово-медична експертиза за 
медичною документацією. Документація 
(історія хвороби стаціонарного хворого; 
індивідуальна картка амбулаторного хво-
рого та ін.) вилучається за місцем отриман-
ня медичної допомоги. У разі необхідності 
проводиться допит медичних працівників, 
які надавали медичну допомогу, зокрема, 
щодо пояснень хворого про обставини 
отримання тілесних ушкоджень та ін.

Якщо стався факт заподіяння тілесних 
ушкоджень людині, необхідно встанов-
лювати такі обставини, що відносяться до 
події злочину: чи мало місце заподіяння 
тілесного ушкодження; час і спосіб його 
заподіяння; яке тілесне ушкодження за-
подіяне, чи не було воно небезпечним 
для життя у момент заподіяння; спосіб за-
подіяння ушкоджень; знаряддя, яким було 
заподіяне ушкодження; чи не мало місце 
систематичне завдавання побоїв або інших 
насильницьких дій, що носять характер 
мордування або катування; ким заподіяне 
тілесне ушкодження. Це, наприклад, може 
бути смерть в результаті виснаження або 
погіршення стану здоров’я внаслідок 
відмови від лікування або несвоєчасного 
звернення до офіційного лікувального 
закладу та ін.

Підозрювані та обвинувачені у спра-
вах зазначеної категорії — це керівники 
та організатори групи, діяльність якої 
здійснюється під приводом проповідуван-
ня релігійних віровчень. Це, як правило 
(особливо, коли йдеться про так звані ха-
ризматичні церкви), особи з авторитарним 
впливом на віруючих, що характеризу-
ються активними результативними діями, 
які полягають у залученні прихильників, 
розробці організаційної структури та за-
безпеченні функціонування групи.

Стосовно зазначених осіб призна-
чаються судові психолого-психіатричні 

експертизи. Крім традиційних питань, які 
вирішуються в рамках психіатричної ек-
спертизи (організатори та духовні лідери 
деяких деструктивних релігійних органі-
зацій є психічно хворими), та загальних 
питань щодо психологічної характерис-
тики таких осіб, від експертів вимагають 
дати відповіді на такі питання: чи є дані 
медичного характеру про здатність обви-
нуваченого (підозрюваного) у застосуванні 
яких-небудь методів психічного впливу на 
людину і якщо вони є, то які саме методи; 
які психічні властивості особистості мають 
найбільш виражений характер і можуть 
справляти суттєвий вплив на його поведін-
ку, та деякі інші.

Найбільш цікавим, безумовно, є пи-
тання щодо наявності даних медичного 
характеру про здатність обвинуваченого 
до застосування яких-небудь методів 
психічного впливу на людину. Йдеться, 
зрозуміло, про гіпноз. Треба зазначити, 
що М.М. Кітаєв, який довгий час дослід-
жував питання застосування гіпнозу під 
час вчинення злочинів, наполягає на тому, 
що в Росії, наприклад, немає жодного до-
стовірного факту застосування гіпнозу в 
діяльності релігійних груп [4, 31].

Коли досліджувалася особа керівника 
“Білого братства” Ю.А .Кривоногова, то 
судово-психіатрична експертна комісія 
дійшла висновку, що є дані про вміння 
Ю.А. Кривоногова застосовувати прийоми 
навіювання в поєднанні з повчанням і за-
лякуванням. До цього в нього є здібності у 
вигляді особистих рис, які сприяють до без-
апеляційного, патетичного висловлювання 
своїх тверджень і тим самим сприяють 
реалізації навіювання. В медичній термі-
нології такі прийоми кваліфікуються як 
авторитарний метод навіювання і психічна 
індукція (мимовільне навіювання власних 
перекручених уявлень). При цьому експерти 
підкреслюють, що “колективна схильність 
до психічного впливу Ю.А. Кривоногова 
можлива лише за наявності в суспільстві 
кола осіб з підвищеною готовністю до 
сприйняття містичних навіювань” [2].

Перевіряються зазначені особи і на 
наркозалежність.
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Крім того, слідчий повинен з перших 
етапів розслідування, поряд з доказуванням 
події злочину, вини обвинуваченого в скоє-
ному злочині, також здійснювати активні 
заходи з доведення характеру і розміру 
матеріальної шкоди, яка спричинена злочи-
ном. За допомогою судово-психологічної 
експертизи встановлюється розмір мораль-
ної шкоди, заподіяною керівниками та 
організаторами групи. Зокрема, експерти 
вирішують такі питання: чи є ситуація, що 
досліджується у справі, психотравмуючою 
для потерпілого і якщо це так, то чи не за-
вдані потерпілому страждання (моральна 
шкода)? чи спричинені потерпілому страж-
дання (моральна шкода) незаконними 
діями керівників або організаторів групи, 
діяльність якої здійснюється під приводом 
проповідування релігійних віровчень, що 
досліджуються у справі?

Проводяться й інші судові експертизи 
(почеркознавчі, техніко-криміналістично-
го дослідження документів та ін.). Треба 
також враховувати, що крім ритуальних, 
адепти сект вчиняють або провокують 
інші “звичайні” злочини: вимагання, шах-
райство, крадіжки та ін., де також призна-
чаються експертизи, які є типовими для 
розслідування зазначених злочинів, але 
не притаманні в цілому для розслідування 
злочинів, передбачених ст. 181 КК. 

Судові експертизи, які призначаються 
під час розслідування справ зазначеної 
категорії, за умови негативного ставлення 
адептів, організаторів та керівників то-
талітарних сект до розслідування, надають 
вкрай важливі докази, які викривають 
винних і є важливою умовою успішного 
розслідування цих злочинів.
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РЕЗЮМЕ
В работе автор рассматривает некоторые особенности подготовки материалов 

и назначения судебных экспертиз на досудебном следствии при расследовании дел о 
преступной деятельности религиозных групп, относящихся к деструктивным культам 
и тоталитарным сектам.

SUMMARY
The author tackles certain peculiarities of material preparation and assigning forensic 

expertise at the pretrial stage while trying cases about the criminal activities of religious groups 
dealing with destructive cults and totalitarian sects.   
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законодавством Росії
Ключові слова: учасники кримінального судочинства, заходи безпеки, підстави засто-

сування за кримінально-процесуальним законодавством Росії; порівняння з законодавством 
України.

Закон України “Про забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві” [1] був прийнятий 
ще у грудні 1993 року. Зазначимо, що за 
основу тоді був взятий один з російських 
законопроектів з цього питання. Між тім, 
довгий час в Росії закон, аналогічний ук-
раїнському не приймався, хоча потреба в 
прийнятті такого закону як для України, 
так і для Росії була актуальна ще 10–15 
років тому∗. В 1990-х роках в Держдумі 
розглядалися відповідні законопроекти, 
які з 1995 р. тричі ухвалювалися Держду-
мою, але відправлялися Президентом Росії 
на доопрацювання: основний аргумент 
– необхідність для його втілення значних 
фінансових коштів (за деякими даними, це 
сума, еквівалентна бюджету Генеральної 
прокуратури РФ [5, 8]), а також, на думку 
опонентів, наявність в законі норм, які сут-
тєво обмежують деякі права підозрюваних 
та обвинувачених.

* Верховний Совєт одного з суб’єктів Федерації 
— Республіки Башкортостан ще 14 жовтня 1994 р. 
намагалася прийняти республіканський закон “О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и других 
лиц, содействующих уголовному судопроизводству”. 

Новий КПК РФ, який прийнятий в 
грудні 2001 року, передбачає деякі проце-
суальні заходи безпеки стосовно учасників 
кримінального судочинства. Зокрема, 
слідчому і дізнавачу надано право не вка-
зувати справжні дані про особу свідка або 
потерпілого в протоколі слідчої дії (ч. 9 
ст. 166); за письмовою заявою свідків, 
потерпілих та їх родичів допускається 
контроль і запис їх телефонних та інших 
переговорів (ч. 2 ст. 186); передбачається 
також проведення впізнання особи поза 
візуальним спостереженням впізнаючого 
(ч. 8 ст. 193); закритий судовий розгляд 
(п. 4 ч. 2. ст. 241); допит свідка, який зна-
ходиться під захистом, без оголошення 
справжніх данних про нього та в умовах, 
що виключають візуальне спостереження 
свідка іншими учасниками судового роз-
гляду (ч. 5 ст. 278). Аналогічні процесу-
альні заходи безпеки передбачені і в КПК 
України. В КПК Республіки Бєларусь, до 
речі, (ст. 66) проводиться поділ заходів 
безпеки на процесуальні (нерозголошення 
даних про особу; звільнення від явки до 
суду; закрите судове засідання) та “інші” (а 
саме — особиста охорона, охорона життя 
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і майна; прослуховування переговорів та 
ін.). А у Росії та Україні ці заходи перед-
бачені не у КПК, а в окремих законах. І це 
зрозуміло, оскільки процесуальні заходи, 
що передбачені в КПК РФ, лише частково 
вирішують проблеми захисту учасників 
кримінального процесу. Тому криміналь-
ні справи, зокрема, стосовно тяжких або 
особливо тяжких злочинів; злочинів, що 
скоєні групою осіб та ін., після прийняття 
нового КПК продовжували руйнуватися у 
зв’язку з відмовою свідків давати свідчення, 
які викривають винних. 

20 серпня 2004 р. прийнятий і з 1 січня 
2005 р. в Росії діє Федеральний закон “О 
государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства”∗.

Зацікавленість цим Законом саме зараз 
пов’язана, із прийняттям в Росії норматив-
них актів, які спрямовані на врегулювання 
деяких положень зазначеного Закону, а та-
кож з метою порівняти російське і українсь-
ке законодавство, що важливо у зв’язку з 
підготовкою нового КПК України.

Державний захист потерпілих, свідків 
та інших учасників кримінального судо-
чинства за визначенням федерального 
закону, це здійснення уповноваженими 
державними органами заходів безпеки 
щодо зазначених осіб, спрямованих на 
захист їх життя, здоров’я і/або майна, а 
також заходів їх соціального захисту у 
зв’язку із участю цих осіб у кримінальному 
судочинстві.

Отже, до переліку осіб, що підлягають 
захисту, входять: потерпілий, свідок, при-
ватний обвинувач (за чинним КПК РФ це 
потерпілий або його законний представник 
і представник по кримінальних справах 
приватного обвинувачення — п. 58 ст. 5 і 
ст. 43 КПК РФ), а також підозрюваний, об-
винувачений, їх захисники та законні пред-
ставники; особа, стосовно якої криміналь-
на справа або кримінальне переслідування 
закрито; експерт, спеціаліст, перекладач, 
понятий; педагог або психолог, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві; 

* Далі — Закон.

цивільний позивач та цивільний відпові-
дач; законні представники, представники 
потерпілого, цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача і приватного обвинувача. 
Передбачається, що заходи державного 
захисту застосовуються до порушення 
справи також стосовно заявника, очевид-
ця або жертви злочину, чи інших осіб, які 
сприяють попередженню або розкриттю 
злочину.

Також підлягають державному захис-
ту близькі родичі, родичі і близькі особи, 
протиправне посягання на яких може здій-
снюватись з метою впливу на учасників 
кримінального судочинства. Чинне кримі-
нально-процесуальне законодавство Росії 
визнає близькими родичами — подружжя, 
батьків, дітей, усиновителів, усиновлених, 
рідних братів і сестер, діда, бабу, онуків (п. 4 
ст. 5 КПК РФ), а під близькими особами 
розуміє інших осіб, які знаходяться у свійстві 
з потерпілим, свідком, а також осіб, життя, 
здоров’я і благополуччя яких важливі для 
потерпілого та свідка в силу особистих від-
носин, що склалися (п. 3 ст. 5 КПК РФ).

Треба визнати, що українське кримі-
нально-процесуальне законодавство, у 
порівняні з російським, значно обмежує 
коло таких осіб і не передбачає близьких 
осіб. А як на нашу думку, необхідно врахо-
вувати, що у цьому контексті на поведінку 
учасників кримінального судочинства безу-
мовно впливають почуття кохання, друж-
би; духовні відносини, які не обумовлені 
родинними зв’язками (перший вчитель, 
науковий керівник); особи, які мають для 
свідка велике моральне та духовне значен-
ня [3, 109].

У США у відповідності із Законом від 
12 жовтня 1984 р. “Про посилення безпеки 
свідків”, захисту підлягають не тільки ро-
дичі свідка, але й особи, які тісно пов’язані 
з ним, якщо вони піддаються загрозі у 
зв’язку із його участю у судочинстві. У 
Молдові, окрім родичів, передбачений, 
наприклад, захист і інших осіб “через яких 
здійснюється тиск на учасників криміналь-
ного судочинства”[5, 59; 8, 99]. 

За вимогами Закону підставами для 
застосування заходів безпеки є дані про 
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наявність реальної загрози вбивства потер-
пілого, свідка, іншого учасника криміналь-
ного судочинства, застосування насильства 
над ними, знищення або пошкодження їх 
майна в зв’язку з участю в кримінально-
му судочинстві (ст. 16). Частина 3 статті 
11 КПК РФ додатково зазначає, що для 
визначення достатності даних для застосу-
вання заходів безпеки можна враховувати і 
“інші небезпечні протиправні діяння” (крім 
загрози вбивства, застосування насильства, 
знищення або пошкодження майна).

Це фактично співпадає з положеннями, 
передбаченими кримінально-процесу-
альним законодавством України, і також 
викликає суперечності: зокрема, стосовно 
положення законодавства про необхідність 
забезпечення безпеки осіб лише у разі наяв-
ності реальної загрози їх життю, здоров’ю, 
житлу і майну. З позиції криміналістичної 
тактики ця умова є неприйнятою, оскільки 
основна тактична рекомендація у таких 
ситуаціях, в першу чергу — попередження 
негативного впливу на свідків, а не ней-
тралізація негативних наслідків. Іншими 
словами — попереднє (досудове) слідство, 
дізнання або суд не можуть пасивно очіку-
вати, коли на носія доказової інформації 
буде вчинений злочинний вплив. Вони 
повинні забезпечити його безпеку, щоб 
такий вплив не був здійснений. 

Комітет Міністрів Ради Європи в своїх 
“Рекомендаціях” [9] пропонує оперувати 
іншими поняттями: “серйозний ризик” 
для життя, здоров’я та майна свідка (коли 
йдеться, у першу чергу, про тиск на свід-
ка). Тобто, мова йде про будь-яку пряму 
або непряму чи навіть потенційну загрозу 
свідку, яка може перешкодити йому вико-
нати свій громадянський обов’язок давати 
свідчення без будь-якого тиску на нього. 
Це поняття включає в себе і залякування, 
яке стало можливим завдяки самому фак-
ту існування злочинної організації, яка 
здатна помститися, або факту належності 
свідка до обмеженої соціальної групи, у 
зв’язку з чим він перебуває в уразливому 
становищі (йдеться про психіатричні лі-
карні, в’язниці, військові частини, учбові 
заклади та ін.).

Використання ж терміну “реальна за-
гроза” (який більш вузький ніж “серйозний 
ризик”) нерідко створює під час розсліду-
вання ситуації, які призводять до зволікан-
ня з застосуванням заходів безпеки, у той 
час коли життя свідків може залишатися 
під загрозою. Закон визначає, що слідчий, 
орган дізнання, суддя зобов’язані здійсни-
ти відповідну перевірку щодо необхідності 
застосування заходів безпеки у зв’язку 
із реальністю загрози життю свідка, для 
чого надається три доби (ч. 2 ст. 18). Але є 
випадки, коли у злочинців немає ніякої ін-
формації про таку особу (зокрема, як носія 
якоїсь інформації) — і конкретній людині, 
виходячи з формальних ознак, у такому 
разі нічого не загрожує. Загроза з’явиться 
лише тоді, коли про такі свідчення стане 
відомо зацікавленим у цьому особам. Тому 
необхідно виходити з того, що загроза 
життю, наприклад, свідків-очевидців у 
справах про злочини, які вчинені організо-
ваними злочинними угрупованнями, існує 
потенційно завжди, і виходить вона з самої 
природи злочинного угруповання. Тобто 
потенційна загроза є, але перетворення її 
у реальність відкладена до того моменту, 
коли зацікавленим у цьому особам стане 
відомо про існуючі свідчення такої людини 
та її анкетні (установчі) дані. 

Заходи безпеки застосовуються на під-
ставі письмової заяви особи, що підлягає 
захисту або за її згодою (вона повинна 
бути викладена в письмовій формі). Коли 
йдеться про неповнолітню особу — на 
підставі письмової заяви її батьків або 
інших законних представників, а також 
уповноважених представників органів 
опіки і піклування. А якщо застосування 
заходів безпеки зачипає інтереси повноліт-
ніх членів сім’ї особи, яка підлягає захисту, 
та інших осіб, що проживають спільно з 
нею, потрібна їх письмова згода на засто-
сування заходів безпеки. Підставою для 
застосування заходів соціального захисту 
є настання смерті особи, яка знаходилася 
під захистом, або спричинення їй тілесних 
ушкоджень або іншої шкоди здоров’ю у 
зв’язку з її участю у кримінальному судо-
чинстві.
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Існує думка, що нагадування в законі 
про здійснення заходів соціального захисту 
не несе якогось смислового навантаження, 
оскільки зазначені заходи вже передбачені 
діючим законодавством. Між тим росій-
ський законодавець повернувся до цього 
питання, що призвело до прийняття від-
повідної постанови Уряду Росії [6], згідно 
з якою суд, суддя, прокурор, начальник 
органу дізнання або слідчий виносять 
постанову (ухвалу) про застосування за-
ходів соціальної підтримки, яку надсилає 
для виконання до Федерального агентства 
охорони здоров’я і соціального розвитку. 
У разі настання смерті особи, яка знаходи-
лася під захистом, передбачається виплата 
разової допомоги у розмірі 100 тис. руб., 
якщо тілесні ушкодження або інша шкода 
здоров’ю потягла настання інвалідності: 
від 35 до 75 тис. руб., а спричинення тілес-
них ушкоджень — від 10 до 20 тис. руб. 

Здійснення заходів безпеки покладено 
на органи внутрішніх справ, ФСБ, митні 
органи та органи контролю за обігом 
наркотичних засобів і психотропних ре-
човин, але може бути покладено і на інші 
державні органи. В умовах тримання осіб, 
якім потрібний державний захист, в слід-
чих ізоляторах або в місцях позбавлення 
волі, заходи безпеки застосовуються керів-
ництвом відповідних установ і органами 
кримінально-виконавчої системи Мініс-
терства юстиції Росії, а стосовно військо-
вослужбовців — також на командування 
військовими частинами. 

Отже, заходи безпеки, які застосову-
ються відповідно до Закону, це: (1) особис-
та охорона, охорона житла і майна; (2) ви-
дача спеціальних засобів індивідуального 
захисту, зв’язку і сповіщення про небезпеку; 
(3) забезпечення конфіденційності даних 
про особу, яка знаходиться під захистом; 
(4) переселення в інше місце проживання; 
(5) заміна документів; (6) зміна зовніш-
ності; (7) зміна місця роботи (служби) або 
навчання; (8) тимчасове поміщення в без-
печне місце; (9) застосування додаткових 
заходів безпеки стосовно осіб, які утриму-
ються під вартою або знаходяться в місцях 
відбуття покарання. Закон окремо визначає 

умови застосування деяких заходів безпе-
ки, зокрема, заходи безпеки, передбачені 
у пп. 4-7 статті 6 Закону, застосовуються 
лише у кримінальних справах про тяжкі 
або особливо тяжкі злочини.

В 2002-2003 рр. обговорювалась пропо-
зиція щодо віднесення до заходів безпеки 
“оголошення особи, яка знаходиться під 
захистом, безвісно відсутньою або помер-
лою в судовому порядку”, яка викликала 
багато спорів. Опоненти, зокрема, вва-
жали, що ЦК РФ передбачає вичерпний 
перелік підстав оголошення особи безвісно 
відсутньою або померлою, а якихось змін 
до ЦК розробники законопроекту не за-
пропонували. В результаті зазначеному 
положенню не знайшлося місця в Законі. 
Як на нашу думку, таке питання може 
виникнути, зокрема у ситуаціях заміни 
документів або зміни зовнішності людини 
і при цьому йдеться не про тимчасову за-
міну документів, а про постійну, з виїздом 
до іншої місцевості і т. ін. У такому разі 
виникає питання щодо майна такої особи, 
інші правові питання, а для їх вирішення 
потрібно вирішити і долю такої, фактично 
зниклої із попереднього життя людини.

Як і у законодавстві України, при от-
риманні мотивованої постанови (ухвали) 
про застосування заходів безпеки, орган, 
який здійснює заходи безпеки, самостійно 
обирає необхідні заходи безпеки, що пере-
дбачені Законом і визначають способи їх 
застосування, про що виносять постанову 
за визначеною Урядом РФ (постанова 
№ 630) формою (№ 1) [7].

Особиста охорона, охорона житла і 
майна. Постанова Уряду РФ № 630 від 27 
жовтня 2006 р. визначає, що особиста охо-
рона учасника кримінального судочинства 
передбачається у разі наявності реальної 
загрози його вбивства або насильства над 
ним. При цьому перелік підрозділів, які без-
посередньо задіяні в забезпеченні особистої 
охорони, режим несення служби, а також 
їх оснащення та озброєння визначається 
керівником органу, який здійснює заходи 
безпеки (п. 4). Співробітники зазначених 
підрозділів можуть отримати постанови 
про обрання певного заходу безпеки (п. 5). 
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Щодо організації, тактики, форм і методів 
роботи з забезпечення особистої охорони, 
то вони визначаються в межах компетенції 
служб, які задіяні для цих цілей і з ураху-
ванням даних про особу, яка потребує 
державного захисту (п. 6).

Охорона житла і майна зазначених осіб 
(з дотриманням конфіденційності щодо 
неї) здійснюється шляхом укладення угоди 
з підрозділами позавідомчої охорони при 
органах внутрішніх справ. 

Видача спеціальних засобів індиві-
дуального захисту, зв’язку і сповіщення 
про небезпеку, зокрема їх види, порядок 
видачі, також встановлюється Урядом РФ 
(ст. 8). Передбачається, зокрема, видача 
пере носного портативного радіо при строю, 
телефона стільникового зв’язку, пейджера; 
а також бронежилета, електрошокового 
пристрою, аерозольного розпилювача з 
подразнюючим складом. Видача зазна-
чених пристроїв та засобів проводиться у 
відповідності з нормативними актами ор-
гану, який здійснює заходи безпеки та суп-
роводжується проведенням навчання або 
інструктажу такої особи стосовно правил їх 
збереження, носіння та застосування. 

Забезпечення конфіденційності даних 
про особу, яка знаходиться під захистом 
(на відміну від аналогічного заходу безпе-
ки, передбаченого ст. 523 КПК України), 
передбачає інші заходи: накладання забо-
рони на видачу інформації стосовно неї з 
державних та інших інформаційно-довід-
кових баз даних, а також заміна номерів 
телефону і державних реєстраційних знаків 
транспортних засобів, що використовує 
така особа. Передбачено, що у виключних 
випадках, пов’язаних з провадженням по 
інший кримінальній або цивільній справі, 
дані щодо такої особи можуть бути надані 
в органи попереднього слідства, прокура-
туру або суд на підставі письмового запиту 
прокурора або суду (судді) з дозволу орга-
ну, який прийняв рішення про здійснення 
державного захисту (ст. 9). 

Треба зазначити, що ч. 9 ст. 166 КПК 
РФ також передбачає, що у разі необхід-
ності забезпечення безпеки потерпілого, 
його представника, свідка, їх близьких 

родичів, родичів і близьких осіб слідчий 
вправі в протоколі відповідної слідчої дії 
не приводити дані про цих осіб. В цьому 
випадку слідчий за згодою прокурора 
виносить постанову, в якій викладає при-
чини прийняття рішення про збереження 
в таємниці цих даних, вказує псевдонім 
учасника слідчої дії та приводить зразок 
його підпису, який він буде використову-
вати в протоколі слідчих дій. Зазначена 
постанова при цьому зберігається у кон-
верті, який опечатується і приєднується 
до кримінальної справи. Доречно визнати, 
що порядок зберігання в таємниці даних 
стосовно учасників кримінального судо-
чинства за чинним КПК України інший, 
більш складний.

У разі переселення в інше місце прожи-
вання особи, стосовно якої застосований 
відповідний захід безпеки, за рахунок 
коштів федерального бюджету їй надаєть-
ся житло, відшкодовуються витрати, що 
пов’язані з переїздом, надається матеріальна 
допомога, гарантується працевлаштування 
– підшукується місце роботи або навчання, 
аналогічне попередньому. Якщо переселен-
ня такої особи в інше місце є тимчасовим, 
то раніше займане нею житло та гарантії 
працевлаштування на попе реднє або ана-
логічне місце роботи (служби) зберігається 
на весь період її відсутності.

Заміна документів, згідно з вимога-
ми Закону, може бути здійснена лише у 
виключних випадках. У Законі вони не виз-
начені, але у постанові № 630 зазначається, 
що заміна документів проводиться тільки 
у тому випадку, якщо безпека такої особи 
не може бути забезпечена шляхом застосу-
вання стосовно неї інших заходів безпеки 
(ч. 1 п. 11) і тільки за наявності постанови 
про обрання зазначеного заходу безпеки. 
Передбачається заміна документів, що 
посвідчують особу, зі зміною прізвища, 
імені та по-батькові та інших даних щодо 
неї. Перелік документів, які підлягають за-
міні, визначаються органом, який здійснює 
заходи безпеки, в залежності від ступеня 
небезпеки, яка загрожує такій особі. Це 
можуть бути документи, які посвідчують 
особу, документи цивільно-правового 
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характеру; документи, які підтверджують 
спеціальні права, трудові книжки та ін. 
При цьому така заміна може мати як 
тимчасовий, так і постійний характер, а 
видача нових документів проводиться 
як за місцем проживання, так і за місцем 
перебування або фактичного проживання 
такої особи.

Передбачено, що у разі заміни до-
кументів, орган, якій здійснює цей захід 
безпеки, повинен встановити справжність 
документів, які підлягають заміні, і несе 
відповідальність за достовірність даних 
про таку особу, які подає в органи де-
ржавної влади, місцевого самоврядування 
та організації, які відповідають за заміну 
і видачу документів. При цьому докумен-
ти, які підлягають заміні, передаються на 
збереження органу, який здійснює заходи 
безпеки.

Визначено, що з метою збереження 
конфіденційності даних про особу, яка 
знаходиться під захистом, орган, який здій-
снює заходи безпеки, надсилає спеціальне 
попередження (форма № 3) посадовим 
особам відповідних організацій про не-
розголошення даних, які їм були довірені 
або стали відомі в зв’язку з застосуванням 
відповідного заходу безпеки.

Щодо зміни зовнішності, то вона також 
проводиться лише у виключних випадках і у 
порядку, встановленому Урядом РФ. У разі 
прийняття рішення про зміну зовнішності 
орган, який здійснює зазначений захід без-
пеки може укласти з особою, яка знаходить-
ся під захистом, письмову угоду про взаємні 
обов’язки і взаємну відповідальність у 
відповідності з законодавством РФ.

Визначено, що для забезпечення цього 
заходу безпеки можуть використовуватися 
спеціальні засоби для зміни зовнішності. У 
виключних випадках, на підставі угоди між 
органом, який застосовує захід безпеки, 
особою, яка знаходиться під захистом, та 
медичною установою може бути проведе-
на операція по зміні зовнішності в межах, 
що забезпечує ефективність цього заходу 
безпеки (ч. 2 п. 13).

Передбачається, що переселення в інше 
місце проживання, заміна документів та 

зміна зовнішності проводяться лише у ви-
падках, коли безпека особи не може бути 
забезпечена шляхом застосування інших 
заходів безпеки. 

Зміна місця роботи (служби) або нав-
чання передбачає сприяння у влаштуванні 
на інше тимчасове або постійне місце ро-
боти або навчання, яке влаштовує особу 
(аналогічне попередньому), щодо якої 
застосовані заходи безпеки. Для цього 
залучають органи зайнятості населення, 
освіти та місцевого самоврядування.

Зміна місця роботи (служби) або навчан-
ня здійснюється у відповідності з законо-
давством про працю, про державну службу, 
а також про освіту, вищу і післяосвітну 
професійну освіту; з наданням рівноцінної 
посади або іншої посади за спеціальністю 
та збереженням страхового (трудового) 
стажу.

В Законі також зазначено, що особа, 
стосовно якої застосовуються заходи безпе-
ки, може бути тимчасово поміщена в місце, 
де їй буде забезпечена безпека (чого немає 
в законодавстві України). Для окремих 
категорій справ це може бути обов’язкове 
поміщення ключових свідків до такого міс-
ця, як попереджувальний захід, і лише після 
цього починається проведення відповідної 
перевірки щодо наявності загрози їх життю 
(з урахуванням психологічного стану такої 
особи, близькості до винних осіб та ін.). І 
на підставі такої перевірки, встановлюєть-
ся, зокрема, наявність загрози життю, 
здоров’ю, майну учасника кримінального 
процесу. 

Передбачаються заходи безпеки стосов-
но військовослужбовців, які проводяться з 
урахуванням особливостей проходження 
такими особами військової служби: відряд-
ження в іншу військову частину, установу; 
переведення особи на рівнозначну посаду 
на нове місце військової служби (в тому 
числі до військової частини або установи 
іншого федерального органу виконавчої 
влади, де передбачена військова служба) зі 
збереженням страхового (трудового) стажу. 
Відрядження і переведення передбачається 
і для військовослужбовців, які проходять 
військову службу по призову і від яких 
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виходить загроза особі, стосовно якої за-
стосовується захід безпеки .

Заходи безпеки стосовно осіб, які ут-
римуються під вартою або знаходяться в 
місцях відбуття покарання: забезпечення 
роздільного тримання або відбуття пока-
рання в різних установах стосовно особи, 
щодо якої прийнято рішення про обрання 
заходу безпеки, і особи, від якої виходить 
загроза насильства; заміна запобіжного 
заходу та ін.; переведення з одного місця 
утримання під вартою або відбуття пока-
рання до іншого.

Передбачається, що фінансування 
заходів безпеки проводиться за рахунок 
коштів федерального бюджету та інших 
фінансових джерел, передбачених законо-
давством РФ (в 2005 р. ця сума складала 
256 млн. руб., а в 2006 р. вже 300 млн. [2]), 
але при цьому зазначено, що витрати на за-
безпечення державного захисту не можуть 
бути покладені на особу, яка знаходиться 
під захистом. Як відомо в нашій країні 
відповідно до “Порядку фінансування за-
ходів безпеки осіб, взятих під державний 

захист” (затвердженого наказами мініс-
тра фінансів, міністра внутрішніх справ, 
Служби безпеки і Державного комітету 
у справах охорони державного кордону 
України №5/25/21/33/20 від 11 січня 1996 р.) 
фінансування і матеріально-технічне забез-
печення заходів безпеки осіб, взятих під 
державний захист, здійснюється за рахунок 
державного та місцевих бюджетів. Але 
при цьому зазначається, що фінансування 
можливе і за рахунок особи, яка бере участь 
у кримінальному судочинстві і взята під 
державний захист, якщо на це є її письмова 
згода.

Конкретизація положень зазначеного 
закону в постановах Уряду РФ дає мож-
ливість для більш широкого використання 
державного захисту учасників криміналь-
ного судочинства. Аналогічна регламен-
тація вкрай потрібна і в Україні, що також 
призведе до позитивних змін, оскільки це 
дозволить більш активно застосовувати 
на практиці положення зазначеного зако-
нодавства.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы применения в уголовном процессе России зако-

нодательства, которое обеспечивает защиту лиц, принимающих участие в уголовном 
судопроизводстве: основания применения мер безопасности; круг лиц, в отношении 
которых применяются меры безопасности; перечень мер безопасности, предусмотрен-
ных законодательством России, порядок применения некоторых из них в сравнении с 
действующим законодательством Украины.

SUMMARY
The article examines the issues of application of legislation in criminal justice of Russia, 

which ensures the defense of the individuals who participate in legal procedures: the grounds 
for the application of security measures, the list of security measures, envisaged by Russian 
legislation, the order of implementation of some of them compared with the existing Ukrainian 
legislation. 
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Проблемні питання щодо визначення 
місця та ролі органів прокуратури у системі 
органів державної влади завжди перебували 
у центрі уваги науковців, про що свідчить 
наукові праці Д. Бакаєва, В. Гусарова, Л. Да-
виденка, В. Долежана, В. Коркунова, М. Ко-
сюти, М. Марченка, М. Мичка, В. Рудей чука, 
В. Сухоноса, М. Якимчука, П. Шумсь кого 
та інших авторів. Не применшую чи ролі й 
значущості доробку попередніх науковців, 
необхідно визнати, що в Україні й досі немає 
загальноприйнятої думки з цього питання, 
що актуалізує обраний напрям наукового 
пошуку у цій сфері. Завданням цієї статті є: 
з’ясування таких категорій як “влада”, “де-
ржавна влада”, “державні органи”, “органи 
прокуратури”; визначення місця органів 
прокуратури у системі органів державної 
влади; виокремлення спеціальних ознак 
прокурорської влади. 

Так, категорія влади є явищем соціаль-
ним. Як зазначає О.Ф. Скакун, “соціальна 
влада присутня (хоча й у прихованій формі) 
скрізь, де є усталені об’єднання людей: у 
сім’ї, виробничих колективах, державі, тоб-
то там, де є реальні можливості і спромож-
ність впливати на поведінку людей за 
допомогою яких-небудь засобів. Динаміка 
розвитку будь-якої організованої спільності 
людей є боротьбою між владою і хаосом” 
[17, 34]. В одному із тлумачних словників 
української мови влада визначається як: 
1) право керувати державою, політичне па-

нування; 2) керівні державні органи; 3) пра-
во і можливість розпоряджатися, керувати 
ким -, чим-небудь. Мати владу над людьми; 
4) сила чого-небудь, могутність [19, 110]. 
Важливим елементом будь-якої влади є 
здатність підкоряти своїй волі інших осіб. 
Ще античні філософи Аристотель і Платон 
розглядали владу як співвідношення двох 
протилежностей: панування — підпоряд-
ковування [1; 13].

Таким чином, по-перше, влада є ніщо 
інше як вольові відносини між індивідами, 
групами, класами у суспільстві, між грома-
дянином і державою, між посадовою осо-
бою і підлеглим тощо; по-друге, основними 
компонентами влади є її суб’єкт, об’єкт, 
засоби (ресурси) і процес, що призводить 
до руху всі її елементи (механізм і засоби 
взаємодії суб’єкта і об’єкта); по-третє, 
влада — це завжди двостороння взаємодія 
суб’єкта і об’єкта, бо наявність лише одного 
суб’єкта заперечує існування владних відно-
син; по-четверте, влада протистоїть анархії, 
перешкоджає руйнівним діям, небезпечним 
для будь-якого соціального організму; по-
п’яте, засобами влади є право, авторитет 
та примус, за допомогою яких вона вира-
жає волю певної групи людей, впливає на 
їх діяльність і поведінку. Отже, з одного 
боку, влада є нав’язуванням волі, з іншого 
— підкорення їй. 

Особливим різновидом соціальної 
влади є державна влада. Щоб управляти 
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суспільством, держава повинна відстоювати 
свою волю, формулювати її, зводити в ранг 
загальнообов’язкової для суспільства, втілю-
вати її в практику повсякденного життя, а у 
разі невиконання (неналежного виконання, 
бездіяльності тощо) своєї волі — реалізову-
вати її примусово. Така властивість держави 
відстоювати свою волю і запроваджувати її 
в практику суспільних відносин і є владою. 
В науковій літературі державна влада визна-
чається як „система повноважень і засобів, 
що застосовуються від імені суспільства 
для захисту і реалізації спільного інтересу, 
узгодження загальних і окремих інтересів, 
функцій регулювання і вирішення конфліктів 
у суспільстві” [10, 17]. 

Державна влада здійснюється системою 
державних органів, до яких належать і ор-
гани прокуратури. В науковій літературі 
державні органи визначаються як “група 
осіб або одна особа, що має юридично 
визначену державно-владну компетенцію 
для виконання завдань і функцій держави” 
[17, 92]. Кожен державний орган створюєть-
ся для здійснення певного виду державної 
діяльності, тобто має свої завдання, функції 
та компетенцію. В науковій літературі, як 
правило, до ознак державного органу від-
носять такі: вони є відносно самостійною 
частиною державного механізму (апарату); 
наділені державно-владними повнова-
женнями з метою безпосередньої участі у 
реалізації функцій держави [7; 15]. 

На нашу думку, до загальних ознак 
будь-яких державних органів можна віднес-
ти: 1) вони створюються державою; 2) здій-
снюють від імені держави чітко визначені 
нормативними актами функції, виконують 
відповідні завдання та обов’язки, реалізу-
ють надані їм повноваження; 3) структурно 
складаються із працівників, які виконують 
як основні, так і допоміжні функції (на 
прикладі органів прокуратури, першу 
групу працівників складають прокурорські 
і слідчі працівники, другу — співробітники, 
які працюють у кадрових, інформаційних, 
фінансово-господарських та інших підроз-
ділах обслуговування та забезпечення); 
4) фінансуються із коштів державного або 
місцевого бюджетів.

Аналіз Конституції України дає під-
стави для висновку, що у ній водночас 
використовуються два терміни — “орган 
державної влади” і “державний орган”, 
які вживаються як синоніми. Однак, на 
нашу думку, термін “державний орган” є 
ширшим за змістом ніж “орган державної 
влади”, бо не всі державні органи, тобто 
органи, які функціонують у тій чи іншій 
державі, наділені державною владою і мо-
жуть приймати обов’язкові для виконання 
рішення.

Конституція України передбачає певні 
підходи до визначення державного органу, 
або органу державної влади. Так, згідно з 
частиною другою ст. 19 Основного Закону, 
органи державної влади “зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України” [8]. З цього випливає, 
що за змістом положень Основного Зако-
ну повноваження органу державної влади 
(державного органу) мають бути визначені 
конституційно і (або) законодавчо [5, 52], 
з чим важко погодитись, бо в переважній 
більшості випадків повноваження місцевих 
державних органів, на відміну від загаль-
нодержавних, визначаються підзаконними 
нормативними актами.

Загальновідомим в розвитку держав-
ності є поділ влади на законодавчу, ви-
конавчу та судову, який має давню іс-
торію і традиційно пов’язується з ім’ям 
французького вченого Ш. Монтеск’є [11]. 
Однак у вітчизняній історії ще задовго до 
Ш. Монтеск’є мали місце спроби створити 
конституційний проект незалежної України 
з урахуванням принципу поділу влади, їх 
єдності і взаємодії: законодавча влада — Ге-
неральна Рада, що обирається; виконавча 
влада — гетьман, генеральна старшина та 
обрані представники від кожного полку; су-
дова влада (“Пакти і Конституції” Пилипа 
Орлика, 1710 р.) [12].

Як зазначається у науковій літературі, 
принцип поділу влади складається із систе-
ми вимог: 1) поділ функцій і повноважень 
(компетенції) між державними органами 
відповідно до вимог поділу праці; 2) закріп-
лення певної самостійності кожного органу 
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влади при здійсненні своїх повноважень, 
недопустимість втручання в прерогативи 
один одного і їх злиття; 3) наділення кожно-
го органу можливістю протиставляти свою 
думку рішенню іншого органу і виключення 
зосередження всієї повноти влади в одній із 
гілок; 4) наявність у органів влади взаєм-
ного контролю дій один одного і немож-
ливість зміни компетенції органів держави 
позаконституційним шляхом [17, 97].

На нашу думку, принцип поділу вла-
ди на три гілки (законодавчу, виконавчу 
та судову) в сучасному демократичному 
суспільстві потребує певного уточнення. 
Так, наприклад, найбільшими контроль-
ними повноваженнями наділена все ж таки 
судова влада, оскільки вона є останньою 
інстанцією, де вирішується законність дій 
представників виконавчої та законодавчої 
влади. Більш того, у такому поділі влади 
неясним є правове становище органів про-
куратури, які не можуть бути віднесені до 
жодної із класичних гілок влади. Саме така 
невизначеність породила жваву дискусію 
між науковцями щодо місця органів проку-
ратури у системі органів державної влади, 
про що детальніше мова буде йти нижче. 
Отже, принцип поділу влади не може бути 
реалізований повністю. Класичний підхід до 
розподілу державної влади на законодавчу, 
виконавчу і судову не дає змоги з’ясувати 
сутність влади у повному її обсязі, оскільки 
за межами названих гілок державної влади 
знаходяться деякі контролюючі та нагля-
дові органи, які також наділені владними 
повноваженнями. Тому, поділ влади треба 
сприймати як загальний принцип, а не як 
жорсткий регулятор державної влади.

Що ж стосується самого терміну “орга-
ни прокуратури”, то у ст. 13 Закону України 
“Про прокуратуру” зазначено, що „систему 
органів прокуратури становлять: Генераль-
на прокуратура України, прокуратури Ав-
тономної Республіки Крим, областей, міст 
Києва і Севастополя (на правах обласних), 
міські, районні, міжрайонні, інші прирів-
няні до них прокуратури, а також військові 
прокуратури [14]. 

З’ясування місця органів прокуратури 
у системі органів державної влади набуло 

актуальності у зв’язку із прийняттям Вер-
ховною Радою України Декларації про 
державний суверенітет України, яка прого-
лосила здійснення державного будівництва 
в Україні на основі принципу розпо ділу 
дер жавної влади на законодавчу, вико навчу 
і судову [4], який пізніше був закріплений 
у ст. 6 Конституції України [8]. У резуль-
таті постало питання — до якої із трьох 
гілок влади відноситься прокуратура, що, 
у свою чергу, породжує численні дискусії 
серед науковців та практиків. Так, органи 
прокуратури відносять до: 1) законодавчої 
влади [6, 383–385]; 2) виконавчої влади 
[20, 11]; 3) судової влади [21, 7]; 4) структури 
Міністерства юстиції [9, 25–27]; 5) декількох 
гілок державної влади, зокрема виконавчої 
і судової [22, 41], або усіх одночасно [18, 9]; 
6) окремої влади — прокурорської [16, 30–
35; 2, 107–11]. Останній варіант відстоює і 
автор цієї статті.

Сьогодні, з одного боку, наявність 
прокурорської влади ніхто не заперечує, 
а з іншого — віднесення її до однієї із тра-
диційних гілок влади вважають пробле-
матичним, оскільки прокурорська влада 
істотно відрізняється від названих гілок. 
Звідси доцільним є розгляд особливостей 
прокурорської влади. Наприклад, Л. Да-
виденко до особливостей прокурорської 
влади відносить: 1) прокурорська влада 
— це реальний феномен, що становить 
собою сукупність владних повноважень, 
наданих прокурорам чинним в Україні за-
конодавством; 2) джерелом прокурорської 
влади є Конституція України, Закон Ук-
раїни “Про прокуратуру” та інші закони 
України; 3) структуру прокурорської влади 
створюють два взаємопов’язаних елементи 
— імперативність (панування) і диспозитив-
ність (право іншої сторони в межах закону 
діяти на власний розсуд). У різних галузях 
нагляду названі елементи знаходяться в 
різних співвідношеннях; 4) прокурорська 
влада тісно взаємодіє з судовою. При цьо-
му суд, з одного боку, може скасувати або 
змінити рішення прокурора, а з іншого 
— вимоги прокурора нерідко провадяться 
в життя за підтримки суду; 5) прокурорська 
влада у формі наглядової діяльності проку-
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ратури спрямована на підтримання закон-
ності і правопорядку в країні та повністю 
узгоджується з принципами демократичної 
правової держави [3, 41]. 

На нашу думку, до особливостей про-
курорської влади необхідно віднести і такі: 
1) прийняття загальнообов’язкових рішень, 
за невиконання яких передбачена юридична 
відповідальність; 2) акти прокурорського 
реагування містять як констатацію факту 
порушення закону, так і рекомендації 
(пропозиції) щодо його усунення; 3) за до-
помогою прокурорської влади прокурори 
повідомляють про порушення чинного 
законодавства і порушують у зв’язку з цим 
провадження, не беручи на себе функції 
(повноваження) прийняття по ньому ос-
таточного рішення; 4) право і можливість 
прокурора в межах своїх повноважень ви-
магати від відповідних органів і посадових 
осіб усунути допущені порушення закону, 
вжити передбачених законом заходів для за-
побігання їм. Так, наприклад, відповідно до 
ст. 20 Закону України “Про прокуратуру”, 
під час здійснення прокурорського нагляду 
за додержанням і застосуванням законів 
прокурор має право: безперешкодно за пос-
відченням, що підтверджує займану посаду, 
входити у приміщення органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян, підприємств, установ 
та організацій незалежно від форм влас-
ності....; мати доступ до документів і ма-
теріалів, необхідних для проведення пере-
вірки, в тому числі за письмовою вимогою, 
і таких, що містять комерційну таємницю 
або конфіденційну інформацію; письмово 
вимагати подання до прокуратури для 
перевірки певних документів та матеріалів, 
видачі необхідних довідок, в тому числі 
щодо операцій і рахунків юридичних осіб та 
інших організацій, для вирішення питань, 
пов’язаних з перевіркою; отримувати від 

банків інформацію, яка містить банківську 
таємницю; вимагати для перевірки рішен-
ня, розпорядження, інструкції, накази та 
інші акти і документи, одержувати інфор-
мацію про стан законності і заходи щодо 
її забезпечення; вимагати від керівників 
та колегіальних органів проведення пере-
вірок, ревізій діяльності підпорядкованих 
і підконтрольних підприємств, установ, 
організацій та інших структур незалежно 
від форм власності, а також направлення 
спеціалістів для проведення перевірок, 
відомчих і позавідомчих експертиз; викли-
кати посадових осіб і громадян, вимагати 
від них усних або письмових пояснень 
щодо порушень закону; порушувати в ус-
тановленому законом порядку кримінальну 
справу, дисциплінарне провадження або 
провадження про адміністративне правопо-
рушення, передавати матеріали на розгляд 
громадських організацій; давати приписи 
про усунення очевидних порушень закону 
та ін. [14].

Таким чином, передбачення у Консти-
туції України окремого розділу, зокрема 
ХVІІ під назвою “Прокуратура” серед 
таких органів державної влади як Верховна 
Рада України (Розділ IV), Кабінет Міністрів 
України та інші органи виконавчої влади 
(Розділ VI), судів (Розділ VIII), з одного 
боку, та виконання специфічних завдань 
та функцій, які не властиві іншим органам 
державної влади — з іншого, дає мож-
ливість зробити висновок про існування 
прокурорської влади. Більш того, сьогодні 
є очевидним той факт, що в Україні не існує 
державного органу, який ефективніше, ніж 
прокуратура, виконував би функції нагляду 
за додержанням законів. Саме здійснення 
прокурорського нагляду забезпечує верхо-
венство закону, сприяє єдності та зміцнен-
ню законності в державі.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы о месте прокуратуры в системе органов власти. 

Автор на основе анализа действующего законодательства Украины, специфических задач 
и функций прокуратуры, которые не характерны для других органов государственной 
власти, приходит к выводу о существовании “прокурорской власти”.

SUMMARY
The article tackles the issue of the place of Prosecutor in the system of the organs of power. 

The author comes to the conclusion about the existence of the “prosecutor’s power” relying 
on the analysis of specific tasks and functions of the Prosecutor’s office which are not typical 
for other branches of power. 
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Правовідносини щодо здійснення про-
курорського нагляду за охороною довкілля 
завжди пов’язані з інтересами їх учасників. 
У зв’язку з цим важливим є забезпечення 
належного їх правового регулювання. 
При цьому характер правового регулю-
вання має визначатися з урахуванням двох 
цілей, з одного боку — чіткого закріплення 
повноважень органів прокуратури, що 
дає змогу повно та ефективно виконува-
ти покладені на них завдання, функції та 
реалізувати надані права у сфері нагляду 
за додержанням законів про охорону нав-
колишнього середовища, з іншого — за-
безпечення дотримання прав, свобод та 
законних інтересів учасників досліджуваної 
групи правовідносин.

Питання правового регулювання 
діяльності органів природоохоронної про-
куратури досліджували В. Бабенко, В. Ви-
ноградов, М. Гошовський, Ю. Жарков, 
Е. Жевлакова, В. Зуєв, Т. Мирзаєв, М. Ру-
денко, О. Черв’якова та ін. Але, беручи до 
уваги складність досліджуваної проблеми, 
вона ще залишається дуже актуальною. 

Термін “регулювання” походить від 
латинського слова “regulo” (правило) і оз-
начає впорядкування, налагодження, при-
ведення чого-небудь у відповідність з чим-
небудь [10, 490]. Тому правове регулювання 
необхідно розглядати як засіб упорядкуван-
ня суспільних відносин за допомогою пра-

ва. Аналіз загальнотеоретичних підходів 
вчених щодо з’ясування сутності категорії 
“правове регулювання” [1; 2; 5; 6; 9; 10; 11] 
дав змогу зробити висновок про те, що 
своєрідність правового регулювання поля-
гає у тому, що воно, по-перше, відповідно 
до своєї соціальної природи є таким різно-
видом соціального регулювання, який має 
цілеспрямований, організований, результа-
тивний характер. По-друге, здійснюється 
за допомогою цілісної системи засобів, що 
реально виражають саму матерію права як 
нормативного інституційного утворення 
— регулятора. По-третє, охоплює різні 
сторони суспільного життя, а юридичної 
форми набувають основні та найважливіші 
види суспільних відносин у різних сферах 
людської діяльності, які потребують не 
просто законодавчої форми, а її змістової 
правової наповненості.

Щоб розкрити специфіку правового 
регулювання діяльності органів природо-
охоронної прокуратури необхідно визначи-
тись із його сферою, межами, напрямами 
та механізмом. Так, сфера правового регу-
лювання вказує на те, якою галуззю права 
регулюється певний вид суспільних відно-
син. Під сферою правового регулювання 
ми розуміємо систему суспільних відносин, 
яка врегульована за допомогою права 
(правових засобів). В нашому випадку 
сферою правового регулювання є суспіль-
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ні відносини, які складаються з приводу 
організації та здійснення прокурорського 
нагляду за додержанням законодавства 
в галузі охорони, використання і відтво-
рення природних ресурсів, забезпечення 
екологічної безпеки, а також безпечного 
для здоров’я і життя громадян довкілля, 
запобігання негативному впливові госпо-
дарської діяльності на навколишнє при-
родне середовище, збереження природних 
ресурсів і комплексів. 

Особливість прокурорського нагляду 
за додержанням законів про охорону нав-
колишнього середовища полягає у тому, 
що його предмет та об’єкти регулюються 
правовими нормами багатьох правничих 
наук, зокрема конституційного, екологіч-
ного, адміністративного, кримінального, 
господарського, земельного тощо. Тому, 
здійснюючи прокурорський нагляд за 
додержанням законів про охорону навко-
лишнього середовища, прокурори повинні 
знати не лише методику та тактику його 
проведення, а й особливості правового 
регулювання піднаглядних об’єктів.

Що стосується меж правового регулю-
вання, то під ними в теорії права розуміють-
ся “засоби владно-вольового впливу держа-
ви в особі її органів на суспільні відносини, 
поведінку людини” [10, 494]. Межі право-
вого регулювання встановлюють рамки 
поширення права, оскільки ніхто не буде 
заперечувати той факт, що врегулювати 
усі відносини у сфері використання і від-
творення природних ресурсів, забезпечення 
екологічної безпеки, а також безпечного 
для здоров’я і життя громадян довкілля, 
запобігання негативному впливові госпо-
дарської діяльності на навколишнє при-
родне середовище, збереження природних 
ресурсів і комплексів практично немож-
ливо. Як наслідок, врегульовані правом 
повинні бути лише ті суспільні відносини, 
які об’єктивно потребують такого регулю-
вання. Отже, межі правового регулювання 
встановлюють рамки поширення права на 
певну групу суспільних відносин, визнача-
ють характер впливу права на свідомість 
і діяльність людини, тобто відмежовують 
правовий вплив від не правового.

В теорії права до основних напрямів 
правового регулювання, як правило, від-
носять: 1) закріплення і охорону нових 
суспільних відносин; 2) заборону певних 
суспільних відносин і поведінки; 3) зміну 
характеру відносин у певній сфері; 4) сти-
мулювання розвитку певних суспільних 
відносин [10, 494].

До основних напрямів правового 
регулювання діяльності органів приро-
доохоронної прокуратури ми відносимо: 
1) закріплення їх правового статусу (мети, 
завдань, функцій, обов’язків, повноважень, 
гарантій та відповідальності); 2) визна-
чення: а) системи суспільних відносин, 
які охороняються природоохоронним 
законодавством; б) завдань та принципів 
законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища; в) об’єктів 
правової охорони навколишнього при-
родного середовища як сукупності при-
родних і природно-соціальних умов та 
процесів, природних ресурсів, залучених в 
господарський обіг і невикористовуваних 
в народному господарстві в даний період 
(земля, надра, води, атмосферне повітря, 
ліс та інша рослинність, тваринний світ), 
ландшафтів та інших природних комплек-
сів, природно-заповідного фонду України, 
здоров’я і життя людей; г) екологічних 
прав та обов’язків фізичних та юридичних 
осіб; ґ) повноважень органів законодавчої 
та виконавчої влади (особливо тих, які 
наділені контрольними повноваженнями 
в сфері охорони навколишнього середо-
вища), громадських формувань; д) засад 
здійснення державного обліку об’єктів, що 
шкідливо впливають на стан навколишньо-
го природного середовища; е) основних 
засад стандартизації і нормування в галузі 
охорони навколишнього природного сере-
довища; є) підстав та умов використання 
природних ресурсів; ж) економічних за-
ходів забезпечення охорони навколишньо-
го природного середовища; з) підстав від-
повідальності за порушення законодавства 
про охорону навколишнього природного 
середовища; 3) закріплення організаційних 
та управлінських засад здійснення проку-
рорського нагляду за додержанням законів 
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про охорону навколишнього середовища, 
зокрема врегулювання таких питань як 
організаційно-штатна робота в органах 
природоохоронної прокуратури; кадрове 
забезпечення природоохоронної проку-
ратури; планування; внутрівідомчий кон-
троль; прийняття управлінських рішень; 
інформаційне, фінансове та матеріальне  
забезпечення діяльності природоохоронної 
прокуратури; взаємодія та координація. 

Специфічною ознакою будь-якого 
правового регулювання є те, що воно має 
особливий механізм. Механізм правового 
регулювання визначається в теорії права 
як система правових засобів, за допомо-
гою яких забезпечується результативний 
правовий вплив на суспільні відносини, еле-
ментами якого є юридичні норми, правові 
відносини, акти реалізації суб’єктивних 
юридичних прав та обов’язків, акти за-
стосування права [7, 150]. О.Ф. Скакун до 
елементів механізму правового регулю-
вання, зокрема, відносить: 1) принципи 
права, норми права, нетипові правові роз-
порядження (спеціалізовані норми права), 
об’єктивовані в нормативно-правових 
актах; 2) правовідносини, суб’єктивні юри-
дичні права і обов’язки в їх індивідуалізації 
(конкретизації); 3) акти безпосередньої 
реалізації прав і обов’язків; 4) акти засто-
сування норм права [10, 500]. Зазначену 
структурну побудову елементного складу 
механізму правового регулювання підтри-
муємо і ми.

Беручи до уваги те, що в теорії права 
та у галузевих науках досить послідовно 
досліджений елементний склад механізму 
правового регулювання, вважаємо доціль-
ним перейти до безпосереднього розгляду 
системи нормативно-правових актів, які 
складають основу правового регулюван-
ня діяльності органів природоохоронної 
прокуратури. В спеціальній науковій лі-
тературі пропонуються різні класифікації 
нормативно-правових актів, які регулюють 
правовідносини щодо охорони навколиш-
нього середовища. Так, В.І. Бабенко та 
М.В. Руденко, за характером нормативно-
правових приписів, предмета правового 
регулювання та цільовою спрямованістю 

такі акти орієнтовно класифікують на: 
а) нормативно-правові акти, які спрямовані 
на забезпечення реалізації права громадян 
на охорону здоров’я, зокрема безпечне для 
життя і здоров’я навколишнє природне се-
редовище; б) нормативно-правові акти, які 
закріплюють вимоги забезпечення екологіч-
ної безпеки у процесі стандартизації і сер-
тифікації продукції, товарів, послуг тощо; 
в) нормативно-правові акти, які спрямовані 
на регламентування екологічної безпеки 
у процесі реалізації продукції, товарів та 
захисту прав споживачів; г) нормативно-
правові акти, які містять вимоги екологічної 
безпеки у процесі підприємницької, іншої 
господарської діяльності; ґ) нормативно-
правові акти, які передбачають вимоги і 
нормативи екологічної безпеки у процесі 
охорони праці; д) нормативно-правові акти, 
які встановлюють вимоги екологічної безпе-
ки при здійсненні інвестиційної, інновацій-
ної, містобудівної та іншої господарської 
діяльності; е) нормативно-правові акти, які 
встановлюють комплекс спеціальних вимог 
щодо забезпечення екологічної безпеки 
у разі здійснення діяльності в аграрному 
секторі економіки; ж) нормативно-правові 
акти, які регламентують забезпечення еколо-
гічних вимог, у тому числі вимог екологічної 
безпеки у надзвичайних ситуаціях; з) норма-
тивно-правові акти, які закріплюють вимоги 
екологічної безпеки у процесі використання 
хімічних та інших токсичних, шкідливих і 
небезпечних речовин, їх сполук, продуктів 
біотехнологій, інших біологічних агентів, 
а також мінеральних добрив, у тому числі 
пестицидів і агрохімікатів; и) нормативно-
правові акти, які спрямовані на попереджен-
ня настання екологічної небезпеки у процесі 
використання ядерної енергії, поводження 
з радіоактивними матеріалами і відходами 
та радіаційний захист населення; і) норма-
тивно-правові акти, які встановлюють еко-
лого-правовий статус органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування 
та їхні повноваження в галузі забезпечення 
екологічної безпеки [3, 43–46].

Підтримуючи думку наведених ав-
торів про те, що “правові приписи щодо 
забезпечення екологічної безпеки напов-
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нюють сьогодні більшість законодавчих 
і підзаконних актів України і тим самим 
справляють комплексний, міжгалузевий, 
наскрізний, універсальний вплив на рег-
ламентацію різних правовідносин, що 
характерно для здійснення прокурорських 
наглядових заходів у сфері охорони дов-
кілля” [3, 43], хочемо водночас відзначити 
недосконалість запропонованої ними 
класифікації нормативно-правових актів у 
сфері охорони навколишнього середовища 
(довкілля), що, в першу чергу, пов’язано з 
тим, що така класифікація не охоплює усі 
можливі та обов’язкові напрями проку-
рорського нагляду за додержанням законів 
про охорону навколишнього середовища, 
тобто наведений у ній перелік нормативних 
актів не містить усі можливі об’єкти право-
вої охорони навколишнього природного 
середовища, які визначені у ст. 5 Закону 
України “Про охорону навколишнього 
природного середовища”. Крім того, у 
цій класифікації не йдеться про такі базові 
для прокурорського нагляду нормативні 
акти як Конституція та Закон України 
“Про прокуратуру”, акти Президента та 
Кабінету Міністрів, а також внутрівідомчі 
підзаконні нормативні акти Генеральної 
прокуратури України.

На нашу думку, система нормативно-
правових актів, які регулюють діяльність 
органів природоохоронної прокуратури 
щодо здійснення прокурорського нагля-
ду за додержанням законів про охорону 
навколишнього середовища, являє собою 
сукупність законодавчих та підзаконних 
нормативно-правових актів, які безпосе-
редньо чи опосередковано регулюють їх 
діяльність. Звідси, вважаємо доцільним 
усю сукупність нормативно-правових актів 
у досліджуваній нами сфері класифікувати 
за такими підставами: 1) за юридичною 
силою на: а) законодавчі; б) підзаконні 
нормативні акти; 2) за сферою дії на: а) за-
гальні; б) відомчі; 3) за галузями права на: 
а) екологічні; б) цивільні; в) кримінальні; 
г) адміністративні та ін.; 4) за напрямами 
(об’єктами) прокурорського нагляду на 
такі, що охороняють: а) земельні ресурси; 
б) водні ресурси; г) лісові ресурси; ґ) надра; 

д) атмосферне повітря; е) тваринний світ; 
є) природно-заповідний фонд; ж) зберіган-
ня, використання, утилізацію, транспорту-
вання відходів; 5) залежно від напряму ор-
ганізаційно-управлінського забезпечення 
діяльності природоохоронних прокуратур, 
зокрема ті, які а) визначають правовий 
статус природоохоронних прокуратур; 
б) визначають особливості організаційно-
штатної роботи в органах природоохорон-
ної прокуратури; в) особливості кадрового, 
інформаційного, фінансового, матеріаль-
ного забезпечення організації діяльності 
природоохоронних прокуратур; г) визна-
чають субординаційні та реординаційні 
відносини в діяльності природоохоронних 
прокуратур, відносини взаємодії та коорди-
нації, внутрівідомчі контрольно-наглядові 
відносини та ін.

У широкому розумінні, коли ми вико-
ристовуємо термін “система нормативно-
правових актів”, які регулюють діяльність 
органів природоохоронної прокуратури, 
мова йде про Конституцію України, закони 
та законодавчі акти України, міжнародно-
правові акти, нормативні акти Президента 
України та Кабінету Міністрів України, 
міністерств та відомств, а також відомчі 
нормативні акти з питань організації 
прокурорського нагляду в цілому та за 
додержанням законів про охорону навко-
лишнього середовища, зокрема у формі 
наказів, директив, порадників, положень, 
статутів, правил, інструкцій тощо, які 
передбачають конкретні форми, напрями 
та процедуру реалізації цього виду проку-
рорського нагляду. Звідси ми підтримуємо 
думку В.І. Бабенка та М.В. Руденка про 
те, що практично немає такої сфери діяль-
ності, нормативно-правове регулювання 
якої не зачіпало б забезпечення її з позицій 
вимог екологічної безпеки, тобто реально 
у законодавчому процесі простежуєть-
ся процес екологізації багатьох галузей 
законодавства, який тісно пов’язаний із 
впровадженням у “тканину” матеріально-
правових і процесуально-правових норм і 
приписів різних вимог, правил і нормативів 
екологічної безпеки [3, 42–43; 4, 18–24].

Важливе значення для здійснення нагля-
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ду за додержанням законів про охорону нав-
колишнього середовища мають роз’яснення, 
що містяться в постановах Конституційного 
Суду України, Пленуму Верховного Суду 
України, Президії Вищого господарського 
суду України з питань застосування еколо-
гічного законодавства, і які у зв’язку з цим 
надають офіційні, а отже і обов’язкові для 
застосовування роз’яснення з екологічних 
питань [7; 8]. Однак слід зазначити, що тлу-
мачення норм права не містить самостійних 
норм права. Воно лише встановлює зміст і 
сферу дії акта, якій піддається тлумаченню, 
права і обов’язки суб’єктів права, вказує, як 
зміна умов, поява нових фактів впливають 
на застосування норми права тощо.

Підводячи підсумок, вважаємо доціль-
ним правове регулювання діяльності органів 
природоохоронної прокуратури визначити 
як юридичний вплив держави за допомо-
гою нормативно-правових актів та інших 
засобів юридичної техніки на суспільні 
відносини, які виникають з приводу визна-
чення їх правового статусу, організаційної 
структури, а також правових, економічних 
та соціальних основ організації охорони 
навколишнього природного середовища 
органами виконавчої влади, місцевого 
самоврядуванні, контролюючими і пра-
воохоронними органами, та відповідних 
нормативів (стандартів) у цій сфері.
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РЕЗЮМЕ
В статье автор рассматривает вопросы о сфере, границах, направлениях и механизме 

правового регулирования деятельности природоохранной прокуратуры. Проводится 
классификация нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность при-
родоохранной прокуратуры, предлагаются рекомендации по совершенствованию ее 
деятельности.
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SUMMARY
The article tackles the issues of sphere, limitations, directions and the mechanism of 

legal regulation of the activities of environmental Prosecutor’s Office. The classification of 
regulatory documents regarding the activities of environmental protection prosecutor’s office 
are represented in the article. The recommendations concerning its improvement make it 
practical.
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Питання правового статусу та реалі-
зації актів прокурорського реагування 
не можна розглянути окремо від питання 
правового статусу прокуратури в системі 
органів державної влади України.

Проблемам правового статусу, органі-
зації діяльності, функцій, прокурорському 
нагляду та актам прокуратури приділено 
значну увагу. Ця проблематика висвітлена 
у роботах багатьох українських та зарубіж-
них вчених та фахівців, серед яких І.В. Вер-
нидубов, О.Б. Давиденко, В.В. Долежан, 
В.С. Зеленецкий, П.М. Каркач, М.В. Ко-
сюта, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, 
Ю.Є. Полянський, М.В. Руденко, В.М. Са-
вицький, Г.П. Середа, К.Ф. Скворцов,     
В.Я. Тацій, О.Б. Черв’якова, П.В. Шумсь-
кий та ін. 

Разом з тим, дискусії щодо правового 
статусу, який займає прокуратура в де-
ржавно-правовій системі, її взаємовідно-
син з іншими органами державної влади, 
тривають і досі.

В першу чергу, звернімося до відо-
мої теорії поділу влади, запропонованої 
Д. Локком і Ш. Монтеск’є, яка знайшла 
пристосування в нашій країні. 

Д. Локк і Ш. Монтеск’є вважали, що 
практичне застосування поділу влади має 
бути спрямовано передусім на обмеження 
королівського абсолютизму через дію 
системи стримувань і противаг у відно-

синах між різними органами державної 
влади. Проте, як цілком слушно зазначив 
М.В. Косюта, “в умовах сучасного демок-
ратичного суспільства практичне застосу-
вання поділу влади передусім переслідує 
мету впорядкування державно-владної 
діяльності для того, щоб держава в ціло-
му і окремі складові частини державного 
механізму найефективніше реалізовували 
функції державного управління і пов’язані 
з ними функції соціального контролю” 
[10, 11]. 

Правильне розуміння принципу поділу 
державної влади багато в чому залежить 
від того, який зміст вкладається в це понят-
тя. Розглянемо декілька позицій. 

Так, С.Л. Лисенков зазначав що, 
державна влада — це здатність окремих 
суб’єктів підпорядковувати своїй волі 
поведінку інших суб’єктів у сфері управ-
ління справами суспільства шляхом ви-
користання державного апарату [12, 46]. 
П.М. Рабінович визначає державну владу 
лише як “здатність держави підпоряд-
ковувати своїй волі поведінку людей та 
діяльність об’єднань, що знаходяться на її 
території” [17, 51]. В.Є. Чиркин розглядає 
державну владу, як “надлежність держа-
ви, яку від її імені здійснюють державні 
органи і державні службовці (посадові 
особи)” [23, 42]. На думку В.В. Копєй-
чикова, доцільно говорити не про поділ 
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державної влади, а про поділ сфери праці 
і повноважень між різними суб’єктами, 
які за родом своєї діяльності реалізують 
функції держави [9, 91]. 

Як відомо, в статті 6 Конституції Ук-
раїни закріплено, що державна влада в 
Україні здійснюється на засадах її поділу 
на законодавчу, виконавчу та судову. 

Законодавча влада — це делегована 
народом своїм представникам у парламенті 
(Верховній Раді України) державна влада, 
що має виключне право приймати закони. 
Відповідно до статті 75 Конституції Украї-
ни “єдиним органом законодавчої влади 
в Україні є парламент — Верховна Рада 
України” [8].

Виконавча влада — влада, що має пра-
во безпосереднього управління державою. 
Носієм цієї влади в масштабах усієї країни 
є уряд, який забезпечує виконання законів 
та інших актів законодавчої влади, є від-
повідальним перед нею, підзвітним і під-
контрольним їй. Відповідно до статті 113 
Конституції України “Кабінет Міністрів 
України є вищим органом у системі органів 
виконавчої влади”.

Судова влада — незалежна влада, 
що охороняє право, виступає арбітром у 
спорі про право, відправляє правосуддя. 
Роль судової влади полягає у стримуванні 
двох інших гілок влади в рамках права і 
конституційної законності шляхом здійс-
нення конституційного нагляду і судового 
контролю за ними. Відповідно до статті 124 
Конституції України “правосуддя в Україні 
здійснюється виключно судами”.

В науці існує класифікація органів де-
ржавної влади за певними критеріями. Ми 
розглянемо тільки один критерій розподілу 
органів державної влади — зміст діяльності 
органів державної влади, оскільки, на нашу 
думку, саме функціональна ознака є визна-
чальною для поділу влади.

Так, С.Л. Лисенков за змістом діяль-
ності органів державної влади поділяє їх на 
законодавчі, виконавчі та органи правосуд-
дя [12, 87]. У своїх роботах А.М. Колодій та 
В.В. Копєйчиков визначають органи зако-
нодавчої влади, органи виконавчої влади, 
органи судової влади та контрольно-на-

глядові органи [9, 90]. П.М. Рабінович 
розрізняє органи законодавчої влади, глава 
держави, органи державного управління 
(виконавчої влади), судові органи, органи 
контрольно-наглядові [17, 54].

Щодо змісту частини першої стат-
ті 6 Конституції України, то науковці 
розуміють це положення по-різному, 
наприклад, В.М. Косюта, В.В. Сухонос, 
В.Я. Тацій вважають, що поділ влади не є 
беззастережною вказівкою і не виключає 
можливість існування інших самостійних 
інститутів влади [10, 16; 20, 10; 21, 27]. В 
той же час В.Г. Гончаренко зазначає, що 
конституційний принцип поділу влади 
на законодавчу, виконавчу та судову є 
вичерпним, про що свідчить сполучник 
“та” [4, 21]. 

Багато дослідників розглядають за-
конодавчу, виконавчу і судову влади як 
фундаментальні, що складають, так би 
мовити, каркас державного організму. 
Проте, як зауважив В.М. Косюта, “чим 
складніше є апарат держави, тим розгалу-
женішим є її функції, а значить, неминуче 
виникає потреба у нових гілках влади, які 
існують об’єктивно, незалежно від того, чи 
відповідає це якимось теоретичним посту-
латам” [10, 16]. 

Між тим, В.Г. Гончаренко наголошує, 
що “реалізація влади вимагає функціональ-
ного розмежування. Поділяється не влада, 
а функції її здійснення” [4, 21]. 

Якщо виходити з цієї позиції, яку ми 
підтримуємо, то визначений поділ функцій 
державної влади не виключає здійснення в 
системі управління державою функцій, які 
прямо не можуть бути віднесені ні до зако-
нодавчої, ні до виконавчої, ні до судової 
влади, а саме функцій влади, а не її гілок. 

Виходячи із зазначеного, В.Г. Гон-
чаренко пропонує доповнити існуючий 
перелік, який слід розуміти не як окремі 
влади, а саме як функції єдиної влади, 
установчою і контрольною функціями 
(цілком значущими є також інформацій-
на, організаційно-господарська і виховна 
функції влади). Тоді можна буде побачити, 
що, наприклад, Президент і прокуратура 
мають владні повноваження, чого не мож-
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на сказати за існуючої редакції статті 6 
Конституції [4, 21]. 

Президент України, наприклад, фор-
мально не входить до жодної з гілок 
державної влади, хоча як глава держави, 
гарант державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності України, додержання 
Конституції України, прав і свобод людини 
і громадянина, він має компетенцію у всіх 
сферах влади. 

Що ж стосується прокуратури, яка, 
безумовно, має не абиякі владні повнова-
ження, то з урахуванням викладеного слід 
зробити спробу визначити її правовий 
статус в системі поділу влади. Необхідність 
поглибленого вивчення правового статусу 
прокуратури аргументується ще і тим, що 
його конкретизація дозволить прискорити 
проведення конституційно-правової ре-
форми в Україні.

Прокуратура України становить де-
ржавну, єдину, централізовану, багато-
функціональну систему. Її статус та роль 
у державі визначаються цілями і задачами 
її діяльності, повноваженнями та ефектив-
ністю. Конституційні основи організації 
та діяльності прокуратури визначені, як 
відомо, статтею 121 розділу VII, присвя-
ченого прокуратурі. Однак ні зазначені 
конституційні норми, ні Закон України 
“Про прокуратуру” від 5 листопада1991 р. 
ніяк не дають відповіді на питання, до яких 
же органів державної влади України необ-
хідно віднести прокуратуру.

Проблема визначення місця прокурату-
ри в державному механізмі існує протягом 
багатьох років та загострюється у зв’язку 
із вимогами привести діяльність прокура-
тури у відповідність із Конституцією та 
міжнародними зобов’язаннями України. У 
зв’язку з цим чимало науковців, прагнучи 
підкреслити самостійність і винятковість 
своєї позиції щодо правового статусу про-
куратури, використовують різні шляхи для 
визначення однакових по суті понять.

Так, О.Р. Михайленко вважає, що 
особливості прокуратури, як унікальної 
державної інституції, не дають підстав 
для її включення до якоїсь із гілок влади 
[13, 44–47], аналогічні або близькі точки 

зору висловили С.Л. Лисенков [12, 87], 
К.Ф. Скворцов [19, 98], О.М. Бандурка 
[2, 41] та інші. В.Я. Тацій стверджує, що 
соціальне призначення прокуратури 
— контрольно-наглядова функція, а про-
куратуру треба закріпити в Конституції як 
контрольно-наглядову гілку влади [21, 29]. 
В.В. Сухонос наголошує, що саме проку-
ратура виконує функції одного з елементів 
“стримувань і противаг” і є єдиним орга-
ном, який надійно працює, а прорахунки у 
визначенні місця прокуратури викликають 
негативні наслідки як для правоохоронних 
органів, так і для суспільства в цілому, тому 
“прокуратура має посісти самостійне місце 
в системі органів державної влади” [20, 11], 
Ю.Є. Полянський визначає прокуратуру 
“самостійною системою державних ор-
ганів” [16, 3], подібну точку зору розділя-
ють М.В. Руденко та Г.П. Середа [18, 99], 
П.В. Шумський [25, 41] та інші. 

Для порівняння розглянемо статуси 
прокуратур у системах влади інших держав. 
Спробу класифікації держав залежно від 
статусу прокуратури в системі їх державних 
органів зробили В.М. Додонов і В.Е. Крут-
ських. Ці автори виділяють чотири групи 
країн:1) країни, де прокуратура входить до 
міністерства юстиції, хоча при цьому може 
відноситись до органів правосуддя і діяти 
при судах, а прокурори можуть належати 
до суддівського корпусу (магістратури) 
(США, Франція, Данія, Бельгія та ін.); 
2) країни, де прокуратура повністю вклю-
чена до складу судової системи і перебу-
ває при судах або користується у межах 
судової влади адміністративною автоно-
мією (Албанія, Іспанія, Італія); 3) країни, 
де прокуратура виділена в самостійну 
систему і підзвітна парламенту або главі 
держави (В’єтнам, КНДР, КНР, Бразилія, 
Португалія); 4) країни, де прокуратури або 
її прямого аналогу взагалі немає (Велика 
Британія, Ірландія) [6, 5–6]. 

Прокуратура України посідає особливе 
місце в системі державних органів влади, 
що обумовлено специфікою її завдань і 
функцій. Так, відповідно до статті 4 Закону 
України “Про прокуратуру” діяльність ор-
ганів прокуратури спрямована на всемірне 
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утвердження верховенства закону, зміц-
нення правопорядку і має своїм завданням 
захист від неправомірних посягань на: 
1) закріплені Конституцією України неза-
лежність республіки, суспільний та держав-
ний лад, політичну та економічну системи, 
права національних груп і територіальних 
утворень; 2) гарантовані Конституцією, ін-
шими законами України та міжнародними 
правовими актами соціально-економічні, 
політичні, особисті права і свободи людини 
і громадянина; 3) основи демократичного 
устрою державної влади, правовий статус 
місцевих рад, органів самоорганізації на-
селення [7].

В Конституції України закріплено, що 
на прокуратуру покладаються такі функції: 
1) підтримання державного обвинувачення 
в суді; 2) представництво інтересів гро-
мадянина або держави в суді у випадках, 
визначених законом; 3) нагляд за додер-
жанням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнан-
ня, досудове слідство; 4) нагляд за додер-
жанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, а також 
при застосуванні інших заходів примусо-
вого характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян; 5) нагляд за 
додержанням прав і свобод людини і гро-
мадянина, додержанням законів з цих пи-
тань органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими і 
службовими особами. Перехідними поло-
женнями Конституції, а саме пунктом 9, за 
прокуратурою збережено виконання від-
повідно до чинного законодавства функції 
нагляду за додержанням і застосуванням 
законів (тобто загальний нагляд) — до 
введення в дію законів, що регулюють 
діяльність державних органів щодо конт-
ролю за додержанням законів [8].

Отже, загальний нагляд прокуратури 
все ж таки залишається. Прокуратура, 
здійснюючи нагляд за додержанням і 
правильним застосуванням законів Кабі-
нетом Міністрів України, міністерствами 
та іншими центральними органами ви-
конавчої влади, органами державного і 
господарського управління та контролю, 

Радою міністрів АРК, місцевими Радами, 
їх виконавчими органами, військовими 
частинами, політичними партіями, громад-
ськими організаціями, масовими рухами, 
підприємствами, установами і організа-
ціями, незалежно від форм власності, під-
порядкованості та належності, посадовими 
особами та громадянами, діє незалежно від 
органів державної влади. 

Тут виникає парадоксальна ситуація 
— прокуратура випадає з переліку органів 
державної влади України?! Порушується 
також, закріплений в Конституції України, 
принцип поділу державної влади на зако-
нодавчу, виконавчу і судову. Не спрацьовує 
і “система стримувань і противаг”, оскільки 
немає нагляду і контролю за самою про-
куратурою, а прокуратура, здійснюючи 
загальний нагляд, виходить, не стоїть на 
одній сходинці з іншими органами держав-
ної влади, а підноситься над ними.

Тож питання щодо статусу прокура-
тури в Україні до цього часу остаточно не 
вирішено, і не приведено у відповідність 
із Конституцією, що викликає потребу у 
поглибленому науковому пошуку шляхів 
її реформування в інтересах суспільства і 
держави. 

Як слушно зазначив В.Г. Гончаренко, 
каменем спотикання є горезвісний загаль-
ний нагляд, який цілком обґрунтовано пе-
рекладається як “тотальний” і оцінюється 
як такий, що суперечить загальновизнаним 
і закріпленим уявленням про права та сво-
боди людини і громадянина [5, 56]. 

Прихильники загального нагляду про-
куратури вважають існуючу модель проку-
ратури ідеальною для України, оспорюють 
всі припущення про обмеження чи усунення 
загального нагляду, прогнозуючи негатив-
ні наслідки як для правоохоронних органів, 
так і для суспільства в цілому, пропонують 
навпаки розширити нагляд до тих меж, які 
були при Радянському Союзі [2, 41; 13, 138; 
20, 10–11; 25, 41].

Поряд з цим існують і інші точки зору, 
з якими не можна не погодитися. Нап-
риклад, В.І. Шишкін вважає загальний 
нагляд “історично безперспективним, а 
тому мало результативним, оскільки при 
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неспроможному господарському механізмі 
ніякий “нагляд”, як би він не намагався 
добитися додержання вимог нормативних 
актів, не може нейтралізувати або згладити 
ті суперечності, які закладено всередині цієї 
системи…, нагляд має бути зведений до 
мінімуму або трансформуватися в сферу су-
дової відповідальності за порушення норм 
законів” [24, 8]. В.Г. Гончаренко вважає, 
що прокурорський нагляд необхідно при-
вести в рамки Конституції — дотримання 
законів в оперативно-розшуковій діяль-
ності, дізнанні, досудовому слідстві, вико-
нанні судових рішень, застосуванні інших 
заходів примусового характеру. Більше 
того — прокурор має право (і обов’язок) 
реагувати на порушення законів, звертати 
на це увагу порушників та відстоювати 
інтереси громадянина або держави в суді 
[5, 56]. 

Виходячи з наведених міркувань, слід 
зауважити, що при вирішенні проблеми 
правового статусу та реформування проку-
ратури треба враховувати також культуру 
і історичний досвід України та ставлення 
суспільства до прокуратури. 

Отже, виконуючи різні владні функції 
(судову, виконавчу, інформаційну тощо), 
основною з яких є контрольна, прокурату-
ра займає місце самостійного контрольно-
наглядового державного органу і не нале-
жить до жодної з гілок влади, закріплених 
у Конституції України.

Визначивши місце прокуратури в сис-
темі інститутів влади у функціональному 
сенсі ми можемо вирішувати питання про 
правовий статус актів прокурорського ре-
агування в системі актів органів державної 
влади.

Встановлення та застосування норм 
права у процесі державного управління 
здійснюється державними органами, че-
рез видання актів державного управління 
[9, 89; 26, 20]. Результати здійснення де-
ржавними органами своїх повноважень 
фіксуються у певних офіційно-докумен-
тальних формах, тобто юридичних актах. 
Саме зміст цих актів і визначає їх місце 
в системі юридичних актів України та їх 
особливості.

Почнемо з розгляду поняття “юри-
дичний акт”, яке в загальній теорії права 
пов’язано із поняттям “юридичний факт”. 
У житті суспільства постійно виникають 
різноманітні юридичні факти, які викли-
кають, змінюють або припиняють пра-
вовідносини [12, 219–220]. Зазначається, 
що юридичні факти — це “передбачені 
в законі обставини, які є підставою для 
виникнення (зміни, припинення) конкрет-
них прав та обов’язків. Юридичні факти 
поділяються на дві групи: події та дії… Дії 
— життєві факти, які є волевиявленнями 
(тобто результатом свідомої діяльності) 
людей. Вони, у свою чергу, поділяються на 
правомірні (такі, що відповідають припи-
сам правових норм) та неправомірні (такі, 
що суперечать законодавству, є правопо-
рушеннями) дії. Серед правомірних дій 
важливе місце посідає юридичний акт: акти 
застосування права, різного роду правочи-
ни, а також заяви та скарги…” [26, 448].

Документ визначається як матеріаль-
ний носій запису з зафіксованою на ньому 
інформацією, яка за своїм змістом та фор-
мою свідчення є джерелом відомостей, що 
мають певне юридичне значення [26, 121].

Юридичний акт вживається в літе-
ратурі в багатьох значеннях. Його не-
рідко розкривають через такі поняття, 
як “дія-волевиявлення”, “вольова дія”, 
“документ”, “письмовий документ”, “зов-
нішнє вираження волі”, “засіб вираження 
рішення” тощо [22, 15]. Такий широкий 
спектр значень одного терміна частково 
зумовлюється етимологією найближчого 
родового поняття, тобто поняття “акт”. 
У словниках міститься вказівка на те, що 
слово “акт” походить від лат. actus — дія 
та actum — документ. Отже, під терміном 
“акт” розуміється і вчинок, дія, і офіційний 
документ як результат такої дії [15, 21; 
26, 448].

Поняття “юридичний акт” нерідко 
взагалі не вивчається як окрема юридична 
категорія або ототожнюється з правовим 
актом. Такий підхід не враховує певні 
аксіоматичні положення теорії права, 
зокрема, нормативний характер права. 
Правові акти — це акти, які надають праву 
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формальної визначеності, є формою права 
як системи норм і принципів та містять всі 
ознаки права. Фактично, правовий акт є 
ідентичним з усталеним поняттям “нор-
мативно-правовий акт”. Правовий акт 
завжди є юридичним, в той час, як далеко 
не кожний юридичний акт може бути виз-
наний правовим [22, 16]. 

Як зазначалося, юридичні акти охоп-
люють як акти-дії, так і акти-документи. 
Кожна з цих груп юридичних актів має 
свої особливості, однак же більше уваги 
приділимо юридичним актам-документам, 
оскільки переважна більшість юридичних 
актів органів державної влади, у тому числі 
акти прокуратури, мають форму актів-
документів. Юридичні акти як офіційні 
документи виступають носіями змістових 
елементів правової системи — правових 
норм, індивідуальних рішень у конкретній 
справі тощо. 

Юридичні акти органів державної вла-
ди в усій своїй різноманітності відіграють 
в механізмі правового регулювання неод-
накову роль: вони або утворюють основу 
цього механізму (нормативні приписи), або 
виражають індивідуальну правозастосовну 
діяльність компетентних органів (владні 
індивідуальні приписи органів держави), 
виступають результатом інтерпретаційної 
діяльності, реалізації контрольних функцій 
органів державної влади, всього спектра 
повноважень державних органів у механіз-
мі “стримувань та противаг”. Разом з цим, 
юридичні акти як юридичні форми мають 
й загальні риси, що й зумовлює існування 
конструкції “юридичний акт” як такої 
[1, 192; 17, 119–122].

Слід зазначити, що, не дивлячись на 
глибокі дослідження в теорії права, в теорії 
юридичних актів відсутня конкретна класи-
фікація юридичних актів органів державної 
влади за різними критеріями, що дозволило 
б чітко розташувати і розставити юридичні 
акти в тій лінії, де кожний з них має своє 
місце і знаходить вірне співвідношення з 
іншими актами. 

Традиційно юридичні акти класифі-
куються за такими критеріями: 1) за юри-
дичною силою — на закони і підзаконні 

нормативно-правові акти; 2) за суб’єктами 
видання — на акти народу, акти органів де-
ржави, органів місцевого самоврядування, 
спільні акти органів держави і недержавних 
організацій; 3) за сферою дії — на акти за-
гальної дії, акти місцевої дії, відомчі акти, 
акти внутрішньої дії; 4) за галузями зако-
нодавства — на адміністративні, цивільні, 
кримінальні, інші; 5) за характером воєви-
явлення компетентного суб’єкта — на акти 
встановлення норм права, акти зміни норм 
права, акти скасування норм права; 6) за 
ступенем абстрактності правових норм 
— на первинні та конкретизаційні; 7) за 
часом дії — акти невизначеної дії та акти 
визначеного строку [1, 199; 9; 12, 149–151; 
17, 120].

Такий вид юридичних актів, як акти 
прокурорського реагування відокремлено 
саме за суб’єктом прийняття акта.

Беручи участь у межах своєї компетен-
ції, визначеної Конституцією, Законом Ук-
раїни “Про прокуратуру”, іншими актами 
законодавства у розгляді різних конфліктів 
на ґрунті застосування права, прокурори та 
інші посадові особи прокуратур, які мають 
класні чини, видають різноманітні правові 
акти [16, 3]. Нас цікавлять саме акти про-
курорського реагування, тому в першу 
чергу звернімося до визначення поняття 
“реагування”.

У словниках визначено, що слово “ре-
агування” походить від “реагувати” (від 
латин. префіксу re — знову и ago — дія), 
що означає по-перше, відгукуватись пев-
ним чином на подразнення, вплив зовні і, 
по-друге, проявляти свое відношення до 
чого-небудь [15, 670]. 

Існує також інший підхід — визначен-
ня слова шляхом його протиставлення 
схожим поняттям. Так слово “реагувати” 
є синонімом “відгукнутися”, але якщо 
ці слова протиставити одне одному, то 
зрозуміло, що “реагувати” має на увазі 
більш автоматичну реакцію за принци-
пом “стимул — відповідна реакція”, крім 
того, коли людина реагує на події, вона 
використовує заучені моделі поведінки, а 
коли відгукується, то діє “тут і зараз” [27]. 
Отже, можна зробити висновок, що під 
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“реагуванням” слід розуміти не просто 
дію у відповідь на вплив чи подразнення, 
а ціленаправлену дію з використанням 
певних встановлених моделей поведінки. У 
нашому випадку це реагування прокурора 
на виявлені порушення закону громадя-
нами, органами виконавчої влади, опера-
тивно-розшуковими органами, органами 
дізнання, досудового слідства та ін.

Оскільки акти прокуратури є актами 
реагування прокурора на виявлені пору-
шення закону, цілком зрозуміло, що ви-
дання кожного юридичного акта повино 
бути результатом ретельного вивчення 
працівниками прокуратури обставин 
справи, перевірки виконання законів [16, 6], 
вирішення заяв і скарг громадян, аналізу та 
правової оцінки, обґрунтування та прий-
няття відповідного рішення [3, 10–11]. 

Виходячи з позиції, що юридичні акти 
поділяються на нормативні акти та ненор-
мативні (їх ще називають індивідуальні або 
правозастосовчі), акти прокурорського 
реагування належать до останніх. В цілому, 
природа ненормативних юридичних актів 
(за винятком актів застосування та кау-
зального тлумачення права) залишається 
майже недослідженою, хоча в останній час 
з’явилися перші спроби їх комплексного 
аналізу [22, 30]. 

До загальних ознак ненормативних 
(правозастосовчих) актів Ю.Є. Полянський 
та В.В. Долежан відносять: 1) державно-
владний характер рішень і дій органів 
держави та її представників, підкріплений 
відповідними владними повноваженнями; 
2) індивідуальний характер правових актів, 
присвячених конкретним особам і конкрет-
ним життєвим ситуаціям; 3) видання пра-
вового акта як наслідок завершення таких 
перших двох стадій правозастосування, 
як зясування фактичних обставин справи 
і їх юридична оцінка; 4) видання правовго 
акта на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, визначених Конституцією України 
та законами України [16, 6]. С.Л. Лисенков 
визначає такі відмінності між нормативни-
ми і ненормативними (правозастосовчими) 
актами: 1) приписи нормативно-правовго 
акта мають загальнообов’язковий характер 

і обов’язкові до виконання будь-якими 
суб’єктами, які вступають у відносини, 
врегульовані даним актом. Приписи пра-
возастосовчого акта мають конкретно виз-
наченого адресата й чинні лише щодо його 
поведінки; 2) приписи нормативно-пра-
вовго акта характеризуються можливістю 
неодноразової їх реалізації, тоді як приписи 
правозастосовчого акта діють тільки один 
раз щодо конкретного життєвого випадку 
або особи; 3) нормативно-правовий акт ви-
дається для встановлення нових, зміни або 
скасування діючих норм права, а правоза-
стосовчий акт видається для забезпечення 
реалізації правил поведінки, встановлених 
чинними нормативно-правовими актами 
[12, 159].

Правозастосовчі акти повинні відпові-
дати певним вимогам щодо них. Закон 
України “Про прокуратуру” встановлює 
вимоги до документів прокурорського 
реагування: протесту, подання, припису, 
постанови — обов’язкове зазначення ким 
і яке положення закону порушено, в чому 
полягає порушення, що і в який строк по-
садова особа або орган мають вжити до 
усунення порушення (стаття 25) [7]. Кримі-
нально-процесуальний кодекс України 
встановлює вимоги лише до судових актів 
— законність та обґрунтованість [11] (для 
порівняння, Кримінально-процесуальний 
кодекс РФ крім законності та обґрунтова-
ності встановлює ще справедливість судо-
вого рішення). На думку О.Р. Михайленка, 
вимоги до правозастосовчого акта це — за-
конність, обґрунтованість, мотивованість, 
переконливість, справедливість, логічність, 
несуперечливість [14, 31]. С.Л. Лисенков 
виділяє наступні вимоги до актів прокура-
тури: акти повинні видаватись суб’єктами в 
межах їх компетенції; рішення, сформульо-
вані у акті, повинні бути вмотивованими (їх 
відповідністю положенням нормативного 
акта); акти повинні видаватись у встанов-
лені строки і мати всі необхідні реквізити 
[12, 148]. Ю.Є. Полянський і В.В. Долежан 
виділяють саме обґрунтованість та закон-
ність акта прокуратури, причому обґрунто-
ваність вони розглядають як відповідність 
акта фактичним обставинам справи, а під 
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законністю розуміють виконання вимог 
частини 2 статті 19 Конституції України 
[16, 7–8].

Для того, щоб правовий акт проку-
рора (мається на увазі, саме визнаний 
правовим юридичний акт) був законним, 
потрібно, щоб його було видано, по-перше, 
на підставі, по-друге, в межах повнова-
жень і, по-третє, у спосіб, передбачений 
Конституцією і законами України [16, 8]. 
Діяти в межах повноважень, в даному ви-
падку, означає діяти в межах компетенції, 
визначеної Законом України “Про про-
куратуру” і процесуальними кодексами. 
Використання повноважень щодо видання 
тих чи інших прокурорських актів певною 
мірою залежить від посадового становища 
працівників прокуратури. Так, акти реагу-
вання на порушення (подання, протести, 
приписи), встановлені при здійсненні 
нагляду за додержанням і застосуванням 
законів (частина 2 статті 20 Закону Украї-
ни “Про прокуратуру”), можуть видавати 
лише прокурори та їх заступники і тільки 
до тих органів та посадових осіб, які їм 
піднаглядні [7]. Подання про перегляд 
судового рішення у кримінальній справі 
за нововиявленими обставинами мають 
право вносити Генеральний прокурор 
країни та його заступники, прокурор АРК, 
прокурор області, прокурори міст Києва та 
Севастополя, військові прокурори (части-
на 4 статті 400 КПК) [11]. Треба зауважити, 
що на думку деяких вчених, наприклад, 
Ю.Є. Полянського та В.В. Долежана, в 
чинному законодавстві немає чіткого виз-
начення поняття “повноваження”, деякі 
науковці розглядають повноваження як 
сукупність прав і обов’язків державного 
органу, деякі — як право, надане кому-
небудь для здійснення чогось [16, 9]. У 
словниках під повноваженням розуміють 
“офіційно надане кому-небудь право якої-
небудь діяльності” [15, 554]. В чинному 
ж законодавстві стосовно повноважень 
прокурора вживається саме поняття “має 
право винести акт”: у випадку повноважень 
прокурора, спрямованих на виявлення, 
усунення і попередження порушень закону, 
повноважень з нагляду за додержанням 

законів при виконанні судових рішень 
у кримінальних справах, а також при 
застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних з обмеженням осо-
бистої свободи громадян (статті 20, 44 
Закону України “Про прокуратуру”) [7], у 
випадку повноважень прокурора з нагля-
ду за додержанням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяль-
ність, дізнання, досудове слідство (стаття 
227 КПК) [11]. Тобто можна сказати, що в 
законодавстві повноваження прокурора не 
розуміються як обов’язковість яких-то його 
дій, а як його право діяти. З іншого боку, 
наприклад, відсутність у кримінальній 
справі постанови (ухвали) про порушення 
кримінальної справи, постанови про при-
тягнення як обвинуваченого чи інших актів 
є істотним порушенням законності [14, 8].

Виходячи з дослідження В.С. Зеленець-
кого та Н.В. Глинської, в процесі здійс-
нення всього різноманіття кримінально-
процесуальної діяльності може виникнути 
більше 150 різних процесуально-правових 
ситуацій, що передбачають прийняття 
відповідних видів рішень [3, 24–25] (в кримі-
нально-процесуальному законодавстві суть 
таких актів, як вирок, ухвала, постанова 
охоплюється поняттям “рішення” [11]). 
При цьму закон не містить загального пе-
реліку процесуальних документів, в яких 
може бути викладено кожне індивідуально 
визначене рішення у справі.

Законом України “Про прокуратуру” 
та Кримінально-процесуальним кодексом 
України визначено наступні акти проку-
рорського реагування: протест, припис, 
подання, постанова, санкція [7, 11]. 

Протест прокурора — один із основних 
правових засобів реагування прокурора на 
виявлені порушення закону, являє собою 
акт прокурорського реагування, в якому 
міститься вимога про перегляд незаконного 
акта органу влади, власника чи керівника 
підприємства, установи, організації, органу 
громадського обєднання, рішення посадо-
вої особи, припинення незаконної дії і, як 
наслідок цього, поновлення порушеного 
права. Протест заявляє прокурор, його 
заступник до органу, який видав цей право-
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вий акт, або до вищого органу (статті 20, 21 
Закону України “Про прокуратуру”) [7]. 

Приписом про усунення порушень 
закону є акт прокурорського реагування, 
призначений для усунення очевидних пору-
шень закону з метою запобігання істотній 
шкоді інтересам держави, підприємства, 
установи, організації, а також громадя-
нам. Припис вноситься прокурором, його 
заступником органу чи посадовій особі, які 
допустили порушення, або вищому в по-
рядку підпорядкованості органу, посадовій 
особі, які правомочні усунути порушення 
(статті 20, 22 Закону України “Про проку-
ратуру”) [7].

На відміну від протесту на адресата 
припису не покладається обов’язок роз-
глянути припис, оскільки такий розгляд 
охоплюється його негайним виконанням 
(стаття 22 Закону України “Про прокура-
туру”) [7].

Подання є актом прокурорського ре-
агування, спрямованим на усунення пору-
шень закону, причин цих порушень і умов, 
що їм сприяють, яке вноситься у держав-
ний орган, громадську організацію або 
посадовій особі. Право внесення подання 
належить прокуророві та його заступни-
кові (статті 20, 23, 37 Закону України “Про 
прокуратуру”, 231 КПК) [7, 11]. 

Поданню властиві певні риси, які відріз-
няють його від інших актів прокурора. Як 
зауважили Ю.Є. Полянський та В.В. До-
лежан, по-перше, в переважній більшості 
випадків подання вносяться за наслідками 
перевірок виконання законів з приводу 
різних за характером порушень і часто 
мають комплексний характер. Вони також 
можуть вноситись на підставі узагальнень 
прокурорської практики. По-друге, підста-
вою для внесення подання можуть бути не 
лише незаконні дії, але й протиправна без-
діяльність посадових осіб. По-третє, метою 
подання може слугувати усунення не лише 
порушень закону, але й причин порушень 
та умов, які їм сприяли [16, 31].

Постанова прокурора є одним із поши-
рених актів прокурорського реагування, 
її застосовують у випадках порушення 
закону посадовою особою або громадя-

нином (статті 20, 24 Закону України “Про 
прокуратуру”, 25 КПК) [7, 11]. Постанови 
виносяться при реалізації всіх наглядових 
функцій, в тому числі і при здійсненні 
нагляду за додержанням і застосуванням 
законів.

Санкція є прокурорським актом резо-
лютивного характеру. За своєю природою 
— це певний дозвіл прокурора на застосу-
вання відповідних примусових заходів, які 
обмежують права особи. Право на дачу 
санкції у таких випадках належить Гене-
ральному прокуророві України, заступ-
никам Генерального прокурора України, 
прокурорам АРК, областей і міст Києва 
та Севастополя (стаття 27 Закону України 
“Про прокуратуру”) [7]. Законодавство 
визначає, наприклад, такі види санкції 
прокурора, як санкція на відправлення 
заарештованого етапом до місця провад-
ження слідства (стаття 139 КПК); санкція на 
відсторонення обвинуваченого від посади 
в разі притягнення посадової особи до 
кримінальної відповідальності за посадо-
вий злочин (статті 147, 227 КПК); санкція на 
проведення обшуку (статті 177, 227 КПК); 
санкція на тимчасове залишення в слідчому 
ізоляторі на гауптвахті Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України 
засудженого до позбавлення волі з відбу-
ванням покарання в установі виконання 
покарань, дисциплінарному батальйоні, 
а також про тимчасове переведення засуд-
женого з установи виконання покарань в 
слідчий ізолятор на гауптвахту Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах 
України при необхідності провадження 
слідчих дій у справі про злочин, вчинений 
іншою особою (стаття 4101 КПК); санкція 
на затримання і видворення іноземного 
громадянина або особи без громадянства 
за межі України (стаття 27 Закону України 
“Про прокуратуру”).

Видані прокуратурою, відповідно до 
законодавства, акти прокурорського реагу-
вання мають, по-перше, державно-владний 
характер (оскільки прокуратура виконує 
владні функції), по-друге, індивідуальний 
характер (оскільки присвячені конкретним 
адресатам), по-третє, акти мають бути 
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обґрунтованими та законними (оскільки 
видання акта повинно відповідати фактич-
ним обставинам справи та правовій оцінці), 
а також обов’язковими для всіх, кого вони 
стосуються.

Отже, реагування органів прокуратури 
на порушення закону може відбуватися 

лише в передбачених законом формах. 
Прокуратурою обов’язково має бути 
встановлено порушення закону, після чого 
точно й у межах компетенції використано 
весь передбачений законодавством арсенал 
засобів прокурорського реагування. 
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается правовой статус прокуратури в системе органов госу-

дарственной власти. Особое внимание уделено правовому статусу актов прокурорского 
реагирования.

SUMMARY
The article tackles the legal status of public authorities and acts of public authorities. 

Special attention has been drawn to legal status of office of public prosecutor and acts of 
public prosecutor’s response.

Рекомендовано кафедрою
кримінального процесу та криміналістики

Подано 12.02.07
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Щоб навчитись майстерності перекла-
ду загальнополітичних та офіційно-ділових 
текстів з англійської мови на українську, 
важливо враховувати загальну структуру 
перекладацької діяльності, знати ті рівні 
та підрівні, на яких відбувається реалізація 
перекладацького процесу, а також знати, 
якою мірою впливають на переклад жан-
рові особливості тексту. Одним словом, 
чітка уява про саму діяльність в галузі 
перекладу, творчих можливостях і обме-
женнях, безумовно, дає більш ефективні 
результати, ніж, припустимо, опора на 
інтуїцію.

Аналіз перекладу як професійної діяль-
ності показує, що перекладацька діяльність 
репрезентується рядом дій і операцій. Ці 
рівні і підрівні перекладацької діяльності 
можна подати у такому вигляді.

1. Перший рівень дій перекладача: 
впізнавання слів і загальної структури 
тексту.

2. Другий рівень дій перекладача: до-
сягнення поглибленого розуміння тексту. 

Підрівні: а) розуміння слів, словосполу-
чень або груп слів, пов’язаних за смислом; 
б) розуміння речення як одиниці тексту; 
в) розуміння понадфразових одиниць; 
г) розуміння тексту в цілому.

3. Третій рівень дій перекладача: екві-
валентна передача сприйнятості смисло-
вої і стилістичної інформації оригіналу 

за допомогою засобів іншої мови (мови 
перекладу).

4. Четвертий рівень дій перекладача: 
заключна (узагальнююча) оцінка вико-
наного перекладу з опорою на загальний 
понятійний апарат. 

Тепер коротко розглянемо діяльність 
перекладача з точки зору викладеної кон-
цепції.

1) Впізнавання слів і загальної струк-
тури тексту.

Діяльність перекладача починається з 
впізнавання і сприйняття слів і загальної 
структури тексту оригіналу. В рамках 
загального перекладацького процесу на 
першому рівні відбувається визначення 
первинних смислових зв’язків у тексті. Ро-
зуміння смислу залежить від ряду факторів: 
від рівня володіння іноземною мовою, від 
знання жанрових особливостей матеріалу, 
який перекладається, від насиченості текс-
ту термінологією, реаліями чи образними 
одиницями. Чим менше стандартний текст 
оригіналу в мовно-композиційному плані, 
тим важче його розуміти і перекладати на 
іншу мову.

2) Поглиблене розуміння тексту.
Другим важливим фактором в твор-

чості перекладача виступає фактор повно-
го розуміння тексту. Первинне прочитання 
оригіналу, наприклад, газетної чи жур-
нальної статті, може не дати вичерпного 

І.В. Горохова,
викладач
(Академія адвокатури України)

Методика перекладацької 
діяльності студентів 
Академії адвокатури України

Ключові слова: перекладацька діяльність, рекламна лексика, офіційно-ділова докумен-
тація, термінологічна лексика.
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розуміння. Ось чому необхідно виділити 
два рівні розуміння у студента-переклада-
ча: рівень загального розуміння і рівень 
поглибленого (критичного) розуміння. До 
рівня загального розуміння іншомовного 
повідомлення, наприклад, політичного 
тексту, можна віднести той рівень розумін-
ня тексту, якого повністю достатньо для 
мети читання, тобто для ознайомлення із 
змістом тексту, але недостатньо для мети 
власне перекладацького акту. Перекладачу 
не досить зрозуміти текст “в цілому”. Його 
розуміння повинно бути більш чітким, 
більш конкретним, більш вичерпним, 
оскільки воно зорієнтоване на вирішення 
особливих перекладацько-комунікативних 
завдань.

Розуміння, зорієнтоване на переклад, 
досягається не відразу. До нього приходять 
через осмислення матеріалу, а в самому 
процесі осмислення першим ланцюгом є 
аналіз тексту. В результаті аналізу вста-
новлюються відповідні смислові зв’язки і 
взаємовідносини не тільки між одиниця-
ми оригіналу, а й між одиницями тексту 
перекладу, а також виявляється підтекст. 
Осмисленню підлягає і зміст тексту, і фун-
кціонально-стилістичні елементи як на іно-
земній, так і на рідній мовах. Аналізуючи 
текст, перекладач співставляє його окремі 
моменти з більш широким колом явищ, що 
в свою чергу дозволяє глибше зрозуміти 
суть взаємовідносин між окремими елемен-
тами тексту і тим самим поглибити своє 
розуміння, побачити смисл подій на більш 
широкому фоні.

Вичерпний аналіз тексту перекладачем 
в процесі перекладу не тільки допомагає 
йому краще зрозуміти текст, але й повніше 
оцінити його мовні і стилістичні особли-
вості.

3) Еквівалентна передача сприйнятої 
смислової і стилістичної інформації за до-
помогою засобів іншої мови.

Третій рівень діяльності перекладача 
пов’язаний з різними діями і операціями, 
направленими на еквівалентне відтворення 
зрозумілого. Тільки еквівалентна передача 
інформації оригінала може задовільни-
ти перекладача-професіонала. Звідси в 

учбовому плані виникає величезний ком-
плекс науково-методичних і практичних 
проблем: студентам потрібно конкретно 
знати, що слід розуміти під еквівалентною 
передачею змісту тексту, його функціо-
нально-стилістичних особливостей, чому 
не кожна передача змісту іншомовного 
тексту на рідну мову є еквівалентною, 
які фактори сприяють розвитку перекла-
дацької майстерності, що призводить до 
помилок в перекладі, в чому полягає роль 
функціональних особливостей тексту і таке 
інше. Таким чином, третій рівень — це рі-
вень дій по передачі інформації оригіналу 
на іншу мову.

В процесі перекладу механізм пошуку 
та відбору лексичних засобів і найважливі-
шим, оскільки саме на даному (третьому) 
рівні студенту-перекладачеві доводиться не 
тільки використовувати весь свій інформа-
ційний запас і фонові знання, але й врахову-
вати роль емоційно забарвлених елементів, 
прагматичних завдань перекладу і т.д.

Часто об’єм значень однієї одиниці 
в англійській мові відповідає значенням 
ряду одиниць української мови. Так, слово 
review має не тільки основне значення “ог-
ляд”, але й ряд інших: перегляд, перевірка, 
рецензія; періодичне видання; парад, огляд; 
перегляд (справи в суді). На основі контек-
сту студент-перекладач підбиpaє потрібну 
йому одиницю на українській мові. Значно 
частіше студент-перекладач загальнополі-
тичних і офіційно-ділових матеріалів зуст-
річається з випадками, коли значення слів 
зареєстрованих в словниках, співпадають з 
одиницями української мови, але не в пов-
ному обсязі. В таких випадках перекладач 
приймає “контекстуальні рішення”.

Під час підбору в процесі перекладу 
лексичних засобів мови перекладачеві пот-
рібно мати на увазі фактор відповідності 
перекладу мовним нормам мови перекладу. 
Тут порушення неприпустимі.

Подолання граматичних труднощів 
перекладу також важливе на цьому рівні. В 
тих випадках, коли структура англійського 
речення близька до структури українського 
речення можуть використовуватись пара-
лельні конструкції. Якщо ж таких можли-
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востей немає, студент-перекладач вдається 
до синтетичних трансформацій. 

4) 3аключна (узагальнююча) оцінка 
виконаного перекладу в рамках більш ши-
рокого контексту з опорою на загальний 
понятійний апарат.

Четвертий рівень діяльності студента-
перекладача — завершувально-оцінюю-
чий. На цьому рівні відбувається завер-
шувальне осмислення і оцінка перекладу в 
рамках більш широкого контексту. Творче 
володіння цим рівнем дій дозволяє пере-
кладачеві скоректувати окремі неточності, 
котрі мали місце в процесі перекладу на 
попередніх рівнях. 

Досягнення перекладачем практичного 
розуміння суспільно-політичного тексту під 
час перекладацько-аналітичної діяльності, 
поділ тексту на певні смислові частини, 
вичленення одиниць перекладу — все це 
дозволяє досягти точності і виразності в 
перекладі. Для перекладу суспільно-полі-
тичних текстів це положення особливо 
важливе.

Під час перекладу газетних текстів 
зустрічається ряд труднощів як мовного 
(звичайно термінологічного або стиліс-
тичного), так і екстралінгвістичного ха-
рактеру, без подолання яких неможливо 
досягти адекватного перекладу матеріалів 
даного жанру.

Однією з найважливіших особливостей 
мови газетних текстів є, з одного боку, 
стандартизація мовних засобів, котрі ви-
користовуються в газеті, а з іншого — їх 
експресивність, призначення котрої — спе-
ціально привертати увагу читача до того 
чи іншого факту .

Призначення стандартних лексичних 
засобів — полегшувати сприйняття ін-
формації і, тим самим, досягти певного 
комунікативного впливу на читача або 
перекладача.

Англо-американська преса насичена 
такого роду лексикою. В результаті змін 
умов життя часто з’являються неологізми, 
котрі швидко можна зустріти і в пресі. По-
ява неологізмів у газетних текстах усклад-
нює розуміння їх змісту. В деяких випадках 
значення таких слів можуть бути визначені 

тільки із контексту, а в інших потрібно 
скористатись тлумачними словниками, 
словниками крилатих виразів і кліше .

Багато політичних фразеологізмів від-
творюють існуючі реалії. Так, фраза “buck 
stops here” є девізом, і у вигляді лозунга 
стояла на письмовому столі президента 
США Г. Трумена. Зміст її полягає в тому, 
що всі найважливіші рішення приймаються 
тут. Пізніше цю фразу підхопив президент 
Дж. Картер, який також мав цей надпис-
лозунг на письмовому столі.

Західна преса насичена лексикою, яка 
відображає місцеві реалії, наприклад, махі-
нації в ході передвиборчих компаній: smear 
tactics — тактика очернення (своїх політич-
них супротивників); character assassination 
— зруйнування доброго імені або репутації 
(шляхом публічних інсинуацій по відно-
шенню до політичного супротивника); 
mudslinging — обливання болотом, ballot-
box stuffing — підтасовка результатів 
виборів; patronage politics — роздавання 
“тепленьких місць” за фінансові послуги; 
political conditioning — політична “оброб-
ка”; brain-washing — “промивання мозку”, 
ідеологічна обробка; (яка здійснюється 
за допомогою new analysts або, останнім 
часом, think tanks “мозкових трестів”); 
opinion polls analysis — аналіз результатів 
опитування громадської думки: news media 
campaign — висвітлення питання засобами 
масової інформації під певним кутом зору; 
political advertising — політична реклама; 
TV cosmetics strategy — стратегія прикра-
шення фактів по телебаченню; prime time 
access rule — правило надання кращого 
телечасу.

Образними і експресивними є широко 
відомі вирази hot-potato issue — злободенне 
питання; shirt-sleeve philosophy — доморо-
щена філософія; flaming optimism — жит-
тєстверджуючий пафос; wild-cat striking 
— стихійна забастовка; backroom deals 
— закулісні угоди; to beat the air — зай-
матись марною справою; dragged-out talks 
— затяжні переговори; kite-flying — зонду-
вання справи; hard-core voters — виборці, 
які неодмінно голосують за одну і ту ж 
партію; floater — виборець, який неза-
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конно голосував кілька разів (буквально 
“летун”); capsule review — короткий огляд 
новин; credibility gap — криза довіри. Слово 
blood bath слід перекладати кровопролиття, 
тобто узагальнено. Образний вираз New 
Deal не має жодного відношення до яки-
хось угод, а означає новий курс. В цьому 
розумінні термін типу new course був би 
позбавлений образності і не мав би істо-
ричного підтексту.

Не знаючи образного компонента 
слова або виразу, його важко зрозуміти і 
перекласти. Так, наприклад, moonlighting це 
не “світло місяця” і не “місячне освітлення”, 
а в газетному тексті “ліві заробітки”. Зви-
чайним виразом, позбавленим образності, 
було б “doing extra work for extra pay” або 
навіть, в окремих ситуаціях, “under-the-
counter earnings”. Але особливості газетної 
мови такі, що саме moonlighting вживається 
найчастіше.

Хотілося б зупинитись на рекламній 
лексиці. Окремі образні слова і вирази 
проникають в політичну мову з реклами. 
Наприклад, широко відомий вираз to sell 
an idea і який буквально означає “продати 
ідею”, насправді повинен перекладатись 
“переконати в привабливості чогось”. 
Звідси selling a candidate — це рекламування 
кандидата, а не “продаж кандидата”.

Коли політичний діяч говорить: That’s 
my jaiece of action, він має на увазі: Це мій 
вклад. Однак вираз get your piece of the 
action спочатку означав “зробіть вигідну 
покупку”, тобто взято з рекламної мови.

До офіційно-ділової документації нале-
жать декларації, конвенції, угоди, резолюції 
і резюме. Документи такого типу відрізня-
ються, по-перше, логічністю і офіційністю 
тону викладу, деякою урочистістю стилю. 
По-друге, вони, як правило, носять регла-
ментаційно-правовий характер, оскільки в 
них викладаються певні політико-правові 
установки. Звідси і їх певні композиційні 
особливості і структура, їх синтаксис.

Документи такого виду постійно 
вивчаються експертами, цитуються в дру-
кованих працях і наукових дослідженнях 
і мають частково юридичний характер. 
Тому під час їх перекладу слід приділити 

підвищену увагу як стилю, так і терміно-
логії текстів даного виду. Термінологія 
цих документів характеризується значною 
стандартністю, стереотипністю. Не знаючи 
її, студент-перекладач не зможе досягти 
адекватного офіційного перекладу текстів 
відповідних документів. Так, зовсім не 
байдуже, чи ми перекладем “nuclear weapon 
States” — “держави, котрі мають на своєму 
озброєнні ядерну зброю” чи “держави, 
котрі володіють ядерною зброєю”, general 
and complete disarmament —“загальне і 
повне роззброєння” чи “всезагальне і 
повне роззброєння”. Отримавши офіційне 
закріплення в багатьох випущених в світ 
документах, а також в спеціальних слов-
никах і глосаріях, терміни і термінологічні 
звороти в незмінному вигляді переходять з 
тексту в текст. Спроба перекладача з тієї чи 
іншої причини відійти від термінології для 
документів даного виду може невиправда-
но посилити роль особистої інтерпретації, 
створити ілюзію зміни позиції держави, 
призвести матеріал до дисонансу з існую-
чими формулюваннями з того чи іншого 
питання.

В термінології офіційно-ділових доку-
ментів закріплена відповідна соціально-
політична значимість такої термінології.

З іншого боку, перекладач не повинен 
боятися пропонувати нове, якщо цього 
потребує контекст, задум документа. Сту-
дент-перекладач в такому випадку повинен 
усвідомлювати, що він створює новий 
документ, в якому можуть відображатись 
нові відтінки думки і можуть бути запро-
поновані нові нюанси політичної позиції з 
того чи іншого питання. Звідси і новизна 
окремих офіційно-ділових формулювань.

Розглянемо як приклад переклад до-
кумента (декларації), витриманого в уро-
чистому стилі .

Declaration on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination. 

Декларація ООН про ліквідацію всіх 
форм расової дискримінації.

The General Assembly, considering that 
the Charter of the United. Nations is based on 
the principles of the dignity and equality of all 
human beings and seeks, among other basic 
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objectives to achieve international cooperation 
in promoting and encouraging respect for human 
rights and fundamental freedoms for all without 
distinction as to race, sex, language or religion. 
Considering that the Universal Declaration of 
Human Rights proclaims that all human beings 
are born free and equal in dignity and rights and 
that everyone is entitled to all the rights and 
freedoms set out in the Declaration, without 
distinction of any kind in particular as to race, 
colour or national origin.

Генеральна Асамблея, беручи до уваги, 
що Статут Організації Об’єднаних Націй 
заснований на принципі рівності і гідності 
всіх людей і, крім інших основних цілей, 
направлений на досягнення міжнародного 
співробітництва шляхом розвитку і спри-
яння поваги до прав людини і основних 
свобод для всіх безвідносно до раси, статі, 
мови чи релігії. Беручи до уваги, що Все-
загальна декларація прав людини проголо-
шує, що всі люди народжуються вільними 
і рівними в гідності і правах і, що кожна 
Людина повинна володіти всіма правами 
і всіма свободами, проголошеними в Де-
кларації, без жодної різниці, зокрема по 
відношенню до раси, кольору шкіри чи 
національного походження.

У цьому уривку декларації, як ми ба-
чимо, в ролі офіційної лексики фігурує на-
ступна: principles of dignity and equality, basic 
objectives, international cooperation, respect 
for human rights, fundamental freedoms і т.д. 
Таким чином, використовується лексика, 
для якої в словниках, як правило, можна 
знайти вже встановлені відповідності чи 
еквіваленти.

Звичайно, що в кожному конкретному 
випадку вибір того чи іншого варіанту 
буде залежати від контексту. Так, тексти 
резолюції звичайно починаються з преам-
були, початок якої, як правило, виражений 
дієприкметником І. Враховуючи вимушену 
повторюваність фраз і їх перекладів, можна 
скласти список і таких початків, котрі що-
разу, незалежно від контексту, будуть мати 
один еквівалент у мові перекладу. Ось деякі 
приклади: having taken cognizance — взяв-
ши до уваги, concluding — прийшовши до 
висновку, having discussed — обговоривши, 

condeming — засуджуючи, having examined 
— розглянувши, hoping — сподіваючись, 
underlining — підкреслюючи, striving — на-
магаючись.

В тих випадках, коли в англійській 
мові зустрічаються синоніми, їх переклад, 
як правило, має кілька різновидів. Напри-
клад: noting — беручи до уваги, taking note 
— відмічаючи, що (той факт ...).

Інколи ряд англійських слів або фраз-
синонімів можуть співвідноситись тільки з 
одним варіантом в українській мові: bearing 
in mind/having in mind/keeping in mind — бе-
ручи до уваги або, навпаки, одній англій-
ській лексичній одиниці відповідає кілька 
українських. Відбір з цього ряду буде виз-
начений контекстом. Наприклад: affirming 
— заявляючи, стверджуючи, підтверджую-
чи (документи, рішення і т.п.); заявляючи 
про те, що; підтримуючи; bearing in mind 
— враховуючи, беручи до уваги, маючи на 
увазі, пам’ятаючи про те, що; commending 
— віддаючи належне , визнаючи (заслуги , 
значення ), високо цінуючи, даючи високу 
оцінку, високо оцінюючи, вітаючи, схва-
люючи, пропонуючи увазі.

Наявність тих чи інших обставин 
способу дії, які передують початку, як 
правило, вимагають іншого стереотипу. 
Так, believing звичайно відповідає українсь-
кому “вважаючи, що”. Але, якщо перед 
“believing” (або іншими “дієсловами-почат-
ками”) стоїть якась обставина, то переклад 
може бути дещо іншим. Наприклад: firmly 
believing — будучи твердо переконаним; 
concerned — будучи стурбованим; deeply 
concerned — відчуваючи глибоку стурбо-
ваність; appealing —закликаючи; strongly 
appealing — звертаючись з настійливим 
закликом. Переклад на українську мову 
також вимагає дотримання прийнятого 
в українській мові співвідношення слів. 
Пopiвняйтe: expressing its profound concern 
— висловлюючи глибоку стурбованість; 
expressing its deep disappointment — вис-
ловлюючи глибоке розчарування. В ролі 
регулярних відповідностей в обох мовах 
є назви політичних органів. Наприклад: 
All-European Conference on Security and 
Cooperation — Загальноєвропейська нарада 
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з безпеки і співробітництва, Atomic Еnегgy 
Commission — Комісія з атомної енергії, 
Conference of the Committee on Disarmament 
— нарада Комітету з роззброєння.

Іншу категорію регулярних відповід-
ностей утворює термінологічна лексика 
у вигляді скорочень. В такому випадку 
скорочення є своєрідним умовним кодом. 

Наприклад: СТВ Treaty-comprehensive test 
ban treaty — Договір про загальну заборону 
випробовувань, АВМ (anti-ballistic missile) 
system — система ПРО (протиракетної обо-
рони), A bomb — атомна бомба, SALT talks 
— переговори СОЛТ (або переговори про 
ОСО ), cdp (comprehensive disarmament plan) 
— план всеоб’ємного роззброєння.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена анализу особенностей перевода газетных текстов, официально-

деловой документации (деклараций, конвенций, договоров, резолюций и т. д.), иссле-
дованию умений и мастерства переводчика достичь точности перевода, эквивалентной 
передачи смысловой и стилистической информации, осмысления и оценки перевода в 
рамках более широкого контекста.

SUMMARY
This article is devoted to the pecularities of texts translation (analysis of press, declarations, 

conventions, agreements, resolutions), investigation of translators’ skills to transfer the context 
and stylistic information equivalently. 

Рекомендовано кафедрою
іноземних мов та перекладу

Подано 16.02.07

І.В. Горохова
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Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до 
“Вісника Академії адвокатури України”.

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ:
1.1. Стаття повинна мати високий науковий рівень.
1.2. За змістом стаття повинна відповідати вимогам Постанови Президії Вищої атестаційної 

комісії України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” 
від 15.01.2003 р. № 7-05/1. Зокрема, у ній повинні міститись такі необхідні елементи: а) постановка 
проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завданнями; б) аналіз 
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спи-
рається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріа-
лу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; ґ) висновки з даного 
дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

С т а т т я  п о в и н н а  р о з к р и в а т и  з м і с т  о д н і є ї  з  р у б р и к  з б і р н и к а :

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 право15. Наукова хроніка

7. Адміністративне  і фінансове право 16. Персоналії

8. Кримінальне право і кримінологія 17. Реклама 

9. Кримінальний процес і криміналістика 18.Оголошення

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність 
останнього йому особисто, точність  викладених у роботі фактів (даних)та якість перекладу.

2. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ:
2.1. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації наукової статті – від 0,3 до 0,5 ум.друк.

арк. (12 000 – 20 000 друк.знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний  посторінковий обсяг складає: 
мінімум – 7 сторінок, максимум – 12 сторінок, які оформлені у відповідності з вимогами.

2.2. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації рецензії – до 0,3 ум.друк.арк. (до 
12 000 друк.знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний  посторінковий обсяг до – 7 сторінок, які 
оформлені у відповідності з вимогами.

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
3.1. На початку статті в правій частині подається інформація про автора (ініціали автора і 

прізвище, науковий ступінь (якщо є), вчене звання, місце роботи).
3.2. Назва статті подається після інформації про автора з вирівнюванням по центру сторінки 

та 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 зазна-

ченням номерів сторінок відповідно джерела [3, 415].
3.5. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів “Список літератури” 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 науко-

вої 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 (прізви-
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ще, ім’я та по-батькові автора, повністю звання, посада, назва кафедри, факультету, вузу, домашня 
адреса, контактні телефони);

3.9. Текст статті друкується на папері стандартного формату (А 4) через 1,5 інтервала з дотри-
манням таких розмірів полів: верхнього, нижнього, лівого – 2 см і правого 1 см.

Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14pt в одну колонку без застосу-
вання будь-якого форматування. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. Можна 
виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом. 

При наборі слід:
а) вимкнути “перенос” (Категорично заборонені примусові переноси!!!)
б) абзаци позначати символом “ Ентер”
в) якщо Ваша робота містить нестандартні символи, то подавайте разом зі своєю роботою 

і шрифти  .ttf, які були використані в роботі.

Зразок оформлення статті:

І.А. Іванов,
кандидат юридичних наук, доцент

(місце роботи)
Назва статті

Ключові слова: журнал, видавництво, юрист.
Основний виклад матеріалу [1, 13].
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Резюме 
Текст російською мовою
Summary
Текст англійською мовою

Стаття рекомендована до друку такою-то кафедрою такого-то навчального чи наукового 
закладу (протокол №*** від”__”____200_року)

Автор підписує статтю та зазначає прізвище, ім’я та по батькові, повністю звання, посаду, 
назву кафедри,  факультету, вузу, домашню адресу, контактні телефони.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ ДО РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
4.1.Стаття подається в електронному варіанті на дискеті у 2 файлах (в форматі dос. та в форматі 

RTF; назва файла обов’язково латинськими літерами) та в роздрукованому вигляді. На етикетці дис-
кети необхідно вказати прізвище та ініціали автора. Стаття і дискета авторові не повертаються.

4.2. Зі статтею обов’язково надається:
- фотографія автора (розміром не менше, ніж 3х4, бажано в електронному варіанті);
- для аспірантів та пошукачів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника  з зазна-

ченням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища,  ім’я та по-батькові).
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Журналу 
Верховної Ради України “Віче” 

— 15 років!
 

Квітневий номер журналу Верховної Ради 
України “Віче” святковий і воднораз традиційний 
— проблемний, аналітичний, насичений роздума-
ми, тривогами та прогнозами. Святковий, бо ча-
сопису — 15 років! З цією датою редакцію вітають 
Олександр Мороз, політики, вчені, представники 

місцевого самоврядування та читачі з різних куточків нашої країни.
У ювілейні дні хочеться нагадати, що журнал має власний сайт www.

viche.info, на якому розміщено електронну версію кожного номера, а також 
англомовні анотації до кожної з публікацій, що дає змогу зарубіжному 
читачеві ознайомитися зі змістом видання. Підвищує рейтинг часопису й 
те, що “Віче” надходить до Національної бібліотеки імені В.Вернадського, 
Національної парламентської бібліотеки, Книжкової палати України, до 
книгозбірень Конгресу США й Ради Європи, а також регіональних біб-
ліотек держави та вищих навчальних закладів.

Отож запрошуємо стати постійним передплатником елітарного, пов-
нокольорового журналу “Віче”, який, відсвяткувавши 15-річний ювілей, 
упевнено торує шлях у майбутнє.
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